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Samenvatting g 

Ditt proefschrift analyseert een aantal rechtsregels van de 
Europesee Gemeenschap (EG) en de Wereld Handels Organisatie (WTO), als-
medee hun interpretatie door respectievelijk het Hof van Justitie van de EG 
enn panels en het Beroepsorgaan van de WTO. Deze regels hebben betrekking 
opp enerzijds het wegnemen van belemmeringen in de goederenhandel tussen 
statenn en anderzijds het legitieme belang dat staten hebben bij het nemen 
vann maatregelen om de gezondheid van mens, plant en dier en het milieu 
tee beschermen. Wanneer zulke maatregelen de handel belemmeren, moet in 
dee interpretatie van de betreffende regels een balans worden gevonden tussen 
dee genoemde legitieme beschermingsbelangen en het belang de handel niet 
onnodigg te verstoren en protectionisme en discriminatie te voorkomen. Zowel 
milieu-- en gezondheidsbelangen als het belang van een niet onnodig belem-
merdee handel worden door alle lidstaten van de EG en alle WTO-leden onder-
schreven.. Het milieu en het leven en de gezondheid van mens, dier en plant 
moetenn worden beschermd en daar zijn dikwijl s overheidsmaatregelen voor 
nodig.. Maar handelsbelemmeringen, protectionisme en discriminatie zijn in 
hett algemeen inefficiënte middelen om zulke doelen te bereiken en brengen 
economischee schade met zich mee. Het is dan ook een misvatting te denken dat 
milieuu en gezondheid alleen door middel van handelsbelemmeringen kunnen 
wordenn beschermd: een open economie en een hoog beschermingsniveau gaan 
heell  goed samen. Dat neemt niet weg dat soms handelsbelemmerende maatre-
gelenn noodzakelijk zijn en in concrete gevallen milieu- en handelsbelangen 
kunnenn botsen. Een voorbeeld is een invoerverbod van varkens uit een land waar 
mondd -en klauwzeer is uitgebroken. Maar ook allerlei milieumaatregelen die 
niett specifiek de handel betreffen kunnen die handel wel degelijk belemmeren. 
Wanneerr een land bijvoorbeeld besluit dat auto's een katalysator moeten hebben, 
heeftt dit consequenties voor de verkoop en verhandeling van ingevoerde auto's 
diee niet aan zo een eis hoeven te voldoen. In dit voorbeeld zal men het erover 
eenss zijn dat het milieubelang boven het handelsbelang gaat. Maar is dat ook 
zoo wanneer de nationale overheid een bepaald type katalysator voorschrijft dat 
alleenn in eigen land wordt geproduceerd, en andere katalysatoren niet worden 
aanvaard,, ook al zorgen ze voor minstens even schone uitlaatgassen? 

Dee centrale vraag in dit proefschrift is dus hoe milieu- en handelsbelangen 
tott uitdrukking komen in de regels van de EG en van de WTO, hoe ze worden 
afgewogenn en door wie. De relevante regels in het EG verdrag bestaan uit 
slechtss twee artikelen, terwijl de onderzochte WTO-regels verspreid zijn over 
driee overeenkomsten: de algemene overeenkomst inzake tarieven en handel 
(GATT),, de overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (TBT), en 
dee overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS). Ondanks 
ditt verschil in omvang blijken er belangrijke overeenkomsten te bestaan tussen 
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dezee regels en hun interpretatie. Dit is frappant gezien de verschillen tussen de 
EGG en de WTO. De eerste bestaat - vooralsnog - uit slechts 15 lidstaten, die allen 
tott de ontwikkelde landen behoren, terwijl van de tweede al meer dan 140 staten 
lidd zijn, het merendeel daarvan ontwikkelingslanden. De eerste heeft als één van 
haarr taken het bewerkstelligen van een markt zonder binnengrenzen, dus het 
wegnemenn van alle onderlinge handelsbelemmeringen, terwijl de tweede slechts 
streeftt naar een afname van handelsbelemmeringen en het wegnemen van 
discriminatiee in het handelsverkeer. De EG heeft een uitgebreide institutionele 
structuurr inclusief een direct gekozen parlement, bezit belangrijke wetgevende 
bevoegdhedenn -ook op gebied van milieubescherming- en beslist op veel gebie-
denn bij gekwalificeerde meerderheid. Terwijl de EG daarom geldt als het school-
voorbeeldd van een supranationale organisatie, opereert de WTO zuiver intergou-
vernementeel:: alles wordt door de vertegenwoordigers van de WTO-lidstaten 
bijj  consensus beslist. De WTO-leden kunnen de WTO-regels veranderen en 
bindendee interpretaties overeenkomen, maar dit blijkt politiek zeer moeilijk. De 
WTOO heeft geen eigen instellingen die de lidstaten bindende wetgeving kunnen 
vaststellenn zelfs als een of meerdere lidstaten het er niet mee eens zijn, zoals 
gebeurtt in de EG. 

Hett EG-verdrag stelt de Gemeenschap onder andere tot taak een hoog niveau 
vann bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu te bevorderen. 
Hett schrijft ook voor dat de Gemeenschap milieueisen moet integreren in 
haarr beleid en optreden met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikke-
lingg en bevat een rechtsbasis om milieuwetgeving uit te vaardigen. Verwijzing 
naarr duurzame ontwikkeling en milieubescherming vindt men ook terug in 
dee preambule van de WTO-overeenkomst. Maar die verwijzing wordt minder 
geoperationaliseerdd in de overige WTO-regels; de WTO vaardigt immers geen 
milieuwetgevingg uit zoals de EG dat doet. Toch zijn beide organisaties gezien 
dezee verwijzingen in de verdragen toegewijd aan de doelstellingen van duur-
zamee ontwikkeling en milieubescherming. Dat komt tot uitdrukking in de 
interpretatiee van hun regels over handelsbelemmeringen en rechtvaardigingen 
voorr zulke belemmeringen als ze milieu- en gezondheidsbescherming tot doel 
hebben. . 

Hoee nu de balans te vinden tussen handelsliberalisering en milieu- en 
gezondheidsbelangen?? De vraag is niet alleen hoe die balans in concrete geval-
lenn uitvalt, maar ook wie die afweging eigenlijk moet maken: de wetgever of 
dee rechter? Als de nationale wetgever de afweging tussen handel en milieu of 
gezondheidd maakt en handelspartners nadeel van het resultaat ondervinden, 
willenn die laatste een garantie dat ook hun belangen voldoende worden meege-
wogen.. Die kan worden gegeven in de vorm van bindende internationale regels 
enn toezicht op de naleving daarvan door een vorm van geschillenbeslechting. In 
dee EG is onder andere om die reden het Hof van Justitie in het leven geroepen. 
Inn de WTO worden - tot nu toe op ad hoc basis - zogenaamde panels gevormd 
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omm de naleving van WTO-regels te controleren. Tegen de uitspraak van een 
panell  kan een lidstaat van de WTO in beroep gaan bij het Beroepsorgaan. 
Ondankss een aantal belangrijke verschillen in functie en werkwijze tussen het 
Hoff  van Justitie van de EG en de geschillenbeslechtingsorganen van de WTO 
wordenn beide regelmatig met min of meer vergelijkbare conflicten geconfron-
teerd,, waarin ze worden gevraagd min of meer vergelijkbare regels te interprete-
ren.. Dit zal af en toe leiden tot uitspraken die op elkaar lijken. Het is dan ook 
zekerr niet uitgesloten dat de een de ander zal beïnvloeden. 

Tochh moet, zelfs al zijn er opvallende overeenkomsten, steeds in het oog 
wordenn gehouden dat er belangrijke verschillen bestaan wat betreft de context 
waarinn de geschillenbeslechters in de EG en de WTO tot hun beslissingen 
komen.. Het gaat dan om de hierboven genoemde verschillen in taakstelling, 
doeleindenn en lidmaatschap van de organisaties: een deels supranationaal opere-
rendee regionale organisatie die streeft naar een ééngeworden binnenmarkt 
tegenoverr een intergouvernementele, mondiale organisatie die streeft naar 
handelsliberalisering.. Ook de institutionele structuur waarin de 'rechter' functi-
oneertt verschilt aanzienlijk. Het komt zelden voor in de EG dat de ene lidstaat de 
anderee voor de rechter sleept. In conflicten over handel en milieu is het veeleer 
dee Commissie van de EG die een lidstaat aanklaagt wegens verdragsschending. 
Daarnaastt komen veel conflicten over handel en milieu bij het Hof van Justitie 
terechtt via de zogenoemde prejudiciële procedure. Nationale rechters passen 
rechtstreekss het EG verdrag toe, zodat burgers zich voor de nationale rechter 
kunnenn beroepen op bijvoorbeeld het verbod op handelsbelemmeringen. Als 
dee nationale rechter dan twijfelt of een milieu- of gezondheidsreden voor de 
handelsbelemmeringg aanvaardbaar is, kan hij een prejudiciële vraag stellen aan 
hett Hof van Justitie. Al die mogelijkheden bestaan niet in de WTO; daar worden 
geschillenn alleen tussen staten uitgevochten. 

Eenn van de belangrijkste verschillen tussen de EG en de WTO is dat de 
EGG zelfde bevoegdheid bezit om substantiële milieunormen af te kondigen. 
Wanneerr dus een nationale milieumaatregel geen standhoudt vanwege strijd 
mett de regels over handelsliberalisering, betekent dat niet dat het milieu niet 
wordtt beschermd; de bescherming kan ook op communautair niveau worden 
geregeld.. De Commissie, die verdragsinbreukprocedures tegen lidstaten voert, 
heeftt ook het initiatief van wetgeving. Zij kan er dus voor waken dat het 
milieuu beschermd wordt. De Communautaire wetgever vaardigt trouwens niet 
alleenn milieuwetgeving uit om een ontstaan vacuüm op te vullen. Het stelt ook 
milieunormenn om bestaande nationale wetten te harmoniseren. Er bestaat geen 
WTO-milieuwetgever.. Dat betekent niet dat het onmogelijk of ondenkbaar is dat 
err internationaal milieunormen overeen worden gekomen. Maar er bestaat 
geenn bevoegdheid binnen de WTO om zulke normen aan te nemen. Als het 
zoverr komt, dan zal dit hoogstwaarschijnlijk buiten de WTO om zijn, bijvoor-
beeldd in multilaterale milieuverdragen. Dat betekent dat er geen noodzakelijk 
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verbandd bestaat tussen het sneuvelen van een nationale milieumaatregel wegens 
strijdd met WTO-regels en het overeenkomen van internationale normen om 
hett ontstane vacuümm op te vullen. Gezien de afwezigheid van zo een verband 
moetenn WTO-geschillenbeslechters ervoor waken de relevante regels zo te inter-
preterenn dat allerlei nationale milieumaatregelen sneuvelen: binnen de context 
waarinn zij opereren is geen plaats voor 'judicial activism' zoals door het Hof 
vann Justitie van de EG vertoond bij het bewerkstelligen van de interne markt. 
Datt betekent dat WTO-geschillenbeslechters de regels over handelsliberalisering 
niett te ruim moeten uitleggen en de rechtvaardigingen voor milieubescherming 
niett te eng. Dat is ook precies wat het Beroepsorgaan heeft gedaan in een aantal 
geschillenn die uitgebreid in dit werk worden besproken. 

Ditt onderzoek besteedt uitgebreid aandacht aan wat de regels verbieden 
{discriminatiee of handelsbelemmeringen), hoe de regels milieu en gezondheid 
alss legitieme doeleinden accepteren, en welke voorwaarden de regels verbinden 
aann het inroepen van zulke doeleinden om een handelsbelemmering of discri-
minatiee te rechtvaardigen. Ook wordt ingegaan op de hierboven al aangestipte 
mogelijkheidd van wetgevingsharmonisatie in de EG, die niet bestaat in de WTO 
zelf,, maar wel tot stand kan worden gebracht door middel van internationale 
milieustandaardenn en -verdragen. Daarnaast wordt besproken in hoeverre de 
EGG en WTO-regels toestaan of verbieden dat een staat door middel van handels-
belemmerendee maatregelen het milieu of de gezondheid buiten zijn grenzen 
probeertt te beschermen, en wat die regels zeggen over het instellen van handels-
belemmerendee maatregelen die niet zijn gebaseerd op producteigenschappen 
maarr op de manier waarop een product (elders) is geproduceerd. 

Belangrijkstee conclusies zijn dat de onderzochte regels van zowel de EG 
alss de WTO de EG-rechters en WTO-geschillenbeslechters voldoende ruimte 
biedenn om tot een evenwichtige uitkomst van geschillen over handel en milieu 
tee komen. Op een aantal punten zouden de regels echter nog kunnen worden 
verduidelijktt en hiertoe worden suggesties gedaan. Zo zou het Europese Hof van 
Justitiee bijvoorbeeld duidelijk moeten maken dat een discriminerende handels-
belemmerendee maatregel kan worden gerechtvaardigd door de 'dwingende eis 
vann milieubescherming'. In WTO verband moeten de term 'less favourable treat-
ment'' in Artikel III van de GATT en 'unnecessary trade obstacle' in Artikel 2.2 
vann de overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (TBT) nader 
wordenn geïnterpreteerd. In zowel de EG als de WTO is de status van handelsbe-
lemmerendee maatregelen die beogen het milieu buiten de eigen landsgrenzen 
tee beschermen nog onduidelijk. 

Tenn aanzien van de vraag wie de uiteindelijke afweging tussen handel 
enn milieu moet maken, stelt de auteur dat zowel in de EG als in de WTO 
dee rechterlijke instanties hun beperkingen moeten onderkennen. De rechter 
moett het door de nationale overheid gekozen beschermingsniveau respecteren. 
Dee afweging hoeveel milieubescherming hoeveel handelsbelemmering rechtvaar-
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digt,, moet niet door de rechter worden gemaakt maar door de wetgever. Met 
anderee woorden, het Europese Hof van Justitie moet zich niet met strikte propor-
tionaliteitstoetsingg bezighouden, en de WTO-geschillenbeslechters al helemaal 
niet.. De rechter kan wel toetsen of er minder handelsbelemmerende alter-
natievenn voorhanden zijn voor een milieumaatregel, maar moet de gekozen 
maatregell  alleen dan afwijzen als zulke alternatieven ook even effectief zijn om 
hett beoogde milieubelang te realiseren als de gekozen maatregel. Anders treedt 
dee rechter toch in het gekozen beschermingsniveau. De auteur wijst tenslotte 
hett idee van de 'constitutionalisering' van de WTO naar 'model' van de EG 
af.. Ook al vertonen de EG- en WTO-regels op gebied van goederenhandel en 
milieu-exceptiess belangrijke overeenkomsten, een dergelijke benadering onder-
kentt onvoldoende dat de context waarin deze regels functioneren zeer verschilt. 
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