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I INLEIDING 

Rusland is de derde grootste handelspartner van de Europese Unie. De EU is op haar beurt de 

belangrijkste handelsrelatie van Rusland, met een waarde 244 miljard euro in 2010 goed voor een 

aandeel van 45,8% in de totale Russische handel. Daarbovenop is Europa goed voor drie kwart van de 

buitenlandse investeringen in Rusland. Dit zijn cijfers van net vóór de toetreding van Rusland tot de 

WTO. Nu de Russische Federatie ook deel uitmaakt van de Wereldhandelsorganisatie, wordt verwacht 

dat deze cijfers nóg zullen stijgen.
1
 Het moge dus duidelijk wezen dat het aspect handel en 

investeringen een bijzonder belangrijke component is in de totaliteit van betrekkingen tussen de 

Europese Unie en Rusland. 

De handelsrelaties worden geplaagd door talrijke conflicten, die vaak maar moeilijk een oplossing 

vinden. In het verleden was er enkel het Samenwerkings- en Partnerschapskkoord om op terug te 

vallen. Deze overeenkomst schiet echter danig tekort, omwille van haar verouderd karakter en haar 

vele mankementen. Deel II van deze Masterproef beschrijft bondig de grootste pijnpunten van dit 

Akkoord, en legt vervolgens de link naar de toetreding van Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie. 

Deze recente gebeurtenis zou een belangrijke stap in de ontwikkeling van de EU-Rusland 

betrekkingen moeten zijn. Het brengt een doorgedreven liberalisatie van de handel met zich mee. 

Rusland moet haar beleid aanpassen aan de WTO Agreements en heeft allerlei specifieke bindende 

toezeggingen gedaan. 

In deel III wordt onderzocht wat het lidmaatschap concreet kan betekenen “in het veld”. De 

veranderingen zijn talrijk en kunnen niet allemaal besproken, daarom wordt er te werk gegaan aan de 

hand van case studies: we gaan na of en zo ja, welke invloed WTO-recht heeft op het verloop van 

verschillende handelsconflicten die momenteel voor wrevel zorgen in de relatie. Elk van deze kwesties 

heeft zijn eigen bijzonderheden. Iedere keer zal worden nagegaan wat de toepasselijke regels 

voorschrijven en wat de partijen kunnen ondernemen. Aan de hand van een analyse van de WTO 

Agreements, het pakket van specifieke verbintenissen die Rusland is aangegaan, de heersende 

rechtsleer en de (beperkte) relevante WTO case law, wordt getracht een conclusie te maken omtrent de 

impact van de Russische toetreding op de oplossing van oude en nieuwe problemen in de EU-Rusland 

relatie.  

Als eerste wordt de energiesector onder de loep genomen. Het belang van energie in de maatschappij 

kan niet worden onderschat; het is de letterlijk de brandstof voor de economie. Voor een land als 

Rusland, met enorme voorraden gas en olie, is energie tevens een belangrijk geopolitiek wapen. 

                                                             
1 Europese Commissie, EU welcomes 3 new members to the WTO, Press Release IP/11/1548,  15 december 
2011, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1548_en.pdf, 2. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1548_en.pdf
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Merkwaardig genoeg biedt het SPA bitter weinig materieel recht inzake energie. De vraag is of de 

WTO Agreements de broodnodige aanvullingen kunnen bieden? We gaan dit probleem te lijf via een 

analyse van de twee grootste conflicten op energiegebied: de dual pricing van Russisch gas en de third 

country clause in het Derde Energiepakket van de EU. Bij beide problemen komt het erop aan na te 

gaan wie het WTO-recht aan zijn zijde heeft, en wat de partijen kunnen ondernemen om hun rechten te 

vrijwaren. We doen dit door de afzonderlijke grieven te onderzoeken in het licht van de toepasselijke 

WTO-overeenkomsten en de door Rusland tijdens haar toetredingsproces aangegane commitments, 

geholpen door de rechtsleer en de WTO case law. 

Het systeem van dubbele prijsaanduiding is een doorn in het oog van de Europese Unie, die er een 

verboden handelsrestrictie in ziet. De EU neemt hiertegen maatregelen, die op hun beurt een 

stoorfactor voor Rusland zijn. Hoewel dual pricing niet expliciet wordt beschreven in de WTO 

Agreements, raakt het systeem toch verscheidene WTO-bepalingen. Er wordt geanalyseerd in welke 

mate deze prijzenpolitiek conform de toepasselijke provisies zijn; hetzelfde wordt gedaan voor de 

vergeldende maatregelen die door de Europese Unie zijn genomen. In dit kader heeft de EU 

geprobeerd concessies te verkrijgen van Rusland die verder gaan dan wat ze ingevolge haar toetreding 

verplicht was: we kijken wat deze zogeheten WTO-plus-verplichtingen precies inhouden, en 

vervolgens waarom en hoe ze hier concreet zijn toegepast. 

Een tweede dispuut bestaat er over de zogenaamde Gazprom clause: de ontvlechtingsvereiste uit het 

Derde Energiepakket die onaanvaardbaar is voor Rusland. Er wordt een onderzoek gedaan naar de 

beweerde schendingen van het SPA en de langetermijncontracten die Gazprom, hét Russische 

energiebedrijf,heeft afgesloten met Europese energieleveranciers. We kijken of deze bepalingen 

kunnen worden aangewend om de clausule aan te vechten. Nu ze lid is van de 

Wereldhandelsorganisatie,  kan Rusland zich ook beroepen op de provisies uit het WTO-acquis; ze 

heeft hier ook al expliciet mee gedreigd. We bestuderen de vermeende strijdigheden met het  

meestbegunstigingsbeginsel en het principe van nationale behandeling uit de GATS. Via een 

uitgebreide analyse van de relevante artikelen en hun gevestigde interpretatie wordt geprobeerd een 

hypothese te maken van wat er verder moet gebeuren; hiertoe worden ook het verloop van recente 

disputen en door officials gedane verklaringen in beschouwing genomen. 

Ten tweede wordt de vorig jaar door Rusland ingevoerde recycling fee op voertuigen behandeld. Dit is 

de eerste zaak die officieel voor het Dispute Settlement Body van de WTO wordt gebracht; het verdere 

verloop van dit geschil is dan ook bijzonder interessant. Er wordt nagegaan of de EU ook wel degelijk 

een zaak te maken heeft, en hoe het Dispute Settlement-systeem kan bijdragen in de oplossing van een 

geschil. De WTO-consistentie van de recyclagepremie wordt onderzocht, o.a. aan de hand van 

toepasselijke precedenten uit de WTO-dispuutresolutie. Er wordt geprobeerd een hypothese te 
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poneren,, gebaseerd op de sterkte van de Europese positie en allerhande verklaringen van beide 

partijen in de loop van het proces. 

Tenslotte volgt een bespreking van de vele geschillen omtrent (fyto)sanitaire maatregelen. In het 

verleden hebben deze significante diplomatieke problemen veroorzaakt; het is dan ook interessant om 

na te gaan of het WTO-recht hier scheidsrechter kan spelen. De WTO Agreements bevatten alvast een 

uitgebreid acquis over het onderwerp. Dit is dan ook een voorbeeld van een minder omslachtig 

gebeuren dan bij energie, meer gebaseerd op techische overwegingen. Er wordt gekeken naar de 

conflicten uit het verleden en de houding van de partijen om te achterhalen wat de toekomst zoal kan 

brengen. 

De WTO-toetreding wordt vaak ook aanzien als katalysator voor de totstandkoming van een nieuw 

Partnerschapsakkoord. Van dergelijke overeenkomst is al lang sprake; de vraag is of het lidmaatschap 

van Rusland kan helpen om de vastgelopen onderhandelingen om z’n minst deels te ontwrichten. Er 

wordt gehoopt dat de creatie van een vrijhandelszone in het vooruitzicht ligt n u Rusland lid is; we 

gaan na of dit daadwerkelijk ook zo is. De recente oprichting van een douane-unie met Wit-Rusland en 

Kazachstan zorgt voor vragen omtrent de mogelijkheid to dergelijke vrijhandelsovereenkomst. Er 

wordt ook op een meer algemene schaal gepeild naar de rol van de WTO in de totstandkoming van een 

nieuwe samenwerkingsvorm. We onderzoeken het verloop onderhandelingen, de mogelijkheden qua 

vorm van een nieuw akkoord, wat de meest opportune weg kan zijn en hoe de het kader van de 

Wereldhandelsorganisatie hier een bijdrage kan leveren. 
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II HET JURIDISCHE KADER VOOR DE BETREKKINGEN TUSSEN DE 
EU EN RUSLAND 

II.1 HET SAMENWERKINGS- EN PARTNERSCHAPSAKKOORD 

II.1.A HET SPA MET RUSLAND 

De val van de Sovjet-Unie bracht een volledige hertekening van het politieke landschap mee. 

Geconfronteerd met deze nieuwe realiteit, moest de Europese Gemeenschap ook haar buitenlands 

aanpassen aan de veranderde omstandigheden. De EG koos voor een politiek van differentiatie, 

waarbij ze een onderscheid maakte tussen landen die uiteindelijk zouden mogen deel uitmaken van de 

EG, en zij die buiten enig integratieproces zouden vallen. De eerste categorie bestond uit vroegere 

COMECON-leden die echter geen deel uitmaakten van de Sovjet-Unie; met deze landen ging de EG 

associatieakkoorden aan (de Europa Akkoorden). De andere groep bestond uit ex-Sovjetrepublieken 

(de Nieuwe Onafhankelijk Staten van de voormalige Sovjet-Unie, of Newly Independent States, NIS); 

voor de betrekkingen met deze landen werd een nieuwe soort overeenkomsten in het leven geroepen: 

de Samenwerkings- en Partnerschapsakkoorden.
2
 

Zo werd ook met de nieuwbakken Russische Federatie een dergelijk akkoord afgesloten; de SPA met 

Rusland werd ondertekend op 24 september 1994 en ging van kracht op 1 december 1997.
3
 De 

overeenkomst introduceerde een juridisch kader voor een zo breed mogelijke vorm van samenwerking, 

een kader dat vandaag nog steeds in voege is. Het toepassingsgebied omvat o.a. handel in goederen en 

diensten, verkeer van werknemers, harmonisatie van allerlei wetgeving, ...
4
 Artikel 1 beschrijft het 

doel van het Akkoord als o.m. een passend kader voor de politieke dialoog tot stand brengen, handel 

en investeringen bevorderen, de politieke en economische vrijheden te versterken, Rusland te 

ondersteunen in haar overgang tot een markteconomie. Een belangrijk element ter verwezenlijking 

hiervan, is de permanente mogelijkheid tot overleg, bij vragen omtrent de implementatie van het 

Akkoord.
5 Er kwam ook een uitgebreide institutionalisering op gang, met als voornaamste 

componenten  de zesmaandelijkse EU-Rusland Top van staatshoofden, waarop de grote strategieën 

                                                             
2 C. HILLION, “Partnership and Cooperation Agreements between the EU and NIS”, 3 European For. Affairs 
Rev,. 1998, 403. Voor een exhaustieve analyse van de PCA’s met de Nieuwe Onafhankelijke Staten, zie ook 
R. PETROV, “The Partnership and Cooperation Agreements with the Newly Independent States” in A. Ott & 
K. Inglis (eds.), Handbook on European enlargement: A Commentary on the Enlargement Process, Den Haag, 
T.M.C Asser Institute, 2002, 175-194. 
3 Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt 
gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, 
anderzijds, Publicatieblad Nr. L 327 van 28/11/1997, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21997A1128(01):NL:HTML. 
4 I. VALKO, “EU-Russian Economic Integration: Gridlocked by the Partnership and Cooperation 
Agreement?”,  Central European Journal of International & Security Studies vol. 4(2), 2010, 
http://cejiss.org/sites/default/files/4_0.pdf, 62. 
5 Artikel 101 SPA. 

http://cejiss.org/sites/default/files/4_0.pdf
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worden uiteengezet; en ook de Samenwerkingsraad (sinds 2003 de Permanente Partnerschapsraad), 

waar op ministerieel niveau over specifiek beleidsdomeinen wordt vergaderd. Dit orgaan staat ook in 

voor de beslechting van eventuele geschillen tussen de partijen omtrent de toepassing of de uitlegging 

van het SPA (doch haar beslissingen missen bindende kracht, cf. infra).
6
 

Een van de grootste verdiensten en meest innovatieve aspecten van het SPA was de incorporatie van 

GATT-bepalingen in de verhouding met een land dat geen lid van deze overeenkomst was.
7
 Dit was 

een belangrijk middel om Rusland te helpen integreren in de wereldeconomie, een van de voornaamste 

doelstellingen van het Samenwerkings- en Partnerschapsakkoord.
8
 Zo introduceert het SPA het 

meestbegunstigingsbeginsel tussen Rusland en de EU en bevat het Akkoord bepalingen over vrije 

doorgang
9
, douanewaardering

10
, vergoedingen en formaliteiten  inzake import en export

11
, merken van 

oorsprong
12

 en publicatie en administratie van handelsvoorschriften
13

. Via artikel 94 SPA wordt voor 

de uitlegging van deze regels meteen ook een GATT-conforme interpretatie voorgeschreven: “Bij het 

onderzoek van ongeacht welke kwestie die zich voordoet in het kader van deze Overeenkomst met 

betrekking tot een bepaling betreffende een artikel van de GATT houdt de Samenwerkingsraad zoveel 

mogelijk rekening met de algemeen gebruikelijke interpretatie van het artikel van de GATT in kwestie 

door de overeenkomstsluitende partijen bij de GATT’.
14

 Gezamenlijke Verklaring 

II.1.B EVOLUTIE VAN DE SAMENWERKING 

Op de EU-Rusland Top van mei 2003 in Sint-Petersburg werden het concept “Gemeenschappelijke 

Ruimten” in het leven geroepen.
15

 De bedoeling is deze gradueel te ontwikkelen op basis van 

                                                             
6 Artikel 101 SPA. 
7 General Agreement on Tariffs and Trade, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf. 
8 Zo staat in de preambule van het SPA te lezen: “GELET op de verbintenis van de partijen tot vrijmaking van 
de handel op grond van de beginselen die zijn vervat in de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en 
handel, hierna de "GATT" te noemen, als gewijzigd bij de handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-
Ronde, en rekening houdend met de oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, hierna de "WTO" te 
noemen” en “ERKENNENDE dat Rusland niet langer een land met staatshandel is; dat het nu een land met 
een overgangseconomie is en dat verdere vooruitgang op de weg naar een markteconomie zal worden 
bevorderd door samenwerking tussen de partijen in de vormen die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet”. 
Ook artikel 1, dat letterlijk het doel van het Akkoord beschrijft, waaronder valt: “de inspanningen van 
Rusland om zijn democratie te consolideren, zijn economie te ontwikkelen en de overgang naar een 
markteconomie te voltooien, te ondersteunen”. 
9 Artikel 12 SPA. 
10 Artikel 13.1 SPA. 
11 Artikel 13.2 SPA. 
12 Artikel 13.3 SPA. 
13 Artikel 13.4 SPA. 
14 Voor een bespreking van de rol van PCA’s in de begeleiding van de NIS-landen naar integratie in de 
internatonale handelswereld in het algemeen, en de rol van GATT-regels in het bijzonder, zie C. HILLION, 
“Partnership and Cooperation Agreements between the EU and NIS”, 3 European For. Affairs Rev,. 1998, 
408-418. 
15 In totaal zijn er vier Gemeenschappelijke Ruimten: de gemeenschappelijke economische ruimte, de 
gemeenschappelijke ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, de gemeenschappelijke ruimte 
van samenwerking op het gebied van buitenlandse veiligheid en de gemeenschappelijke ruimte van 
onderzoek, onderwijs en cultuur. De eigenlijke teksten zijn terug te vinden op 
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reciprociteit en gefixeerd op specifieke doelen, binnen het kader van het SPA.
16

 Een groot verschil met 

de kaderovereenkomst is dat deze ruimten een meer gezamenlijk project van de EU en Rusland zijn, 

die het verlangen van Rusland om als gelijkwaardige partner te worden aanzien, accomodeert.
17

 De 

meerwaarde van de Gemeenschappelijke Ruimten situeert zich bij de road maps die in de context van 

deze ruimtes worden aangenomen. Deze bevatten een veel concretere en actiegerichte inhoud, en 

vormen daarom een belangrijke praktische aanvulling op het Samenwerkings- en 

Partnerschapakkoord.
18

 Op de EU-Rusland Top van 31 mei-1juni 2010 werd een nieuw initiatief 

genomen om de relaties up-to-date te houden, voortbouwend op de Gemeenschappelijke Ruimten: de 

lancering van het Partnership for Modernisation moet een flexibel kader creëren om de nodige 

hervormingen door te voeren en de een verdere vlotte samenwerking te garanderen.
19

 

 

II.1.C EEN GEDATEERD EN GEBREKKIG AKKOORD 

Het Samenwerkings- en Partnerschapsakkoord riep een constructieve dialoog in het leven bood een 

kader voor gevorderde samenwerking. Het speelde ook een belangrijke rol al 

spretoetredingsinstrument tot de WTO voor Rusland, daar ze reeds belangrijk GATT-acquis 

introduceerde. Doch na 16 jaar in werking te zijn, vallen het verouderd karakter en de inherente 

gebreken van het Akkoord niet langer te ontkennen. 

 

II.1.C.A VEROUDERD 

De politieke en economische realiteit zijn sinds medio jaren ’90 volledig gewijzigd. Rusland heeft al 

jaren geen overgangseconomie meer
20

, maar een kapitalistische grootmacht die met haar WTO-

lidmaatschap nu een verankerde speler in de internationale handel is geworden. Ook op politiek vlak, 

                                                                                                                                                                                              
http://www.eeas.europa.eu/russia/common_spaces/. Voor een verdere bespreking, zie P. VAN 
ELSUWEGE, “The four Common Spaces: new impetus to the EU-Russia Strategic Partnership?”, in A. 
DASHWOOD en M. MARESCEAU (eds.), Law and practice of EU external relations, Salient features of a 
changing landscape, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 334–359. 
16 Raad van de Europese Unie, Joint Statement, EU-Russia Summit, May 31, 2003, St. Petersburg, 9937/03 
(Presse 154), http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/75969.pdf. 
17 P. VAN ELSUWEGE, “The four Common Spaces: new impetus to the EU-Russia Strategic Partnership?”, in 
A. DASHWOOD en M. MARESCEAU (eds.), Law and practice of EU external relations, Salient features of a 
changing landscape, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 344. 
18 Ibid., 345. 
19 “[…] the Partnership for Modernisation will serve as a flexible framework for promoting reform, enhancing 
growth and raising competitiveness, and will build on results achieved so far in the context of the four 
European Union - Russia Common Spaces, complementing partnerships between European Union Member 
States and the Russian Federation”. Zie Raad van de Europese Unie, Joint Statement on the Partnership for 
Modernisation, EU-Russia Summit, 31 May–1 June 2010, 10546/10 (PRESSE 154), Rostov-on-Don, 1 juni 
2010, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/114747.pdf. 
20 Zoals gestipuleerd in de Preambule van het SPA. 

http://www.eeas.europa.eu/russia/common_spaces/
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en dan vooral naar het buitenland toe, waait er een nieuwe wind doorheen het Kremlin. De dagen van 

een weinig assertieve Jeltsin liggen intussen lang achter ons; in de plaats lijkt er voor een meer 

imperialistische koers te worden geopteerd. Putin schuwt het spierballengerol niet, en zijn beleid is er 

een van vele confrontaties met het westen. De Russische Federatie wil niet langer conformeren naar de 

wensen van Europa, maar haar eigen strategie bepalen. De Russische leiders willen met een sterk 

Euraziatisch blok als gelijkwaardige partner van de EU worden behandeld.
21

 Dit wordt echter niet 

weerspiegeld in het SPA, dat gebaseerd is op de convergentie van Russische regelgeving met EU-

acquis.
22

 De asymmetrische aard van het Akkoord staat haaks op de Russische ambities, en heeft reeds 

tot vele politieke ergernis geleid. 

 

II.1.C.B GEBREKKIG 

Vooreerst is er het gebrek aan reikwijdte: vele beleidsdomeinen vallen niet of in beperkte 

mate onder het toepassingsgebied van het Akkoord. Zo is er te weinig aandacht voor 

buitenlands en veiligheidsbeleid; maar ook op het gebied van handelsegulering, dat toch een 

aanzienlijk deel van het SPA uitmaakt, zijn er veel tekortkomingen. Het ontbreken van 

(fyto)sanitaire voorschriften, de energiesector die bijna volledig wordt genegeerd, enz. 

Daarbovenop is de aard van de bepalingen in het SPA veel te vaag. Vele voorzieningen 

komen neer op politieke beloftes, die tot weinig concreets leiden. Schoolvoorbeeld is artikel 

55 SPA, dat “Rusland het nodige [doet, red.]om ervoor te zorgen dat zijn wetgeving 

geleidelijk in overeenstemming met die van de Gemeenschap wordt gebracht”. Wat dit precies 

inhoudt, wordt niet gespecificeerd. Artikel 3 SPA, dat de partijen voorschrijft de 

ontwikkelingen in hun relatie te bekijken in het licht van een mogelijk vrijhandelsakkoord, is 

nog zo’n obscure intentieverklaring: twintig jaar na het neerpennen van het artikel ligt er nog 

steeds geen vrijhandelszone in het verschiet.
23

 Het is dan ook niet verwonderlijk dat het SPA 

soms wordt bestempeld als een pretentieuze tekst, zonder enige inhoud of bindende kracht.
24

 

Deze vage, soft law natuur van de overeenkomst wordt misschien nog best geïllustreerd in het 

tekortschietende mechanisme voor de beslechting van geschillen. De Samenwerkingsraad (nu: 

                                                             
21 Zie ook deel IV van deze thesis. 
22 Zie bijvoorbeeld artikel 55 SPA. 
23 Zie deel IV voor een analyse van het probleem rond een mogelijk vrijhandelsakkoord. 
24 M. EMERSON, F. TASSINARI en M. VAHL, “A New Agreement between the EU and Russia: Why, What and 
When?” in M. Emerson (ed.), The Elephant and the Bear Try Again. Options for a new Agreement between 
the EU and Russia, Brussels, CEPS, 2006, 
http://aei.pitt.edu/32598/1/37._The_Elephant_and_the_Bear_Try_Again.pdf, 62. 
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Permanente Partnerschapsraad) beschikt niet over de bevoegdheid om de partijen dwingende 

maatregelen op te leggen. Ze beperkt zich tot het geven van niet-bindende aanbevelingen.
25

 

 

II.1.D IMPLICATIES VOOR DE EU-RUSLAND RELATIE 

Deze vele tekortkomingen kunnen uiteraard niet zonder consequenties blijven. Politiek gemotiveerde 

beslissingen die de tegenpartij schaden, kunnen niet bestreden worden via het systeem van 

dispuutresolutie. De talrijke conflicten leggen de manke werking van de dialoog bloot.
26

 Ook de latere 

initiatieven als de vier Gemeenschappelijke Ruimten en het Partnerschap voor Modernisatie zijn in 

hetzelfde bedje ziek. Het zijn ook soft law instrumenten die hooguit de waarde van beleidsdocumenten 

kan worden toegedicht. Ze worden door sommigen beschouwd als zwak en onduidelijk.
27

  

Nu de Russische Federatie is toegetreden tot de Wereldhandelsorganisatie, lijkt het SPA volledig 

overbodig geworden. De erin vervatte GATT-bepalingen worden nutteloos, en de functie van 

pretoetredingsmiddel, dat een van de grootste verdiensten van het Akkoord was, valt weg.
28

 Dat een 

overeenkomst na verloop van tijd voorbijgestreefd is, valt natuurlijk niet te vermijden. Hoewel artikel 

106 SPA voorziet in de mogelijkheid van jaarlijkse verlenging (het mechanisme dat ook wordt 

aangewend om het Akkoord tot vandaag haar geldende werking te verlenen), was de oorspronkelijke 

duur beperkt tot tien jaar, en zou ze normaal dus zijn afgelopen in 2007. Terwijl het SPA kunstmatig 

in leven wordt gehouden, zijn wel al sedert lang onderhandelingen aan de gang om een nieuw 

Akkoord tot stand te brengen. Het blijft voorlopig echter gissen naar de afloop van deze besprekingen. 

Het Samenwerkings- en Partnerschapsakkoord zal dan ook misschien nog lang dienen als juridisch 

kader voor de EU-Rusland betrekkingen; zij het uit noodzaak, en niet omwille van haar kwaliteiten. 

 

 

                                                             
25 Artikel 101 SPA. 
26 Zie deel III voor een uitvoerige bespreking van de meest significante handelsgeschillen tussen de EU en 
Rusland. 
27 M. EMERSON, EU-Russia - Four Common Spaces and the Proliferation of the Fuzzy, CEPS Policy Brief 
No. 71/May 2005, http://www.ceps.eu/ceps/dld/1070/pdf, 3. 
28 Althans wat betreft de handel in goederen; wat betreft de handel in diensten, ligt de situatie anders. Het 
SPA bevat zekere verbintenissen van Rusland die verder gaan dan haar commitments in het kader van 
haar WTO-lidmaatschap. Deze gelden nog steeds. Zie P. VAN ELSUWEGE, Towards a Modernisation of EU-
Russia Legal Relations?, CEURUS EU-Russia Papers No. 5, 7 juni 2012, http://ceurus.ut.ee/wp-
content/uploads/2011/06/EU-Russia-Paper-51.pdf, 4-5. 
 

http://www.ceps.eu/ceps/dld/1070/pdf
http://ceurus.ut.ee/wp-content/uploads/2011/06/EU-Russia-Paper-51.pdf
http://ceurus.ut.ee/wp-content/uploads/2011/06/EU-Russia-Paper-51.pdf
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II.2 DE TOETREDING TOT DE WTO 

II.2.A HET TOETREDINGSPROCES UITGELICHT 

In juni 1993 diende de Russische Federatie een applicatie voor toetreding in bij de General Council 

van de WTO, het hoogste beslissingsorgaan in de organisatie. Deze installeerde vervolgens een 

zogeheten Working Party om de aanvraag te onderzoeken. Dit is een soort onderzoekscommissie, 

samengesteld uit vertegenwoordigers van een groot aantal WTO-leden. De kandidaat-lidstaat moet dan 

alle nodige info verschaffen omtrent haar economische en handelsbeleid; dit gebeurt in Memoranda 

(die bij Rusland in 1997 allemaal waren overhandigd). Vervolgens kunnen de verschillende leden 

vragen stellen aan de toetredende overheid omtrent haar handelsregime; deze worden tijdens de 

meetings van  de Working Party behandeld en beantwoord. 

Dan is het tijd om aan het echte werk te beginnen en de concrete toetredingsvoorwaarden vast te 

leggen. Deze hebben betrekking op de naleving en implementatie van WTO-acquis door de kandidaat-

lidstaat. Eventueel kan een overgangsperiode worden toegestaan om de interne wetgeving conform 

WTO-regels te maken. Tegelijkertijd met het werk van de Working Party vinden er bilaterale 

onderhandelingen plaats tussen het kandidaat-lid en de geïnteresseerde WTO-leden over de nodige 

concessions (toegevingen a.h.w.) en commitments (concrete verbintenissen over de verschillende 

handelsdomeinen).  

Het hele proces eindigt met een ultiem Accession Package, dat bestaat uit het finale Working Party 

Report en de het Accession Protocol, en zogeheten Schedules die verbintenissen bevatten die de 

toetredende lidstaat is aangegaan t.o.v. de WTO-leden op het vlak van markttoegang voor goederen en 

diensten.
29

 Deze documenten zijn bindend; de niet naleving van de erin vervatte bepalingen betekent 

dat een andere lidstaat die zich benadeeld voelt een klacht kan indienen bij het Dispute Settlement 

Body. In het geval van Rusland werden allerlei commitments gevraagd die de opening van haar markt 

moesten verzekeren, zoals het verlagen van tarieven van importheffingen op goederen, het fixeren van 

exporttarieven voor bijvoorbeeld grondstoffen, het conform maken van haar subsidiebeleid met o.a. de 

SCM Agreement
30

 (vooral gericht op de hevige subsidies die in voege waren voor de agriculturele en 

automobielsector), enz.
31

 Als laatste stap moet dit Accession Package nog worden goedgekeurd op het 

hoogste nveau van de WTO: op 16 december 2011 gaf de Ministeriële Conferentie van de WTO het 

groene licht, en was de procedure binnen de Wereldhandelsorganisatie afgelopen. Om ook effectief lid 

                                                             
29 Voor alle relevante documenten van de Russische WTO-toetreding, zie 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/acc/rus/
*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#. Geraadpleegd op 14 
juli 2013. 
30 Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-
scm.pdf. 
31 Zie deel III van deze Masterproef voor concrete voorbeelden van de Russische commitments. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/acc/rus/*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/acc/rus/*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
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te worden moet het parlement van de toetredende lidstaat het Package nog ratificeren in de interne 

rechtsorde. Dertig dagen na de kennisgeving aan het WTO Secretariaat van de voltrekking hiervan, 

wordt men officieel lid. Zo werd de Russische Federatie op 22 augustus het 156
e
 lid van de 

Wereldhandelsorganisatie. 
32

 

 

II.2.B DE ROL VAN DE EU 

Naar deze toetreding werd reeds lang uitgekeken door de hele wereld. Rusland was de laatste echt 

grote economie die nog geen lid was van de Wereldhandelsorganisatie. Maar voor de EU, Ruslands 

belangrijkste handelspartner, was de gebeurtenis misschien nog het meest betekenisvol. Niet enkel 

vanwege de directe gevolgen op de onderlinge handelsrelaties, maar ook voor de mogelijke impuls die 

de toetreding kan geven aan de totstandkoming van een nieuw Partnerschapsakkoord tussen de Eu en 

Rusland. Zo sprak EU Handelscommissaris Karel De Gucht ter gelegenheid van de goedkeuring van 

het Accession Package door de Ministeriële Conferentie: “This step will give a major boost to further 

development of our economic relationship. Russia's membership in the WTO will also prove an 

important stepping stone for deepening the bilateral economic integration, including through the 

conclusion of the ongoing negotiation on the New Agreement”.
33

 De voordelen voor de Europese Unie 

zijn dan ook legio: nieuwe investeringsopportuniteiten op de Russische markt voor Europese 

investeerders, verlaagde import- en gelimiteerde exporttarieven die moeten bijdragen tot een algemeen 

gezonder business climate, geharmoniseerde regels voor douaneprocedures, gelijkschakeling van 

technische standaarden (op o.m. het vlak van (fyto)sanitaire kwesties), etc., maar ook een grotere 

transparantie in het functioneren van de Russische economie.
34

 

Het verwondert logischerwijze niet dat de Europese Unie een grote voorstander van de toetreding was. 

De Eu heeft de Russische zaak zeer actief gesteund, en had een groot aandeel in het uiteindelijke 

succesvolle besluit van de bijzonder lange onderhandelingsprocedure.
35

 “This is an important step for 

Russia's economic development and for the multilateral trading system. I'm also very pleased at this 

achievement today because Europe has played a critical role to ensure this long-standing goal has 

                                                             
32 Voor een gedetailleerde weergave van het verloop van het Russische toetredingsproces, zie 
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_russie_e.htm. Voor meer over de toetredingsprocedure 
in het algemeen, zie P. J. WILLIAMS, A Handbook on Accession to the WTO, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2008, 260 p. 
33 Europese Commissie, EU welcomes 3 new members to the WTO, Press Release IP/11/1548,  15 december 
2011, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1548_en.pdf, 1. Zie ook de verschillende verklaringen 
van EU-officials aangehaald in deel IV van deze thesis. 
34 Europese Commissie, EU welcomes conclusion of negotiations on Russia’s WTO accession, 10 november 
2011, http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=750. 
35 Zie o.m. P LAMY, “The EU supports Russia’s WTO bid” in K. BARYSCH, Russia and the WTO, London, Centre 
for European reform, 2002, 25-36. 

http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_russie_e.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1548_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=750
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finally been reached
 
“, sprak De Gucht na de finalisering van de laatste Working Party Report.

36
 

Europa’s hulp kwam wel met een prijskaartje: het was voor de Eu immers de ideale gelegenheid om 

enkele toegevingen en verbintenissen te verkrijgen van Rusland in verband met reeds lang aanslepende 

handelsdisputen.
37

 Deze commitments gingen verder dan tot wat de Russische Federatie strikt 

gehouden was in het WTO-kader; om deze reden worden ze WTO-plus-verplichtingen genoemd. De 

Europese Unie liet haar goedkeuring van het Russische dossier dus afhangen van concrete concessies; 

deze tactiek was soms succesvol, zoals bijvoorbeeld inzake exportheffingen op grondstoffen
38

, soms 

minder succesvol, zoals bijvoorbeeld inzake energie.
39

 

 

II.2.C DE LANGE WEG NAAR TOETREDING 

Tussen het indienen van het verzoek tot toetreding tot de het uiteindelijke lidmaatschap zat meer dan 

19 jaar; de langste onderhandelingsperiode van eender welk WTO-lid. Het Russische 

toetredingsproces was er dan ook een van ups en vooral veel downs. Er waren nogal wat 

gevoeligheden te overwinnen, zowel van economische als politieke aard. Het systeem van de Working 

Party is ook niet bepaald toegeeflijk: beslissingen worden steeds met consensus genomen. Dit 

betekent dat ieder WTO-lid dat betrokken is moet akkoord zijn dat haar individuele bekommernissen 

voldoende zijn geadresseerd, en alle kwesties, zowel in bilaterale als multilaterale verhouding, moeten 

opgelost zijn.
40

 Een grootmacht als Rusland heeft sowieso meer zaken te regelen dan kleinere WTO-

leden, o.a. door de omvang van de economie en de uitgebreide handelsbetrekkingen. De Russische 

regering heeft de neiging vast te houden aan een protectionistisch beleid; de erfenis van de Soviet-

Unie betekende o.m. een eenzijdige economie, die sterk afhangt van steunmaatregelen vanwege de 

overheid. Er waren dan ook veel veranderingen nodig in het handelsbeleid om de te voldoen aan 

WTO-vereisten. 

Ondanks de voor de hand liggende economische belemmeringen, zijn het eigenlijk voornamelijk 

politieke geschillen geweest die aan de basis lagen van de frequente hiaten in de 

onderhandelingsgeschiedenis. Zo heeft de drang tot doorgedreven regionalisering tussen de landen van 

                                                             
36 Europese Commissie, EU welcomes conclusion of negotiations on Russia’s WTO accession, 10 november 
2011, http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=750. 
37 Zie deel III voor een uitgebreide bespreking. 
38 Zie voor een uiteenzetting G. VAN DER LOO, “EU-Russia Trade Relations: It Takes WTO to Tango?”, Legal 
Issues of Economic Integration 40(1), 2013, 23-24. 
39 Zie deel III.1. 
40 Een belangrijke belemmering die bijvoorbeeld pas laat in het toetredingsproces werd opgelost, was het 
veto van de EU om de toetreding goed te keuren, indien Rusland niet akkoord ging haar exporttarieven op 
grondstoffen te plafonneren. Eind 2010 bereikten de twee partijen dan toch een overeenkomst; dit is een 
goed voorbeeld van het succesvol opleggen van WTO-plus-verplichtingen aan een toetredend land. 
EUobserver, Russia inches closer to WTO membership after EU deal, 25 november 2010, 
http://euobserver.com/economic/31352.  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=750
http://euobserver.com/economic/31352
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het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, en de ambitie om één groot handelsblok te creëren in de 

vorm van een Eurasian Union, voor de nodige complicaties gezorgd. Een onderdeel van deze 

beweging is immers de nieuwe douane-unie tussen Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan. Dit 

supranationale mechanisme heeft vele bevoegdheden inzake handel verkregen, waardoor de 

onderhandelingen moesten worden aangepast aan deze nieuwe realiteit, dit bracht uiteraard de nodige 

vertraging met zich mee.
41

 Doch het waren vooral de vele bilaterale disputen waarin Rusland 

verwikkeld was met verschillende WTO-leden, die het proces enorm parten speelden. Zo vond er 

tussen maart 2006 en november 2011 geen enkele formele meeting van de Working Party plaats als 

gevolg van de talrijke onenigheden. Het meest frappante voorbeeld waren de spanningen tussen 

Rusland en Georgië, met als absoluut hoogtepunt  -of liever dieptepunt-  de oorlog tussen deze twee 

Staten in 2008; het was pas na een onderling akkoord in november 2011 dat Georgië ermee instemde 

haar veto als WTO-lid niet te gebruiken.
42

 Na het overwinnen van deze laatste hindernis werd Rusland 

na bijna twintig jaar onderhandelen eindelijk lid van de Wereldhandelsorganisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
41 De nieuwe bevoegdheidsverdeling bezorgde de overige WTO-leden veel kopzorgen, getuige de vele 
bepalingen in het Working Party Report hieromtrent. Zie deel IV voor een uitgebreide bespreking van de 
problematiek.  
42 Bloomberg News, Russia Reaches Accord With Georgia on WTO, Negotiator Says, 8 november 2011, 
http://www.businessweek.com/news/2011-11-08/russia-reaches-accord-with-georgia-on-wto-
negotiator-says.html.  

http://www.businessweek.com/news/2011-11-08/russia-reaches-accord-with-georgia-on-wto-negotiator-says.html
http://www.businessweek.com/news/2011-11-08/russia-reaches-accord-with-georgia-on-wto-negotiator-says.html
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III WTO-LIDMAATSCHAP TER OPLOSSING VAN 
HANDELSGESCHILLEN? 

De onderlinge handelsrelaties van Rusland en de EU worden sinds jaar en dag gekenmerkt door de 

talrijke veel. De Russische regering heeft de neiging van haar economie te beschermen met allerhande 

protectionistische maatregelen, gaande van overdreven importheffingen of zelfs –verboden op 

allerhande goederen, tot hevig subsidiëren van de industriesector. Ondanks de toetreding van de 

Russische Federatie tot de Wereldhandelsorganisatie vorig jaar blijven de oude geschillen opleven, en 

ontstaan er zelfs nieuwe geschillen.
43

 Zo voerde Rusland nog geen negen dagen na haar toetreding een 

recycling fee op voertuigen in, die volgens de EU een verboden importrestrictie uitmaakt. Een oud 

zeer dat steeds actueler wordt, zijn de vele conflicten in de energiesector. Daar de voorraden van 

fossiele brandstoffen alsmaar slinken wordt de energievoorziening van de EU steeds delicater. Het feit 

dat ze hiervoor in grote mate van Rusland afhankelijk is, en Rusland energie inzet als geopolitiek 

wapen, doet de spanningen vaak hoog oplaaien. Een andere domein met een significante historiek van 

conflicten, is die van de agriculturele producten; meer bepaald de onenigheden inzake (fyto)sanitaire 

voorschriften. Hoewel de problematiek zich op het eerste gezicht op eerste op technisch niveau 

situeren, maskeren de geschillen veel grotere politieke problemen, die een zeer grote impact op de 

o.m. de onderhandelingen voor een nieuw Partnerschapsakkoord hebben gehad. 

Naast deze drie kwesties, die hieronder uitvoerig worden besproken, zijn er nog verschillende 

probleemsituaties te onderscheiden. Zo bestaat er al van voor de toetreding grote ergernis bij de 

Europese Unie omtrent discriminerende wegenbelasting voor goederenvervoer, discriminerende 

spoorwegtarieven, taksen voor vluchten over Siberisch grondgebied en heffingen op export van 

grondstoffen.
44

 Deze blijven echter buiten het onderzoeksgebied van deze Masterproef. 

 

 

 

                                                             
43 K. DE GUCHT, European Commissioner for Trade, Seizing the Opportunity: EU-Russia Relations beyond the 
WTO, SPEECH/12/590, 7 september 2012,  http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-
590_en.pdf. 
44 Raad van de Europese Unie, Key outstanding issues for the EU in its relations with Russia, 
10073/11, 12 mei 2011, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st10/st10073.en11.pdf, 4-8. 
Voor een analyse van de rol van de WTO in het oplossen van het probleem van export van grondstoffen, 
zie G. Van der Loo, “EU-Russia Trade Relations: It Takes WTO to Tango?”, Legal Issues of Economic 
Integration 40(1), 2013, 22-26. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st10/st10073.en11.pdf
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III.1. ENERGIE 

III.1.A INLEIDING 

Rusland is de grootste bron van natuurlijk gas voor Europa. 38,7% van geïmporteerd gas is afkomstig 

van Russisch grondgebied, goed voor een kwart van de totale gasconsumptie binnen de Europese 

Unie. Duitsland en Italië zijn de grootste afnemers in absolute cijfers, en sommige landen zijn zelfs 

voor 100% afhankelijk van Russisch gas voor hun consumptie (Finland en de drie Baltische Staten). 

Energie speelt dus enorm belangrijke rol in de EU-Rusland relaties.  De energiesector is een zeer 

complexe sector, die nochtans weinig regulering op internationaal niveau kent. Binnen Europa moet 

worden afgerekend met een verleden van aparte nationale netwerken, in een poging een interne 

energiemarkt te creëren; een zeer moeilijke oefening. Ook op globaal vlak is er bijzonder weinig 

samenwerking en regulering inzake energie. 

Ook in de verhouding EU-Rusland valt er weinig materieel recht te bespeuren, ondanks het 

overduidelijke belang van het onderwerp. Het Samenwerkings- en Partnerschapsakkoord bevat 

eigenlijk enkel artikel 65 dat stipuleert dat de samenwerking op gebied van energie dient te gebeuren 

tegen de achtergrond van Europese Energiehandvest. Rusland heeft dit verdrag tot op heden echter nog 

steeds niet geratificeerd, dus dit blijft dode letter. Er vallen ook nog de Energie Dialoog
45

 en het 

initiatief EU-Russia Energy Cooperation until 2050
46

, doch beide hebben slechts de waarde van soft 

law, en kunnen weinig concrete resultaten voorleggen. 

Disputen op het gebied van energie zijn totnogtoe dan ook weinig efficiënt kunnen worden aangepakt. 

De twee belangrijkste geschillen hebben te maken met enerzijds de techniek van dubbele 

prijsaanduiding gehanteerd door Rusland voor de verkoop van gas (en de maatregelen van de Eu als 

reactie hierop), en anderzijds de ontevredenheid van Rusland met de third country clause uit het Derde 

Energiepakket van de EU. Kan WTO-recht hier soelaas bieden? 

 

III.1.B DUAL PRICING (DUBBELE PRIJSAANDUIDING) 

III.1.B.A INLEIDING 

Van alle commitments die Rusland in haar Accession Package is aangegaan, moet de regeling omtrent 

de dubbele prijsaanduiding van Russisch gas wel de meest omstreden en bevochten kwestie zijn. Sinds 

1990 hanteert Rusland een zeer lage eengemaakte gasprijs voor al haar binnenlandse afnemers. Zeker 

                                                             
45 Voor meer info, zie http://ec.europa.eu/energy/international/russia/dialogue/dialogue_en.htm. 
46 EU-Russia Energy Dialogue, Roadmap EU-Russia Energy Cooperation until 2050, maart 2013, 
http://ec.europa.eu/energy/international/russia/doc/2013_03_eu_russia_roadmap_2050_signed.pdf. 
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vroeger betekende dit een prijs die onder de totale kost van productie bleef, en dus negatieve cijfers 

opleverde voor de gasproducenten.
47

 Hiertegenover staat een veel hogere exportprijs, die de mogelijke 

verliezen moet kunnen compenseren. Als land met grote voorraden aan natuurlijke rijkdommen steunt 

een groot deel van de economie op de exploitatie van deze grondstoffen. Voor dergelijke landen is het 

van cruciaal belang dat zij deze bevoorrechte positie kunnen inzetten als competitief voordeel, door 

bijvoorbeeld hun industriële afnemers te laten genieten van lage energietarieven. 

Verschillende WTO-leden zijn echter de mening toebedeeld dat Ruslands dual pricing policy een 

handelsverstorende praktijk uitmaakt.
48

 Het feit dat de binnenlandse prijs van gas onder de volledige 

productiekost blijft, is niet te verzoenen met de plicht om volgens commerciële overwegingen te 

handelen. Het levert een oneerlijk voordeel op voor binnenlandse industriële producenten, met een 

dubbel negatief effect. Enerzijds wordt het zo bijzonder moeilijk voor externe bedrijven (die naar 

Rusland exporteren) om de competitie aan te gaan met lokale ondernemingen op de Russische markt, 

anderzijds leidt het tot het dumpen van energie-intensieve producten (staal, meststoffen, etc.) op de 

buitenlandse markten, aangezien deze goederen door Russische exporteurs bijzonder goedkoop 

kunnen worden aangeboden.
49

 De Europese Unie was de absolute voorvechter in deze kwestie; 

aangezien zij in grote mate afhankelijk is van de import van Russisch gas voor haar 

energievoorziening, wordt zij sterk benadeeld door deze situatie. 

De Russische delegatie weerlegde echter al deze claims tijdens de toetredingsnegotiaties.
50

 De 

vastgelegde interne prijs dekt volgens hen wel alle kosten geassocieerd met productie, en voorziet 

zelfs ruimte voor winst.
51

 Ze benadrukten ook dat ieder land een soeverein recht over haar natuurlijke 

rijkdommen heeft, en dat prijsregulatie tot hun bevoegdheden behoort. Volgens Rusland waren er 

verschillende WTO-leden die dezelfde praktijk toepasten, en net als bij die landen was Ruslands beleid 

erop gericht misbruik van monopoliepositie te voorkomen en de consumenten aldus te beschermen.
52

  

Dit principe van nationale soevereiniteit is niet uniek aan de Russische politiek; zeker bij 

ontwikkelende economieën leeft dit idee bijzonder sterk. Het is een nodig en ook toegelaten 

instrument voor deze landen om hun industrie op gang te krijgen en een gezonde economie uit te 

bouwen.
53

 Rusland kan echter niet meer aanzien worden als dergelijke jonge economie. Daarom 

                                                             
47 D. TARR & P. THOMSON, “The Merits of Dual Pricing of Russian Natural Gas”, The World Economy, Vol. 27, 
No. 8,  augustus 2004 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=597021, 1. 
48 WTO Report of the Working Party on the Accession of the Russian Federation to the World Trade 
Organization, WT/ACC/RUS/70, WT/MIN(11)/2, 17 november 2011, para. 120. 
49 Ibid., para. 120. 
50 WTO Report of the Working Party on the Accession of the Russian Federation, para. 124. 
51 Ibid., para. 126. 
52 Ibid., para. 123. 
53 Voor een diepgaande analyse van het concept nationale soevereiniteit over natuurlijke rijkdommen en 
de relatie met internationaal recht, zie V. POGORETSKYY & D. BEHN, The Tension between Trade Liberalization 
and Resource Sovereignty: Russia-EU Energy Relations and the Problem of Natural Gas Dual Pricing, A Paper 
Presented to the Political Economy of Energy in Europe and Russia (PEEER) Conference, University of 

javascript:WinOpen(286744);
javascript:WinOpen(286744);
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=597021
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dienen toch vraagtekens te worden gesteld bij de politieke koers die door de Russische leiders wordt 

gevaren. De huidige president Vladimir Putin is alvast een fervent voorstander van het gebruik door de  

overheid van haar natuurlijke rijkdommen als voornaamste bouwsteen voor een sterke Staat.
54

 Het 

monopoliseren van de gasindustrie en het fixeren van de binnenlandse prijzen op een artificieel laag 

niveau staan hierbij centraal. Dit druist uiteraard in tegen waarden als liberalisatie van handel en vrije 

marktwerking, die door WTO-leden als de Europese Unie worden voorgestaan. 

Het moge duidelijk wezen dat de Europese Unie en Rusland er fundamenteel verschillende visies op 

nahouden. Maar wie beschikt over de sterkste uitgangspositie en heeft het recht aan zijn kant, in het 

licht van de op de materie toepasselijke principes? Nu dat Rusland is toegetreden tot de 

Wereldhandelsorganisatie, spelen de WTO Agreements een belangrijke rol. De praktijk van dual 

pricing wordt echter nergens in het WTO-acquis expliciet beschreven, wat het voor beide partijen 

moeilijk maakt om hun standpunt juridisch hard te maken.  

Toch raakt deze vorm van prijsregulering verschillende bepalingen uit het WTO-recht. Zoals 

hierboven vermeldt, hebben de lage binnenlandse energieprijzen het gevolg dat de Europese markt 

wordt bedreigd door gedumpte Russische goederen. In de volgende sectie wordt in deze context de 

Anti-Dumping Agreement
55

 onder de loep genomen. Ook verscheidene bepalingen van de GATT 

worden vaak genoemd in de discussie. Ten laatste zou de prijzenpolitiek volgens verschillende WTO-

lidstaten ook een verdoken subsidie uitmaken, die sanctioneerbaar is onder de Agreement on Subsidies 

and Countervailing Measures
56

. In de volgende bladzijden wordt een omvattende analyse gemaakt van 

de conformiteit van dual pricing met al deze overeenkomsten. Uiteindelijk dient dit onderzoek om het 

effect te kunnen vaststellen op de betrekkingen tussen de EU en Rusland. Tijdens de 

toetredingsonderhandelingen zijn beide vaak in de clinch gegaan met betrekking tot dit onderwerp, 

doch een degelijk compromis is nog niet tot stand gekomen. Tot op vandaag beschouwt de Europese 

Unie de toepassing van artificieel verschillende prijzen als een techniek die de internationale handel 

negatief beïnvloedt. De zoektocht naar antwoorden in de WTO Agreements moet ons in staat stellen 

gefundeerde hypotheses te maken over mogelijke oplossingen voor de toekomst. 

 

                                                                                                                                                                                              
Warwick, 3 september 2010, http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/peeer/warwick/pogoretskyy-
behn_psnr-wto.pdf. 
54 V. POGORETSKYY & D. BEHN, The Tension between Trade Liberalization and Resource Sovereignty: Russia-EU 
Energy Relations and the Problem of Natural Gas Dual Pricing, 7-8. Putin schreef hier in 1999 (op het 
moment dat hij eerste minister was) zijn PhD thesis over: V. V. Putin, Mineral’no‐Syr’evyye Resursy v 
Strategii Razvitiya Rossiyskoy Ekonomiki (Mineral Natural Resources in the Strategy for Development of the 
Russian Economy), Zapiski Gornogo Instituta, 144, 3 ‐ 9, 1999. 
55 Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 
(Antidumping Agreement), http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp.pdf. 
56 Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-
scm.pdf. 
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III.1.B.B ANTI-DUMPING 

III.1.B.B.1 INLEIDING 

De techniek van dubbele prijsaanduiding  heeft tot gevolg dat goedkope energie-intensieve producten 

uit Rusland de buitenlandse markten overspoelen. Russische bedrijven kunnen immers gas en 

elektriciteit aan bijzonder lage tarieven aankopen, in tegenstelling tot de Europese producenten, die 

een veel hogere prijs moeten betalen voor diezelfde energiebronnen. Er heerst onduidelijkheid omtrent 

de geldigheid van deze regeling in het licht van de antidumpingregels van de WTO, vervat in de 

Agreement on Anti-dumping. Er zijn geen expliciete verwijzingen naar dubbele prijsaanduiding terug 

te vinden in de betreffende Agreement, hieruit valt dus geen inconsistentie af te leiden. In de 

vakliteratuur wordt zelfs gewag gemaakt van een onomstootbare overeenstemming met WTO-

principes.
57

 Sommige WTO-leden beschouwen dit echter als een vorm van input dumping. Dit betreft 

een situatie waarbij (energie)inbrengen, die worden gebruikt bij het fabriceren van te exporteren 

producten, worden aangekocht (op de internationale of binnenlandse) markt aan dumpingprijzen, 

ongeacht of het eindproduct ook daadwerkelijk aan te lage prijzen wordt geëxporteerd.
58

 Deze situatie 

overlapt met het concept van subsidies (cf. infra), en in theorie is het dus mogelijk dat de 

desbetreffende prijspolitiek een subsidie uitmaakt, en tegelijkertijd een inbreuk vormt op de 

antidumpingregels van de WTO. Hierbij dient echter wel vermeld dat artikel VI:5 GATT belet dat hier 

wordt tegen opgetreden met tegelijkertijd antidumping- én compenserende maatregelen in het kader 

van de SCM Agreement. 

De Europese Unie is een van de koplopers wat betreft het gebruik van antidumpingmaatregelen ter 

bescherming van haar economie.
59

 Dit valt ook duidelijk te merken in haar beleid ten opzichte van het 

Russische regime van dubbele prijsaanduiding, dat door Europa wordt beschouwd als een 

                                                             
57 Zie V. POGORETSKYY, “The System of Energy Dual Pricing in Russia and Ukraine: The Consistency of the 
Energy Dual Pricing System with the WTO Agreement on Anti-dumping”, Global Trade and Customs 
Journal, Volume 4, Issue 10, 2009, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2035581, 319-
322. De auteur maakt een uitgebreide analyse van o.a. de voorbereidende werken van de Anti-dumping 
Agreement en interpreatieregels uit het internationaal recht. De enige conclusie lijkt dan ook te zijn dat 
het niet de bedoeling was dubbele prijsaanduiding binnen het toepassingsgebied van de Agreement te 
laten vallen. Hieruit volgt dat deze techniek niet strijdig met de erin vervatte regels kan zijn. 
58 V. POGORETSKYY, “Energy Dual Pricing in International Trade: Subsidies and Anti-Dumping Perspectives”, 
in Y. SELIVANOVA (ed.), Regulation of Energy in International Trade Law: WTO, NAFTA and Energy Charter, 
Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, 214-215. en V. POGORETSKYY & D. BEHN, The Tension 
between Trade Liberalization and Resource Sovereignty: Russia-EU Energy Relations and the Problem of 
Natural Gas Dual Pricing, A Paper Presented to the Political Economy of Energy in Europe and Russia 
(PEEER) Conference, University of Warwick, 3 september 2010, 
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/peeer/warwick/pogoretskyy-behn_psnr-wto.pdf, 20. 
59 V. POGORETSKYY, “The System of Energy Dual Pricing in Russia and Ukraine: The Consistency of the 
Energy Dual Pricing System with the WTO Agreement on Anti-dumping”, Global Trade and Customs 
Journal, Volume 4, Issue 10, 2009, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2035581, 315. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2035581
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/peeer/warwick/pogoretskyy-behn_psnr-wto.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2035581
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handelsverstorende praktijk.
60

 De vele verordeningen die de EU in dit kader heeft aangenomen treffen 

voornamelijk de staal- en meststofproducenten, die beide behoren tot bijzonder energie-intensieve 

sectoren. Er is sprake van dumping wanneer de prijs van het betreffende product bij uitvoer naar de 

EU lager is dan een vergelijkbare prijs die in het kader van normale handelstransacties voor het 

soortgelijke product voor het land van uitvoer is vastgesteld.
61

 Er vindt met andere woorden een 

vergelijking tussen de normale prijs en de uitvoerprijs plaats.
62

 De Europese antidumpingverordening 

bevat bepalingen over de methode van vaststelling van de normale waarde en de uitvoerprijs van de 

goederen. Een uiterst belangrijke merkwaardigheid is dat de Unie voor het berekenen van deze prijzen 

steeds uitgaat van aangepaste energiekosten. In plaats van de door Russische bedrijven werkelijk 

betaalde gas- en elektriciteitsprijzen te hanteren om zo de normale prijs te bepalen van het 

geproduceerde goed (de gangbare praktijk
63

), zal de EU kijken naar de marktprijs van energie in derde 

landen, de zogeheten surrogate countries, waaronder vaak de EU zelf.
64

 Dit leidt uiteraard tot een 

vertekend beeld, met zeer hoge antidumpingmarges tot gevolg, aangezien de Russische binnenlandse 

prijzen veel lager liggen. Naast de discussie of Ruslands dubbele prijsaanduiding strijdig is met 

antidumpingbepalingen uit het WTO-recht, is een nog belangrijker punt de vraag of deze praktijk van 

de EU toegelaten is in het licht van de WTO-regels, nu dat Rusland een volwaardig lid van deze 

organisatie is. Het voor deze kwestie toepasselijke recht vinden we terug in artikel VI GATT en in 

artikel 2 van de  Anti-Dumping Agreement. 

III.1.B.B.2 NOG GEEN SPRAKE VAN WTO 

In het verleden baseerde de EU zich voor haar antidumpingrechten geheven op Russische import op 

artikel 2.7 van Verordening 384/96 van de Raad.
65

 Dit artikel staat toe om bij invoer uit landen zonder 

markteconomie
66

, de normale waarde vast te stellen op basis van de prijs of de door berekening 

vastgestelde waarde in een derde land met een markteconomie, of op basis van de prijs bij uitvoer uit 

een dergelijk derde land naar andere landen, met inbegrip van de Gemeenschap. Deze praktijk vormde 

op zich geen probleem, daar zij in overeenstemming viel te brengen met artikel 2.7 ADA juncto noot 

                                                             
60 Getuige de vele verordeningen die in dit kader zijn aangenomen. Zie V. POGORETSKYY, “The System of 
Energy Dual Pricing in Russia and Ukraine: The Consistency of the Energy Dual Pricing System with the 
WTO Agreement on Anti-dumping”, 315. 
61 Art. 1.2 Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende 
maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap. 
62 Art. 2 Verordening (EG) nr. 384/96. 
63 Art 2.1 & 2.2 ADA. 
64 V. POGORETSKYY, “The System of Energy Dual Pricing in Russia and Ukraine: The Consistency of the 
Energy Dual Pricing System with the WTO Agreement on Anti-dumping”, 315. 
 
65 Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende 
maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap. 
66 Rusland werd pas in 2002 formeel erkend als markteconomie door de EU, zie Verordening (EG) Nr. 
1972/2002 van de Raad van 5 november 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 384/96 betreffende 
beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese 
Gemeenschap, (5). 
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ad Artikel VI GATT. Deze noot bij artikel VI GATT creëert een uitzonderingsregime voor het geval 

waar wordt geïmporteerd uit een land waar de Staat een (quasi-)volledig monopolie heeft op handel en 

tevens binnenlandse prijzen vastlegt. In dergelijke situatie mag worden afgeweken van de normale 

vergelijkingsmethode (d.i. met de prijs in het exporterende land, zie artikel 2.1 t.e.m. 2.6 ADA). 

In 2002 veranderden de spelregels: de Europese Unie bevestigde op 5 november formeel de status van 

de Russische Federatie als een markteconomie.
67

  Dit betekende echter niet dat de EU haar 

handelsbeleid ten opzichte van Rusland zou wijzigen. Verscheidene antidumpingmaatregelen werden 

uitgevaardigd, waarbij de EU dezelfde aanpak als tevoren hanteerde, m.n. het gebruiken van prijzen 

uit derde landen als maatstaf om dumping vast te stellen.
68

 Desondanks bovenvermelde erkenning als 

markteconomie bleef Europa dus Rusland de facto als het tegenovergestelde beschouwen.
69

 De 

erkenning betekende wel dat artikel 2.7 van Verordening 384/96 inzake antidumping niet langer kon 

dienstdoen als rechtsgrond, maar dat er moest worden teruggegrepen naar artikel 2, leden 1 tot en met 

6, van de Verordening. 

 

III.1.B.B.3 DE BEHANDELING VAN RUSLAND ALS NIET-MARKTECONOMIE: NOG STEEDS 
GEOORLOOFD? 

Vandaag dient men ook nog rekening te houden met een andere ontwikkeling: niet enkel kan Rusland 

niet meer als niet-markteconomie worden aanzien en behandeld, de Russische federatie is nu tevens lid 

van de WTO. De vraag is dan ook of de huidige door de EU gebruikte methoden van onderzoek naar 

dumping in overeenstemming zijn met WTO-recht. 

Kort samengevat stelt paragraaf 1 van artikel 2 ADA dat een product als gedumpt wordt beschouwd 

indien het op de markt van een land (ander dan het exporterende) wordt gebracht onder haar normale 

waarde, die wordt bepaald aan de hand van de prijs in het exportland in the ordinary course of trade.
70

 

De tweede paragraaf voorziet echter  dat de normale waarde ook op een andere manier mag worden 

berekend, “When there are no sales of the like product in the ordinary course of trade in the domestic 

market”. Hier wordt de deur tot de zogeheten constructed normal value opengezet, die in bepaalde 

omstandigheden toelaat andere dan de werkelijke (energie)kosten te gebruiken voor de nodige 

                                                             
67 “Gezien de aanzienlijke vorderingen die de Russische Federatie heeft gemaakt bij de omschakeling op een 
markteconomie, zoals erkend in de conclusies van de Top Rusland-Europese Unie op 29 mei 2002, wordt het 
dienstig geacht dat de normale waarde voor Russische exporteurs en producenten wordt vastgesteld 
overeenkomstig artikel 2, leden 1 tot en met 6, van Verordening (EG) nr. 384/96.”, supra n. 65. 
68 Supra, n. 60. 
69 Zie ook V. POGORETSKYY & D. BEHN, The Tension between Trade Liberalization and Resource Sovereignty: 
Russia-EU Energy Relations and the Problem of Natural Gas Dual Pricing, 21. 
70 Art 2.1 ADA. 
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berekeningen in het kader van het dumpingonderzoek. Er wordt echter niet verwezen naar prijzen uit 

derde landen.
71

 

De Europese Commissie besluit frappant vaak dat de energiekosten van Russische producenten niet in 

the ordinary course of trade zijn, omdat ze vindt dat gas en elektriciteit onder de kost-/marktprijs 

worden aangekocht en de prijzen door de Staat worden gefixeerd.
72

 Hierop gaat de Commissie dan 

over tot het samenstellen van een aangepaste energiekost
73

; niet toevallig zal de EU hiervoor meestal 

haar eigen energieprijzen hanteren.
74

 Men kan dus stellen dat Europa nog steeds haar zelfde techniek 

van hanteren van prijzen uit surrogate countries toepast. 

Hier is echter veel kritiek op.
75

 Hoewel de Anti Dumping Agreement vaag blijft wat het invullen 

betreft van concepten als “ordinary course of trade”, “appropriate adjustment”, etc., valt er geen 

rechtstreekse rechtvaardiging te vinden voor de visie van de EU. De noot ad artikel VI GATT juncto 

artikel 2.7 ADA is de enige verwijzing naar de mogelijkheid om de strict comparison with domestic 

prices  te verlaten voor die van derde landen; maar dit is enkel toegestaan in het geval van een niet-

markteconomie, wat voor Rusland niet langer opgaat. De huidige praktijk van de EU, die sterk 

geïnflateerde dumpingmarges met zich meebrengt en dus ook aanzienlijke economische verliezen voor 

Russische ondernemingen, lijkt dan ook niet verzoenbaar met de geldende WTO-principes. Rusland 

heeft er al mee gedreigd een klacht in te dienen bij het Dispute Settlement Body indien de EU de 

antidumpingmaatregelen tegen Russische meststoffen niet opheft.
76

 

 

 

 

 

                                                             
71 Meer bepaald wordt er in 2.2 gesproken over “the margin of dumping shall be determined by comparison 
with a comparable price of the like product when exported to an appropriate third country, […], or with the 
cost of production in the country of origin plus a reasonable amount for administrative, selling and general 
costs and for profits”. 
72 V. POGORETSKYY, “The System of Energy Dual Pricing in Russia and Ukraine: The Consistency of the 
Energy Dual Pricing System with the WTO Agreement on Anti-dumping”, 317. 
73 Dit is mogelijk ingevolge artikel 2.2.1.1. ADA, dat voorschrijft dat wanneer de werkelijke kosten niet 
redelijk worden weerspiegeld in de boekhouding van de desbetreffende ondernemingen, er mag worden 
overgegaan tot een appropriate adjustment van de kosten. 
74 Voorbeelden zijn legio: ammonium potassium. Zie ook V. POGORETSKYY, “The System of Energy Dual 
Pricing in Russia and Ukraine: The Consistency of the Energy Dual Pricing System with the WTO 
Agreement on Anti-dumping”, 316-318. 
75 Zie o.a. V. POGORETSKYY & D. BEHN, The Tension between Trade Liberalization and Resource Sovereignty: 
Russia-EU Energy Relations and the Problem of Natural Gas Dual Pricing, 22. 
76 Financial Times, EU takes Russia to WTO over vehicle recycling fees, 9 juli 2013, 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/88cb0438-e88e-11e2-aead-00144feabdc0.html#axzz2bW1u2msH. Dit 
dreigement kwam er na het instellen door de EU van een procedure tegen Rusland i.v.m. de Russiche 
recyclagepremie op voertuigen. Zie deel III.2 van deze Masterproef voor meer hierover. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/88cb0438-e88e-11e2-aead-00144feabdc0.html#axzz2bW1u2msH
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III.1.B.C GATT 

III.1.B.C.1 ART. XI:1 - GENERAL ELIMINATION OF QUANTITATIVE RESTRICTIONS 

In artikel XI GATT worden exportverboden en –restricties, anders dan belastingen en soortgelijke 

heffingen, aan banden gelegd. Aldus verbiedt de GATT allerlei quota, im-/exportlicensies, etc. die een 

restrictieve invloed op de interstatelijke handel heeft. Dubbele prijsaanduiding, in concreto het bewust 

laag houden van de energieprijzen in Rusland, zorgt logischerwijze voor een (artificiële) inflatie van 

de binnenlandse vraag. Dit kan ertoe leiden dat de Russische energieproducenten strategieën moeten 

voeren die nefast zijn voor buitenlandse afnemers. In plaats van te investeren in projecten over de 

grenzen, zal zij haar prioriteit op de thuismarkt leggen, waardoor anderen in de kou blijven staan en de 

zekerheid van toevoer in het gedrang komt. Maar wat meer is, nu dat zij het grootste deel van hun 

afzet moeten verwezenlijken in eigen land, zullen zij hogere prijzen moeten vragen aan buitenlandse 

klanten om de negatieve cijfers te compenseren. De vraag is dan ook: valt deze eenzijdige prijszetting 

onder de geviseerde maatregelen in artikel XI GATT? 

De tekst vermeldt naast verboden praktijken als quota’s en licenties ook het vage begrip “other 

measures other than duties, taxes or other charges”. Er wordt in de Agreement echter geen 

verduidelijking hieromtrent gegeven, op een lijst van uitzonderingen (die er dus niet onder vallen) na. 

Het WTO Panel heeft wel al haar licht over deze materie laten schijnen in verschillende zaken: er dient 

een zeer ruime interpretatie van het begrip te worden gehanteerd.
77

 Jammer genoeg biedt dit wel geen 

definitief uitsluitsel over de praktijk van price fixing in Rusland. Op het eerste zicht lijkt deze te 

worden gevat door de alomvattende definitie van het WTO Panel, doch de praktijk blijkt anders. De in 

artikel XI bedoelde restricties slaan enkel op natuurlijke rijkdommen die reeds ontgonnen zijn.
78

 

Beslissingen van de Russische overheid over binnenlandse maximumprijzen en dergelijke meer dienen 

te worden gerekend tot de preproductiefase.
79

 Zodoende is het Russische beleid in overeenstemming 

met artikel XI GATT. 

 

                                                             
77 In de zaak Japan - Semi-conductors sprak het Panel dat het begrip slaat op “all measures […] other than 
[…] duties, taxes or other charges”. In India - Quantitative restrictions bevestigde het hof deze benadering: 
“The text of article XI:1 is very broad in scope”. WTO Panel Report, Japan – Trade in Semi-conductors, BISD 
35S/116 (4 mei 1988), para. 104; WTO Panel Report, India – Quantitative Restrictions on Imports of 
Agricultural, Textile and Industrial Products, WT/DS90/R (22 september 1999), para. 5.128. 
78 V. POGORETSKYY & D. BEHN, The Tension between Trade Liberalization and Resource Sovereignty: Russia-EU 
Energy Relations and the Problem of Natural Gas Dual Pricing, 14. Voor een uiteenzetting a.h.v. de 
toepasselijke case law, zie L. EHRING & G.F. Chianale, “Export restrictions in the Field of Energy” in  Y. 
SELIVANOVA (ed.), Regulation of Energy in International Trade Law: WTO, NAFTA and Energy Charter, 
Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, 128-130. 
79 V. POGORETSKYY, “Energy Dual Pricing in International Trade: Subsidies and Anti-Dumping Perspectives”, 
in Y. SELIVANOVA (ed.), Regulation of Energy in International Trade Law: WTO, NAFTA and Energy Charter, 
Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, 192. 
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III.1.B.C.2 ART. III:9 - NATIONAL TREATMENT ON INTERNAL TAXATION AND 
REGULATION 

Artikel III:9 is de enige passage in de GATT waar uitdrukkelijk wordt verwezen naar prijscontrole 

door de Staat, en springt daarom in het oog bij deze bespreking van dubbele prijsaanduiding. Het 

stipuleert dat het vastleggen van een interne maximumprijs wel is toegestaan, doch dat dit gevolgen 

kan hebben voor buitenlandse producenten die exporteren naar het grondgebied van de desbetreffende 

Staat. De eraan verbonden verplichting om met de belangen van deze exporterende partijen rekening te 

houden kan echter slechts een soft law-karakter worden toegedicht. Het gaat hier eerder om een 

intentieverklaring dan een juridisch afdwingbare plicht, zodat dit artikel verder geen relevantie draagt. 

 

III.1.B.C.3 ART. XVII - STATE TRADING ENTERPRISES 

Deze bepaling schrijft voor dat de zogeheten “State Trading Enterprises”, ofte overheidsbedrijven, 

zich in hun handelingen moeten houden aan het principe van non-discriminatie en zich moeten laten 

leiden door uitsluitend commerciële overwegingen. Een vraag die hier meteen bij wordt opgeworpen, 

betreft het al dan niet discriminerende karakter van het prijsverschil dat door Gazprom wordt 

gehanteerd tussen binnen- en buitenlandse markten. Maar ook het hanteren van verschillende prijzen 

tussen verschillende buitenlandse markten onderling staat ter discussie.  

Vooreerst moet uiteraard vastgesteld worden dat Gazprom wel degelijk onder de noemer State 

Trading Enterprise valt. Naast overheidsbedrijven pur sang vallen volgens artikel XVII.1.A. hier ook 

bedrijven onder die speciale of exclusieve voorrechten vanwege de overheid genieten. Verder bevat de 

GATT echter geen uitleg over de eigenlijke draagwijdte van deze beschrijving. We vallen hiervoor 

terug op de WTO Background Paper over State Trading Enterprises, die verschillende situaties 

beschrijft.
 80

 Een eerste onderscheid bestaat tussen de bedrijven die rechtstreeks deel uitmaken van het 

overheidsapparaat, en zij die los van de overheid opereren. Bij deze laatste categorie zal de mate 

waarin de overheid aandeelhouder is en de aard van haar participatie beslissend zijn in de evalutaie 

van het STE-karakter. De Paper laat echter na specifieke minimumgrenzen van aandeelhouderschap 

vast te leggen. De Russische overheid is bijvoorbeeld voor 50,002% eigenaar van Gazprom
81

; maar of 

dit ook volstaat, blijft onduidelijk. Wat wel vaststaat is dat het bedrijf sinds 2006 officieel beschikt 

over het exclusieve recht om gas te exporteren, alsook dat het als enige gemachtigd is om contracten 

met Europa te onderhandelen.
82

 Dit lijkt alvast te volstaan om als State Trading Enterprise in de zin 

van artikel XVII GATT te worden beschouwd. Er kan ook verwezen worden naar de verklaring 

                                                             
80 WTO, Operations of State Trading Enterprises as they Relate to International Trade: ackground Paper 
by the WTO Secretariat, G/STR/2, 26 oktober 1995. 
81 http://www.gazprom.com/investors/stock/structure/, geraadpleegd op 24 juli 2013. 
82 The New York Times, Russia Gives Exclusive Natural Gas Export Rights to Gazprom, artikel van 6 juli 
2006, http://www.nytimes.com/2006/07/06/business/worldbusiness/06gazprom.html?_r=0; 
http://www.gazprom.com/about/marketing/europe/. 

http://www.gazprom.com/investors/stock/structure/
http://www.nytimes.com/2006/07/06/business/worldbusiness/06gazprom.html?_r=0
http://www.gazprom.com/about/marketing/europe/
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gemaakt door Russische dignitarissen tijdens het WTO-toetredingsproces in 2003, waarin zij zelf te 

kennen gaven dat zij Gazprom als STE aanzien.
83

 

Nu vaststaat dat Gazprom een State Trading Enterprise is, dienen we te kijken naar de inhoudelijke 

voorschriften uit artikel XVII GATT. Vormt de dubbele prijsaanduiding door Rusland die 

differentieert tussen Russische en vreemde afnemers een door dit artikel verboden discriminatie? Om 

deze kwestie te kunnen beantwoorden, dient eerst een andere vraag te worden beantwoord: slaat de 

vereiste van non-discriminatie hier enkel op het meestbegunstigingsbeginsel, of ook op het beginsel 

van nationale behandeling?
84

 De consensus staat de eerste optie voor.
85

 Aangezien het 

meestbegunstigingsbeginsel niets te maken heeft met een verschil in behandeling van eigen 

ondernemingen tegenover bedrijven uit andere landen, wordt dit aspect van Ruslands prijzenbeleid 

niet gevat door artikel XVII GATT. 

Er bestaat in de literatuur ook discussie over het feit of het opleggen van verschillende prijzen aan 

onderscheiden derde landen WTO-consistent is. Hier kan men nochtans kort over zijn: artikel XVII 

beschrijft nergens de plicht om ten opzichte van verschillende landen een zelfde prijs te hanteren. 

Doch het is vooral de noot bij dit artikel die hier het pleit beslecht, door expliciet te zeggen dat deze 

techniek is toegestaan, tenminste als dit gebeurt uit commerciële motieven.
86

 

 

III.1.B.D SUBSIDIES 

Het meest aangehaalde bezwaar tegen Ruslands prijzenpolitiek is de notie dat ze een subsidie uitmaakt 

die de handel in andere Staten negatief beïnvloedt. Verschillende WTO-leden, met de Europese Unie 

op kop
87

, kaartten het probleem aan tijdens het WTO-toetredingsproces
88

, doch Rusland hield steeds 

vol dat er van sanctioneerbare subsidies in het kader van de Agreement on Subsidies and 

Countervailing Measures
89

 geen sprake was. Ook de bewering dat de lage gasprijzen eigenlijk 

verdoken exportsubsidies zouden inhouden (doordat de “downstream” geproduceerde (energie-

                                                             
83 V. Pogoretskyy, “Energy Dual Pricing in International Trade: Subsidies and Anti-Dumping Perspectives”, 
in Y. Selivanova (ed.), Regulation of Energy in International Trade Law: WTO, NAFTA and Energy Charter, 
Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, 195. 
84 V. POGORETSKYY & D. BEHN, The Tension between Trade Liberalization and Resource Sovereignty: Russia-EU 
Energy Relations and the Problem of Natural Gas Dual Pricing, 16. 
85 Zie V. POGORETSKYY & D. BEHN, 16; Y. SELIVANOVA, The WTO and Energy: WTO Rules and Agreements of 
Relevance to the Energy Sector, ICTSD Programme on Trade and Environment, augusutus 2007, 
http://ictsd.org/i/publications/11229, 20; V. POGORETSKYY, “Energy Dual Pricing in International Trade: 
Subsidies and Anti-Dumping Perspectives”, in Y. SELIVANOVA (ed.), Regulation of Energy in International 
Trade Law: WTO, NAFTA and Energy Charter, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, 199. 
86 Noot bij artikel XVII GATT p69 (annex 1). 
87 S. RIPINSKY,  “The system of gas dual pricing in Russia: compatibility with WTO rules”, World Trade 
Review (2004), 3: 3, 466 (rechtstreeks verkregen van auteur). 
88 WTO Working Party Report on … para. 120. 
89 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf 
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intensieve) goederen aan gesubsidieerde prijzen konden worden vervaardigd), werden door de 

Russische delegatie steevast van tafel geveegd.
90

 Het moge dus duidelijk wezen dat Rusland en de EU 

fundamenteel van visie verschillen. Maar wie heeft het recht aan zijn kant? Een bespreking van de 

toepasselijke principes uit de ASCM dringt zich op. 

Artikel 1.1 die de term definieert, vertelt dat er sprake moet zijn van een financiële bijdrage door de 

overheid of een publieke instelling of een vorm van inkomens- of prijssteun in de zin van artikel XVI 

GATT, waarbij/-door een voordeel wordt verleend. Er lijkt geen twijfel te bestaan over het feit dat het 

Russische prijzenbeleid gevat wordt door deze omschrijving.
91

 

Wat wel ter discussie staat, is de problematiek over het toegestane karakter van de subsidie. Artikel 1.2 

bepaalt immers dat er maar tegen een subsidie kan worden opgetreden volgens de regels van de 

ASCM indien er sprake is van “specificiteit”. Dit begrip is dus van primordiaal belang in de 

beoordeling van het al dan niet geoorloofd karakter van een subsidie. De ASCM roept twee 

categorieën van niet-conforme maatregelen in het leven: enerzijds “prohibited” of verboden 

subsidies
92

 en anderzijds de “actionable” subsidies, (die niet verboden zijn in se, doch aanleiding 

geven tot mogelijke actie van geaffecteerde partijen).
93

  Het concept specificiteit dient apart te worden 

besproken in de context van de twee onderscheiden soorten subsidies uit de ASCM. 

III.1.B.D.1 PROHIBITED SUBSIDIES 

De verboden subsidies worden automatisch als specifiek beschouwd
94

; in deze gevallen is hieromtrent 

dan ook geen verdere bewijsvoering vereist. Er zijn twee soorten praktijken te onderscheiden. Eerst 

wordt de situatie genoemd waarbij subsidies (de iure of de facto) worden afhankelijk gesteld van 

“export performance”.
95

 Dit houdt bijvoorbeeld de situatie in waarbij producenten in Rusland enkel 

van de subsidie zouden kunnen genieten voor het maken van producten voor export, en niet voor 

diegene die bestemd zijn voor de interne markt. Hiernaast vindt men de local requirement rule terug 

als tweede verboden beleidsinstrument
96

. Dat zou betekenen dat het krijgen van subsidies afhankelijk 

wordt gesteld van het gebruiken in het productieproces van goederen gefabriceerd op Russische 

bodem. De lage gasprijs wordt echter zonder discriminatie toegepast binnen Rusland; ze geldt 

                                                             
90 WTO Report of the Working Party on the Accession of the Russian Federation, para. 124. 
91 Tijdens de onderhandelingen hebben de Russische vertegenwoordigers ook nooit het tegendeel 
beweerd; zij spraken zich wel uit tegen het beweerde “actionable” karakter. Voor een exhaustieve 
bespreking van de kwalificatie van Ruslands interne prijszetting als een subsidie in de zin van artikel 1.1 
ASCM, zie S. RIPINSKY,  “The system of gas dual pricing in Russia: compatibility with WTO rules”, 467-475. 
92 Deel II ASCM. 
93 Deel III ASCM 
94 Artikel 2.3 ASCM. 
95 Artikel 3.1.(a) ASCM. 
96 Artikel 3.1.(b) ASCM. 
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onvoorwaardelijk voor iedere binnenlandse afnemer.
97

 De enige juiste conclusie is dan ook dat 

Rusland zich niet schuldig maakt aan het in stand houden van een verboden subsidie door op haar 

thuismarkt een artificieel lage prijs te hanteren. 

III.1.A.D.2 ACTIONABLE SUBSIDIES 

Ook al wordt een subsidie niet verboden bevonden, toch kan het nog mogelijk zijn om er stappen 

tegen te ondernemen; er kunnen onder voorwaarden namelijk compenserende maatregelen worden 

getroffen volgens de voorschriften in deel III en V van de Agreement. Dit zou een belangrijk wapen 

kunnen zijn voor de Europese Unie in haar strijd tegen de dubbele prijsaanduidingstechniek nu dat 

Rusland lid is van de WTO. Maar opdat een Staat actie zou mogen ondernemen, moet eerst worden 

vastgesteld dat voldaan is aan de specificiteitsvereiste;
98

 bij de actionable subsidies zal dus 

uitdrukkelijk moeten worden bewezen dat ze specifiek zijn toegestaan aan een onderneming of 

industrie, of groep van ondernemingen of industrieën.
99

 

Deze specifieke toekenning vanwege de overheid kan de iure gebeuren, en aldus zal de specificiteit 

meteen bij wet zijn vastgesteld. Dit is het geval wanneer de overheid, desnoods via wetgeving, 

expliciet de toegang tot het verleende voordeel te beperken. Er is echter nooit dergelijke handeling 

gesteld door de Russische autoriteiten, waardoor de enige overblijvende mogelijkheid om 

desgevallend tot een sanctioneerbare subsidie te besluiten, wordt aangereikt door artikel 2.1.(c) 

ASCM. Deze bepaling gaat over het geval wanneer een subsidie op het eerste zicht wel non-specifiek 

lijkt, er toch indicatoren zijn van het tegendeel. Het artikel schrijft vier factoren voor die kunnen doen 

besluiten tot de facto specificiteit; deze hoeven echter niet allemaal worden onderzocht, men kan al tot 

specificiteit besluiten op basis van een enkele parameter.
100

 In het geval van gas uit Rusland speelt 

enkel de hypothese waar er “predominant use by certain enterprises” is een rol. 

Wat moet echter onder deze term worden verstaan? De ASCM zelf biedt weinig soelaas. Waar er voor 

het vaststellen van verboden subsidies nog een hele lijst van voorbeeldsituaties wordt gegeven in 

Annex 1 van de Agreement, is er hier niets voorhanden. Uiteindelijk blijft men dus altijd met een 

feitelijke beoordeling over. Een –zij het vage- duiding wordt wel geboden door het WTO Panel in de 

zaak US-Softwood Lumber, waarin wordt geopperd dat specificiteit betrekking heeft op een subsidie 

                                                             
97  D. BEHN, “The Effect of Dual Pricing Practices on Trade, the Environment, and Economic Development: 
Identifying the Winners and the Losers under the Current WTO Disciplines”, Centre for Energy, Petroleum, 
and Mineral Law and Policy, Tulane University, 17 december 2007, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1151553, 9. 
98 Artikel 1.2 ASCM. 
99 Artikel 2 ASCM. 
100 Panel Report, United States-Final countervailing duty determination with respect to certain softwood 
lumber from Canada, WT/DS257/R and Corr.1, adopted 17 February 2004, para. 7.123., op 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/MultiDDFDocuments/14612/Q/WT/DS/257R-
00.pdf;Q/WT/DS/257R-01.pdf;Q/WT/DS/257R-02.pdf;Q/WT/DS/257R-03.pdf;Q/WT/DS/257R-04.pdf/ 
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die “not broadly available” is
101

, iets wat van gas alvast niet kan gezegd worden. Meer nog, in 

dezelfde Report wordt gezegd dat het feit dat een door de overheid ter beschikking gesteld goed door 

een onbeperkt aantal sectoren wordt gebruikt, als argument kan gelden om niet tot specificiteit te 

beslissen. Het dient gezegd dat predominant use desalniettemin ook kan refereren naar de situatie 

waarbij iets wel wijd verspreid en voor iedereen beschikbaar is; doch dit is dan alleen wanneer het 

slechts door enkelen wordt gebruikt. Natuurlijke rijkdommen als gas worden echter door iedereen 

gebruikt. De gebeurtenis dat enkelen er van “consumeren” dan anderen (energie-intensieve sectoren), 

of er meer voordeel aan over houden, volstaat niet om bij gas te besluiten dat een subsidie de facto 

specifiek is.
102

  De lage interne prijzen die door de Russische overheid worden gehanteerd, worden dan 

ook niet beheerst door de bepalingen van de ASCM, en zijn zodoende WTO-consistent. 

 

III.1.B.E WTO-PLUS-VERPLICHTINGEN 

III.1.B.E.1 INLEIDING 

Een nauwkeurige analyse van de grieven geuit door verschillende WTO-leden omtrent het Russische 

dubbele prijsbeleid leert ons dat er geen inconsistentie kan worden vastgesteld met het geldende 

rechtskader, met name de WTO Agreements. De eis van o.a. de Europese Unie om een eenparig tarief 

voor gas in te voeren mist dan ook de nodige juridische grondslag. Het lijkt dat deze lidstaten dit ook 

zelf beseften. Indien zij zeker van hun zaak waren, had de toetreding van Rusland tot de 

Wereldhandelsorganisatie immers volstaan om de gewenste acties te kunnen ondernemen tegen 

Rusland, via compenserende maatregelen of eventueel zelfs via een procedure voorzien door het 

Dispute Settlement system van de WTO. De keuze om dit probleem te proberen aanpakken tijdens het 

toetredingsproces van Rusland getuigt van weinig vertrouwen in hun positie. De tactiek van de EU 

bestond erin om haar akkoord met de toetreding afhankelijk te stellen van de toegeving van Rusland 

om haar prijzenbeleid aan te passen. Aangezien dit laatste voorbijgaat aan de verplichtingen vervat in 

de WTO Agreements (zoals hierboven aangetoond), worden deze verbintenissen “WTO-plus-

verplichtingen” genoemd.
103

 

 

                                                             
101 Ib., para. 7.116. 
102 Zie ook Y. SELIVANOVA, The WTO and Energy: WTO Rules and Agreements of Relevance to the Energy 
Sector, ICTSD Programme on Trade and Environment, augusutus 2007, 
http://ictsd.org/i/publications/11229, 29-30 en S. RIPINSKY,  “The system of gas dual pricing in Russia: 
compatibility with WTO rules”, 480. 
103 Meerdere auteurs zijn het erover eens dat dit ressorteren tot WTO-plus-verplichtingen het beste 
bewijs is van de WTO-consistentie van de dubbele gasprijzen gehanteerd door Rusland. Zie o.m. . BEHN, 
“The Effect of Dual Pricing Practices on Trade, the Environment, and Economic Development: Identifying 
the Winners and the Losers under the Current WTO Disciplines”, 15; en S. RIPINSKY,  “The system of gas 
dual pricing in Russia: compatibility with WTO rules”, 481. 
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III.1.B.E.2 DRAAGWIJDTE 

De precieze inhoud en vooral het al dan niet dwingend en sanctioneerbaar karakter van deze obligaties 

staan niet expliciet beschreven in de WTO Agreements. Er is enkel artikel XII GATT, die slechts de 

zeer vage bepaling bevat dat een kandidaat-lidstaat toetreedt “on terms to be agreed between it and the 

WTO”. Nochtans is het opleggen van extra plichten een praktijk die al jaar en dag wordt gebruikt 

tijdens de toetredingsonderhandelingen met kandidaat-WTO-leden. Meestal bestaat dit uit enkele niet 

al te complexe of uitgebreide commitments, neergepend in de Working Party Report on Accession van 

de betreffende Staat. Deze worden via een gestandaardiseerde formule in het Accession  Protocol 

ingeschreven. Dergelijke protocollen vormen “an integral part of the WTO Agreement”, en op die 

manier worden ook de WTO-plus-bepalingen geïncorporeerd in de relatie en krijgen ze een bindend 

karakter.
104

 Het was echter pas bij de toetreding van China dat WTO-plus-vereisten een bijzonder 

uitgebreide toevoeging vormden aan het reeds omvangrijke bestaande WTO-acquis. De Working Party 

Report on China’s Accession
105

 bevatte veel commitments die zwaardere verbintenissen en strengere 

regels met zich meebrachten dan strikt vereist door de WTO Agreements. In dit kader is veel 

gediscussieerd over de geoorloofdheid van dergelijke verregaande eisen van landen die reeds lid zijn 

en op die manier over heel wat bargaining power beschikken.
106

 Ongeacht de kwestie van 

wenselijkheid staat het vast dat de in de Working Party Report beschreven plichten de toetredende 

lidstaat binden.
107

 Dit werd ook expliciet bevestigd in de princiepszaak China-Raw Materials.
108

 Het 

Russische toetredingsproces kende een gelijkaardig verloop in de zin dat ze werd gekenmerkt door een 

hevige druk op het kandidaat-land om ingrijpende toegevingen te doen; deze zijn dus ook in ieder 

                                                             
104 J.Y. Qin “’WTO-Plus’ Obligations and Their Implications for the World Trade Organization Legal System: 
An Appraisal of the China Accession Protocol”, Journal of World Trade 37(3): 2003, 487-488. 
105 WTO Report of the Working Party on the Accession of China, WT/ACC/CHN/49, 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S007.aspx?AllTranslationsCompleted=1&Id=45596&
PageAnchorPosition=45596&SearchPagePageNumber=10&SearchPageCurrentIndex=0&SearchPageView
StatePageIndex=0&SearchPageStartRowIndex=0&returnedPage=FE_S_S006.aspx&IsNotification=False&L
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nd+party+and+china))+)&Context=FomerScriptedSearch&btsType=&IsEnglishSelected=&IsFrenchSelecte
d=&IsSpanishSelected=&IsAllLanguageSelected=&SearchPage=&SourcePage=&. 
106 Zowel onder Chinese,  Russische als “neutrale” rechtsgeleerden zijn veel critici van de zware WTO-
Plus-verplichtingen te vinden. Frequent aangehaalde bezwaren gaan over de inherente oneerlijkheid van 
het eenzijdige systeem, waar de WTO-leden over te veel onderhandelingsmacht beschikken. Ook de 
inconsistentie van deze aanpak, waarbij er land per land verschillende regels worden opgelegd, met het 
concept van een  rule-based-WTO. Voor een uiteenzetting van de verschillende argumenten voor en tegen 
WTO-plus, zie .Y. QIN “’WTO-Plus’ Obligations and Their Implications for the World Trade Organization 
Legal System: An Appraisal of the China Accession Protocol”, Journal of World Trade 37(3): 2003.; J.Y. QIN 
“The Predicament of China’s 'WTO-Plus' Obligation to Eliminate Export Duties: A Commentary on the 
China-Raw Materials Case”, 11 Chinese Journal of International Law, 2012, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2041227. N. NGUYEN, WTO Accession at any cost? 
“Examining the use of WTO-plus and WTO-minus obligations for least-developed country applicants”, 
 22 Temp. Int'l & Comp. L.J. 243, 2008. 
107 .Y. Qin “’WTO-Plus’ Obligations and Their Implications for the World Trade Organization Legal System: 
An Appraisal of the China Accession Protocol”, Journal of World Trade 37(3): 2003, 48. 
108 Panel Report, China- Raw Materials,WT/DS394/R, 5 July 5 2011. Zie G. VAN DER LOO, “EU-Russia Trade 
Relations: It Takes WTO to Tango?”, Legal Issues of Economic Integration 40(1), 2013, 24. 
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geval bindend voor Rusland.
109

 Miskenning zet de poort open naar de verschillende tegenmaatregelen 

die het WTO-kader biedt.  

 

III.1.B.E.3 VERHOUDING TOT DUAL PRICING 

In het verleden kwam er reeds een soortgelijke casus als deze van Rusland aan bod i.v.m. dubbele 

prijsaanduiding van energie. Alvorens Saudi-Arabië eind 2005 kon toetreden tot de WTO, was haar 

dual pricing policy het onderwerp van debat geweest.
110

 Na aanhoudende politieke druk van 

verschillende leden, waaronder wederom de EU, werd de oliestaat gedwongen haar beleid aan te 

passen aan de gestelde hervormingseisen. Tegen Saudi-Arabië kon vanaf dat moment dus worden 

opgetreden indien zij deze WTO-plus-verbintenissen niet zou naleven. 

Tijdens de onderhandelingen met Rusland werd echter al snel duidelijk dat een gelijkaardig scenario 

niet in het verschiet lag. De Russische delegatie hield  het been stijf, gesteund door de hierboven 

besproken overeenstemming met WTO-principes van haar beleid. Men was van mening dat de 

opgelegde condities te ver gingen en alle juridische basis misten. Hoewel verschillende WTO-leden 

het tegendeel beweerden, verklaarde Rusland verklaarde dat de interne prijsbepaling wel degelijk 

volledige recuperatie van alle productiekosten beoogde.
111

 De Europese Unie voelde zich genoodzaakt 

haar tactiek aan te passen: in plaats van de afschaffing van het dubbele prijssysteem te eisen (wat 

neerkomt op de eis om de binnenlandse prijs te laten stijgen),  begon ze de nadruk te leggen op het 

verdwijnen van Gazproms monopolie, het verdwijnen van exportheffingen op gas en algemene 

liberalisatie (wat zou neerkomen op een daling van de exportprijs).
112

 Uiteindelijk werd in 2004 een 

compromis bereikt, wanneer de Europese Unie en Rusland de Russia-EU Bilateral Market Access 

Agreement ondertekenden. De EU moest haar voorwaarde i.v.m. het veranderen de dual pricing policy 

laten varen, en er werd enkel overeengekomen om de Russische binnenlandse prijzen over de jaren te 

laten stijgen van USD27-28 per duizend kubieke meter gas in 2004 tot USD49-57 in 2010.
113

 Dit 

                                                             
109 De bevindingen van China-Raw Materials zijn immers te transponeren op de Russische situatie. Zie B. 
KARAPINAR, “Defining the Legal Boundaries of Export Restrictions: A Case Law Analysis”, 15 J. Intl. Econ. L., 
2012, http://jiel.oxfordjournals.org/content/early/2012/05/02/jiel.jgs021.full.pdf+html, 460. 
110 Het moet worden vermeld dat deze vergelijking met Rusland niet volledig opgaat: de hantering van 
twee verschillende prijzen was bij Saudi-Arabië uitsluitend te wijten aan de discrepantie tussen 
transportkosten. In het geval van Rusland dragen de bezwaren meer gewicht, daar Rusland de interne 
prijs extra (artificieel) laag houdt. Zie S. RIPINSKY,  “The system of gas dual pricing in Russia: compatibility 
with WTO rules”, 465. 
111 WTO Report of the Working Party on the Accession of the Russian Federation, para. 126. 
112 S. RIPINSKY,  “The system of gas dual pricing in Russia: compatibility with WTO rules”, 464. 
113 V. POGORETSKYY, “The System of Energy Dual Pricing in Russia and Ukraine: The Consistency of the 
Energy Dual Pricing System with the WTO Agreement on Anti-dumping”, 314. 



29 
 

laatste cijfer werd voorgesteld door de Wereldbank, en komt overeen met de marginale kost van 

productie op lange termijn.
114

  

Uit de WTO Working Party Report blijkt echter dat dit een bijzonder magere vangst voor de EU 

betekende.
 115

 Deze “toegeving” om de gasprijzen gaandeweg te laten stijgen tot de eigenlijke kost van 

productie was immers reeds voorzien in de Energy Strategy of the Russian Federation, een intern 

beleidsdocument die de periode tot 2030 overspant.
116

 Het valt trouwens op dat in de hele discussie 

over gasprijzen Rusland zich slechts heeft geëngageerd tot vage verbintenissen.
117

 De conclusie hier 

luidt dan ook dat de poging van de EU om WTO-plus-verbintenissen aan Rusland op te leggen voor 

wat betreft gasprijzen compleet mislukt is.
118

 

 

III.1.B.F CONCLUSIE DP 

De Russische dubbele prijsaanduiding van natuurlijk gas lijkt niet strijdig met de WTO Agreements, 

noch met de specifieke commitments die Rusland is aangegaan bij haar toetreding. Dual pricing staat 

wel nergens expliciet beschreven, noch is er case law voorhanden; echt uitsluitsel kan dus pas komen 

na een uitspraak van een WTO Panel. Het lijkt erop dat de Europese Unie zich er ook bewust van was 

dat deze praktijk niet zou kunnen worden aangevochten bij het Dispute Settlement Body. Daarom 

poogde ze via de techniek van WTO-plus-verplichtingen Rusland toch te dwingen haar prijzenbeleid 

aan te passen. De Russische onderhandelaars gaven echter niet toe; dit is waarschijnlijk te wijten aan 

het feit dat ze wisten dat het WTO-recht aan hun zijde stond, en uiteraard het feit dat zij de grote troef 

in handen hebben: namelijk de gasvoorraden die de EU zo hard nodig heeft. 

De Europese Unie kan echter geen genoegen nemen met de huidige situatie, en blijft 

antidumpingmaatregelen opleggen tegen de energie-intensieve producten als staal en mestsfoffen 

afkomstig uit Rusland. De manier waarop de EU te werk gaat, is daarentegen niet te rechtvaardigen in 

het kader van de Anti-Dumping Agreement. De prijs waaraan de Russische bedrijven hunproducten in 

Europa verkopen ligt inderdaad veel lager dan die voor gelijkaardige goederen ingevoerd uit andere 

                                                             
114 D. TARR & P. THOMSON, “The Merits of Dual Pricing of Russian Natural Gas”, The World Economy, Vol. 27, 
No. 8,  augustus 2004 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=597021, 7-10. Dit werk bevat 
een uitgebreide economische ontleding van het dual pricing probleem. 
115 Zie ook G. VAN DER LOO, “EU-Russia Trade Relations: It Takes WTO to Tango?”, Legal Issues of Economic 
Integration 40(1), 2013, 20. 
116 WTO Report of the Working Party on the Accession of the Russian Federation, para. 128. 
117 Zie bijvoorbeeld Working Party Report para. 132, waarin Rusland toezegt te verzekeren dat de 
gasproducenten zullen werken “on the basis of normal considerations”, een concept dat bijzonder veel 
discretionaire bevoegdheid aan de Russische overlaat. In dezelfde paragraaf zegt Rusland ook meteen dat 
zij haar praktijk van prijsregulatie onder geen beding zal wijzigen voor de gasconsumptie door niet-
commerciële gebruikers. 
118 Voor een voorbeeld van een succesvolle aanwending van de WTO-plus-verlichtingen, zie het geval van 
de exportheffingen op grondstoffen: G. VAN DER LOO, “EU-Russia Trade Relations: It Takes WTO to Tango?”, 
22-26. 
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landen. De EU mag hier echter geen dumping uit afleiden; om dumping vast te stellen, moet de EU 

vergelijken met de prijs op de Russische markt. En deze ligt niet hoger dan die gevraagd aan Europese 

afnemers. 

 De dagen dat de EU zomaar eenzijdig tot allerhande sancties kon beslissen, wegens een beweerde 

ongeoorloofde handelspraktijk, zijn voorbij. De toetreding van Rusland tot de WTO betekent dat ook 

de Europese Unie haar handelsbeleid zal moeten aanpassen. De WTO Agreements werken in beide 

richtingen. Nu Rusland toegang heeft tot het WTO Dispute Settlement-systeem, is het dan ook niet 

ondenkbaar dat ze hier een zaak over zal beginnen in de toekomst; ze heeft hier zeer recentelijk ook 

nog mee gedreigd in de nasleep van de recycling fee-kwestie. 

 

III.1.C DERDE ENERGIEPAKKET 

III.1.C.A INLEIDING – HISTORIEK 

In 2009 nam de Europese Unie haar Derde Energiepakket aan, bestaande uit twee richtlijnen: een voor 

gas en een met betrekking tot elektriciteit.
119

 Deze documenten vormen het voorlopige sluitstuk van 

Europa’s energiebeleid. De speerpunten van dit beleid zijn de eenmaking en doorgedreven liberalisatie 

van de Europese energiemarkt. Zoals reeds vermeld, beschikt de EU niet over de nodige gas- en 

olievoorraden om te voldoen aan haar behoeften; deze fossiele brandstoffen worden grotendeels 

ingevoerd uit het buitenland, met Rusland als de grootste leverancier. Een ander belangrijk aspect van 

de Europese strategie is dan ook het verkrijgen van zekerheid omtrent de levering van de nodige 

hoeveelheden olie en gas. Daar energie een absolute basisbehoefte is voor een functionerende 

economie, is het van essentieel belang dat er bepaalde garanties zijn. De zwakke 

onderhandelingspositie van de Europese Unie, als gevolg van deze substantiële afhankelijkheid van 

Rusland, maakt echter dat de EU niet zomaar eender welke maatregelen kan invoeren ter 

implementatie van haar beleid. 

Een van de doelstellingen van de EU is het bevorderen van de efficiëntie en competitie op de beoogde 

interne energiemarkt. Zodoende wordt een gunstig regime voor de afnemers gecreëerd, waarbij de 

principes van de vrije markt grotendeels de werking bepalen. Hiervoor is dus de nodige liberalisatie 

vereist. Een van de door de EU aangewende middelen bestaat uit de unbundling of ontvlechting: de 

scheiding van de activiteiten van enerzijds de transmissie van gas en elektriciteit en anderzijds de 

                                                             
119 Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 
2003/55/EG; Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 
2003/54/EG. 



31 
 

productie (en levering) ervan.
120

 Aangezien deze thesis focust op de betrekkingen met Rusland, wordt 

enkel de relevante regelgeving omtrent gas verder besproken. 

Ontvlechting werd voor het eerst ingevoerd in 2003, in het Tweede Energiepakket.
121

 Het betrof hier 

eigenlijk een scheiding van het management: “Wanneer de transmissiesysteembeheerder deel uitmaakt 

van een verticaal geïntegreerd bedrijf moet hij althans met betrekking tot zijn rechtsvorm, organisatie 

en besluitvorming,onafhankelijk zijn van andere, niet met transmissie verband houdende activiteiten. 

Deze regels houden geen verplichting in om de eigendom van de activa van het transmissiesysteem af 

te scheiden van het verticaal geïntegreerde bedrijf.”
 
Met andere woorden, de beslissingen in verband 

met transmissieactiviteiten moesten kunnen worden genomen zonder enige invloed van het bestuur die 

instaat voor de productie, en vice versa. Verticaal geïntegreerde bedrijven bleven toegelaten zonder 

enige verdere beperking; het ging dus om een artificiële scheiding van werkzaamheden binnen 

eenzelfde bedrijf(sgroep). 

Deze aanpak bleek echter niet het gewenste resultaat op te leveren, en de beoogde stimulatie van 

concurrentie op de markt bleef uit.
122

 De Europese Commissie identificeerde de problemen en begon 

te werken aan hervormingsvoorstellen. Men benadrukte de noodzaak om de ontvlechtingstechniek een 

nog grondiger effect mee te geven en een verbeterd grensoverschrijdende kader uit te werken . 
123

 Na 

felbevochten onderhandelingen kwam in 2009 dan uiteindelijk het Derde Energiepakket
124

 tot stand.
125

 

 

 

 

                                                             
120 Het wordt algemeen aangenomen dat unbundling de competitie tussen energieproducenten significant 
kan doen toenemen. Voor een verdere bespreking van de effectiviteit van deze techniek, zie T. Jamasb, M. 
Pollitt, 'Security of supply and regulation of energy networks', Energy Policy , vol. 36, no. 12, (2008), 4584–
4589. 
121 Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 
98/30/EG. 
122 Een onderzoek van de Europese Commissie in 2006 bracht verschillende pijnpunten aan het licht: 
insufficiënte ontvlechting met structurele belangenconflicten en een ondermaatse marktcompetitie tot 
gevolg, gebrekkige regelgeving in het algemeen, maar voor grensoverschrijdende aangelegenheden in het 
bijzonder, etc. Zie DG Competition report on energy sector inquiry, SEC(2006)1724, 10 January 2007, 325-
326. 
123 Zie Neelie Kroes, More competitive energy markets: building on the findings of the sector inquiry to shape 
the right policy solutions, SPEECH/07/547, Brussel, 19 juli 2007, 4-5.  
124 Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 
2003/55/EG; Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 
2003/54/EG 
125 S. Nies, Ownership Unbundling in Energy Markets –An overview of a heated debate in Europe – 2008.. 
Beschikbaar op http://www.ifri.org/?page=contribution-detail&id=233&id_provenance=97. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/547&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/547&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.ifri.org/?page=contribution-detail&id=233&id_provenance=97
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III.1.C.B DERDE ENERGIEPAKKET: OWNERSHIP UNBUNDLING 

De Europese Richtlijn van 2009 over de interne gasmarkt vormt het voor deze bespreking relevante 

deel van het Europese Derde Energiepakket. Hierin werd voortgebouwd op de zonet besproken 

Richtlijnen uit 2003 en werden de beperkingen die in het onderzoek van de Commissie aan het licht 

waren gekomen, onder handen genomen. Een van de belangrijkste veranderingen was de overgang van 

unbundling op managementniveau, naar ontvlechting op het niveau van eigendom van de bedrijven. 

Het komt erop neer dat energieproducenten en –leveranciers niet tegelijkertijd eigenaar mogen zijn 

van een van het transmissiesysteem.
126

 Dit werkt uiteraard ook in beide richtingen; verticaal 

geïntegreerde bedrijven die beide processen onder hun controle hebben, worden zodoende onmogelijk 

gemaakt. 

Naast deze zeer doorgedreven vorm van unbundling, staan de lidstaten nog twee andere opties open 

om de Richtlijn te implementeren. Zo is het ook mogelijk dat het transmissiesysteem eigendom van de 

producenten of leveranciers blijft, indien er een onafhankelijke systeembeheerder wordt aangesteld die 

aan dezelfde voorwaarden moet voldoen als ware het een aparte eigenaar van het 

transmissiesysteem.
127

 Hiermee zou hetzelfde resultaat moeten worden bekomen als volwaardige 

ownership unbundling. Na intensief lobbywerk werd op voorstel van verschillende lidstaten, en dit 

tegen de zin van de Commissie, echter ook nog een derde piste ingelast, die van de onafhankelijke 

transmissiebeheerder.
128

 Deze optie laat ook de eigendom ongemoeid, doch vereist geen oprichting 

van een onafhankelijke aparte entiteit. Een verticaal geïntegreerd bedrijf kan zowel het 

transmissiebeheer als de productie in haar bedrijfsgroep hebben, zolang er bepaalde grondregels met 

het oog op een onderlinge onafhankelijkheid worden gerespecteerd. 

Tijdens de onderhandelingen werd duidelijk dat dit voor de Europese Commissie eigenlijk niet 

volstond; zij waren hevig voorstander van volledige eigendomsontvlechting als de enige effectieve 

manier om een geliberaliseerde en competitieve interne markt te creëren.
129

 Sommigen zien in de felle 

tegenstand van vele energiebedrijven (en lidstaten in hun kielzog) tegen het voorstel van de 

Commissie de bevestiging van deze visie; zij beschouwen de reactie van de betreffende landen 

(waaronder Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk
130

) als een van schrik.
 131

 

                                                             
126 Artikel 9 Richtlijn 2009/73/EG. 
127 Artikel 14 Richtlijn 2009/73/EG. 
128 Artikel 17-23 Richtlijn 2009/73/EG. 
129 Neelie Kroes , Improving Competition in European Energy Markets through Effective Unbundling, 
Fordham Corporate Law Institute Annual Seminar, SPEECH/07/574, New York, 27 september 2007, 4-6.  
Beschikbaar op http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-07-574_en.htm. Zie ook voor het volledige 
oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie: Voorstel voor een Richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/55/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor 
de interne markt voor aardgas, COM(2007) 529. 
130 The European Union and Russia: Report with Evidence; 14th Report of Session 2007-08, Great Britain: 
Parliament: House of Lords: European Union Committee, 54. Raadpleegbaar op Google Books: 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-07-574_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0529:NL:NOT
http://www.google.be/search?hl=nl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Great+Britain:+Parliament:+House+of+Lords:+European+Union+Committee%22
http://www.google.be/search?hl=nl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Great+Britain:+Parliament:+House+of+Lords:+European+Union+Committee%22
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III.1.C.C THIRD COUNTRY CLAUSE 

III.1.C .C.1 BETEKENIS 

Bij de totstandkoming van het Derde energiepakket werden bezorgdheid geuit over de mogelijkheid 

dat energienetwerken onder de controle zouden kunnen komen te staan van verticaal geïntegreerde 

bedrijven uit landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie. Deze vallen immers niet onder het 

EU-acquis, en zouden dus du ontvlechtingsvereiste kunnen omzeilen. Er werd ook geopperd dat 

Europese gasleveranciers in een nadelige positie zouden belanden ten opzichte van de buitenlandse 

producenten waarmee zij moet onderhandelen.
132

 Om deze problematiek het hoofd te bieden, werd een 

zogeheten third country clause ingevoerd..
133

 

Deze clausule schrijft voor dat buitenlandse energiebedrijven die zeggenschap hebben over 

transmissienetwerken op Europese bodem moeten gecertificeerd worden door de betrokken nationale 

regulerende instantie. Deze laatste dient advies in te winnen van de Europese Commissie, doch beslist 

uiteindelijk autonoom of ze een vergunning verleent. Opdat de regulator een positief oordeel zou 

vellen, moeten de ondernemingen uit derde landen voor hun activiteiten op het grondgebied van de 

Europese Unie voldoen aan dezelfde voorschriften omtrent ontvlechting als bedrijven gevestigd in de 

EU. Naast deze eerste voorwaarde werd echter nog een extra conditie ingevoerd, die niet bestaat voor 

Europese transmissiesysteembeheerders: de energievoorziening van de betrokken lidstaat en de gehele 

Europese Unie mag door de certificering niet in het gedrang komen. De EU wilde zekerheid verkrijgen 

over de toekomstige levering van energie; het karakter van gas als essentiële grondstof voor de 

Europese maatschappij, noopt Europa tot het proberen bemachtigen van solide garanties 

hieromtrent.
134

 

 

                                                                                                                                                                                              
http://books.google.be/books/about/The_European_Union_and_Russia.html?id=4rOD7ErUYToC&redir_e
sc=y. 
131 M. Pollitt, The arguments for and against ownership unbundling of energy transmission networks. 7th 

August 2007 Cambridge Working Papers in Economics 0737 / EPRG Electricity Policy Research Group 
University of Cambridge 0714, 28.  Beschikbaar op http://www.eprg.group.cam.ac.uk/wp-
content/uploads/2008/11/eprg0714.pdf. 
132 Neelie Kroes , Improving Competition in European Energy Markets through Effective Unbundling, 
Fordham Corporate Law Institute Annual Seminar, SPEECH/07/574, New York, 27 september 2007, 6. 
Beschikbaar op http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-07-574_en.htm. 
133 Artikel 11 Richtlijn 2009/73/EG. 
134 Merk op dat het oorspronkelijke voorstel nog een pak verder ging: in het voorgestelde artikel 7bis 
werd vlakaf verboden dat een buitenlands bedrijf controle zou kunnen uitoefen over 
transmissiesysteemeigenaars en transmissiesysteembeheerders. Het was maar door hevig protest 
vanwege bepaalde lidstaten en na moeizame onderhandelingen dat de Commissie uiteindelijk heeft 
ingebonden. Zie artikel  1(5) Voorstel voor een een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 2003/55/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 
aardgas, COM(2007) 529. 

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.eprg.group.cam.ac.uk%2F&ei=69D4UYf6JMPGPcLXgbgJ&usg=AFQjCNGi0Aqs5lxL-_UrECS5ocJhCcbZdA&sig2=labRvaIpBCiUOVh8ux1Nxg&bvm=bv.49967636,d.ZWU
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-07-574_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0529:NL:NOT
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III.1.C .C.2 DE REACTIE VAN RUSLAND 

Er lijkt geen twijfel te bestaan dat de Europese Commissie Gazprom in het vizier had bij het opstellen 

van artikel 11 Richtlijn 2009/73/EG.
135

 Als met voorsprong grootste leverancier van gas, met reeds 

zeer grote belangen in verscheidene lidstaten, wordt Gazprom aanzien als de grootste dreiging voor 

een vrijgemaakte en gediversifieerde Europese energiemarkt. Met deze bepaling met betrekking tot 

derde landen wil men beletten dat Gazprom haar monopolistische aanwezigheid zou uitbreiden naar 

EU-grondgebied. De Russische energiereus zal anderen moet toelaten tot haar pijplijnen en allerhande 

infrastructuur op Europees grondgebied.
136

  

Het moge niet verbazen dat noch Gazprom, noch de Russische overheid blij gestemd is met deze 

vooruitzichten.
137

 Ontvlechting betekent het verlies van de oppermachtige positie die de Russische 

gasexporteur altijd heeft gehad. De vele investeringen die ze op Europees grondgebied heeft gedaan, 

dreigen nu een veel lagere return op te leveren dan verwacht. Gazprom heeft ook verschillende 

langetermijncontracten lopen met de meeste Europese energiebedrijven waaraan ze gas levert. De 

daarin overeengekomen condities dreigen nu met de voeten getreden te worden. Wanneer deze 

Europese gasleveranciers hun interne ondernemingsstructuur zullen moeten wijzigen ingevolge de 

ontvlechtingsvereiste, dreigt Rusland haar greep op de operaties volledig kwijt te spelen. Als 

bijvoorbeeld de activiteiten van levering en transmissie worden gescheiden, en het transmissiebeheer 

de facto wordt afgestoten, dan maakt het niet uit dat Rusland een meerderheidsaandeel in het bedrijf 

heeft; het transmissienetwerk is dan immers ondergebracht in een ander vehikel. Gazprom (en Rusland 

met haar) vindt het onaanvaardbaar dat haar Europese partners zullen worden gedwongen tot 

conformeren met een Richtlijn die in haar ogen strijdig is met o.a. het geldende Partnerschaps- en 

Samenwerkingsakkoord, de vermelde langetermijncontracten en vooral: met de WTO-principes.
138

 

Ook het feit dat het regime per lidstaat kan verschillen, wat een bijzonder ingewikkelde operatie 

betekent voor Gazprom,  is hen een doorn in het oog. Het Russische standpunt wordt nog het meest 

treffend weergegeven door de volgende woorden van Putin:   

“We are being told “He who has gas must not also have the means to transport it.” Gazprom has laid 

a pipe on the bottom of the Baltic Sea together with its European partners – German and Dutch. But 

                                                             
135 Vandaar dat de third country clause uit artikel 11 Richtlijn 2009/73/EG ook gekend staat als de 
Gazprom clause. 
136 Gazprom heeft via meerderheidsaandeelhouderschap in verschillende grote Europese 
energieleveranciers en via haar eigen dochterondernemingen verschillende transmissienetwerken onder 
haar beheer staan. 
137 Gazprom is immers een de facto overheidsbedrijf. 
138 In de rechtsliteratuur worden nog andere problemen opgeworpen, zoals het gebrek aan interne 
bevoegdheid van de Europese Unie om unbundling in te voeren en de mogelijke onverenigbaarheden met 
de Bilateral Investment Treaties die Rusland met bepaalde lidstaten heeft gesloten (zoals bijvoorbeeld met 
Duitsland). Deze zaken lijken echter niet tot de focus van de Russische overheid te behoren. Voor een 
analyse van deze kwesties, zie: A.WILLEMS, J.-U. SUL & Y. BENIZRI, Unbundling as a defence mechanism 
against Russia: is the EU missing the point?” in K. TALUS & P.R. FRATINI (eds.), EU-Russia Energy Relations, 
Euroconfidentiel, 2010, 227–244. 
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now it’s being said we should admit a third party there. Where? We produce gas in Russia together 

and pump it along the pipeline, which is our common property. Where should we admit a third 

partner? To the pipe? Should that partner drill a hole in the pipe, or what? Where will he take the 

gas? We are told to sell our gas at the entrance to the European Union, and a third partner will 

appear – the gas owner. But then, if the third partner purchases gas, he will need to make a profit. So 

the price will go up. Then, gas will go along low-pressure pipes or around to European 

countries…”
139

 

 De Russische autoriteiten hebben op meerdere gelegenheden hun ongenoegen duidelijk laten blijken, 

en ze lijken vastberaden de situatie via verschillende kanalen aan te vechten. 

 

III.1.C.C.2.A 34 SPA 

Nog voor Rusland was toegetreden tot de Wereldhandelsorganisatie, en zij dus de eventuele 

mogelijkheid had om terug te vallen op WTO-recht, wierp zij reeds bezwaren op tegen de nieuwe 

Europese Richtlijn en de third country clause of Gazprom clause. Toenmalig eerste minister Vladimr 

Putin noemde het in 2011 al fundamenteel strijdig met het Partnerschaps- en Samenwerkingsakkoord; 

hij sprak van een de facto inbeslagname van eigendom.
 140

 Rusland verwijst naar artikel 34.1 SPA dat 

bepaalt dat “partijen [moeten, red.]vermijden in zoverre mogelijk het nemen van maatregelen of het 

ontplooien van activiteiten die de voorwaarden voor de vestiging en de werking van vennootschappen 

uit de andere partij restrictiever maken dan op de dag voorafgaande aan de datum van ondertekening 

van deze Overeenkomst het geval was.” 

Ongeacht of deze beweerde schending van het SPA ook daadwerkelijk inconsistent is met het 

Akkoord, kan Rusland hier weinig concreet tegen beginnen. Het reeds besproken gebrek van het 

Partnerschaps- en Samenwerkingsakkoord aan een bindend resolutiesysteem om disputen te 

beslechten, laat Rusland met weinig effectieve middelen over. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

aan Russische zijde andere wegen werden opgezocht om het probleem het hoofd te bieden. 

 

 

 

                                                             
139 Ib. 
140 Persconferentie met Eerste Minister Vladimir Putin en Voorzitter van de Europese Commissie José 
Manuel Barroso na de EU-Rusland Top van februari 2011. Beschikbaar op 
http://archive.premier.gov.ru/eng/events/pressconferences/14257/print/; geraadpleegd op 21 juli 
2013. 
 

http://archive.premier.gov.ru/eng/events/pressconferences/14257/print/
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III.1.C.C.2.B LANGETERMIJNCONTRACTEN – INTERNATIONALE ARBITRAGE 

Zoals reeds vermeld, heeft Rusland met verschillende Europese energiebedrijven langlopende 

contracten afgesloten inzake levering van gas. Zo ook met Lietuvos Dujos, de grootste gasleverancier 

van Litouwen, een voormalig overheidsbedrijf. Wanneer het bedrijf in 2004 werd geprivatiseerd, kocht 

Gazprom zich in; momenteel bedraagt diens aandeel 37%
141

. Gazprom levert het gas (dat 100% van  

de Litouwse gasconsumptie dekt
142

) en tot voor kort stond Lietuvos Dujos in voor zowel het 

transmissienetbeheer als de distributie aan de consumenten. 

In maart 2011 trok de Litouwse overheid naar de nationale rechter in het kader van een onderzoek naar 

de stijgende gasprijzen die Gazprom aan Lietuvos Dujos aanrekende.
143

 In Vilnius was men ervan 

overtuigd dat het management van Lietuvos Dujos onder druk van haar Russische aandeelhouder 

contracten had ondertekend die nefast waren voor de Litouwse energiesector. De regering zette 

hiermee haar eerste stap in de richting van volledige unbundling. Gazprom reageerde hierop door in 

augustus van hetzelfde jaar een zaak voor de arbitragerechter in Stockholm (Arbitration Institute of the 

Stockholm Chamber of Commerce) te brengen (die onderling bevoegd was verklaard in de betreffende 

kwestie
144

).
145

 Ze was van mening dat de Litouwse overheid hiertoe niet het recht had en dat de 

nationale rechter geen bevoegdheid uitspraak te doen in het geschil; de Shareholders Agreement uit 

2004 tussen Gazprom en Lietuvos Dujos was het enige juiste toepasselijke kader om eventuele 

ontwikkelingen (in bijv. prijs) te beoordelen.
146

 Het is duidelijk dat Gazprom haar gemaakte 

investeringen in Litouwen angstvallig wil beschermen; het feit dat de Russische enclave Kaliningrad 

bevoorraad wordt via de pijplijnen op Litouws grondgebied, maakt de situatie nog delicater. In maart 

2012 spande Gazprom nog een tweede zaak aan bij de Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag, 

wegens beweerde schendingen van het tussen beide lande gesloten investeringsverdrag.
147

 Tot op 

heden is in deze zaak nog geen uitspraak te melden.
148

  

                                                             
141 http://www.gazprom.com/about/subsidiaries/list-items/lietuvos-dujos/. 
142 Europese Commisie, Commission staff working document–Accompanying document to the Proposal for a 
Regulation of the European Parliament and of the Council concerning measures to safeguard security of gas 
supply and repealing Directive 2004/67/EC. Assessment report of directive 2004/67/EC on security of gas 
supply, {COM(2009) 363}, 16 juli 2009, 71. 
143 Arbitration Instiute of the Stockholm Chamber of Commerce; OAO Gazprom v. The Republic of 
Lithuania, Final Award, Arbitration No.: V (125/2011) , 31 juli 2012, para. 41. 
144 Ibid., para. 45 e.v. 
145 Ibid., para. 1. 
146 Ibid., 31 juli 2012, para. 49-144. 
147 Reuters, Gazprom takes on Lithuania in EU policy test case, 1 maart 2012, 
http://www.reuters.com/article/2012/03/01/gazprom-europe-lithuania-idUSL5E8E126G20120301. De 
zaak wordt volgens de 1976 UNCITRAL Arbitration Rules beslecht, ingevolge de Agreement Between the 
Government of the Russian Federation and the Government of the Republic of Lithuania on the Promotion 
and Reciprocal Protection of Investments of 29 June 1999. Zie http://www.pca-

cpa.org/showpage.asp?pag_id=1470     
148 Pending Proceedings Russia, Global Arbitration Review, op http://globalarbitrationreview.com/know-
how/topics/66/jurisdictions/26/russia/, geraadpleegd op 6 augustus 2013. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0978:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0978:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0978:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0978:FIN:EN:PDF
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Het oordeel van de Stockholm Chamber of Commerce is intussen wel al gevallen. Maar veel meer dan 

een bevestiging van de principes van de Shareholders Agreement houdt deze niet in. De nationale 

rechter zou volgens de arbiters inderdaad niet bevoegd zijn ,doch tegelijkertijd zeggen ze dat Gazprom 

zich niet in te laten heeft met het beleid van de Litouwse overheid.
 149

 Over de geoorloofdheid van de 

ontvlechtingsvereiste of de vereiste van energievoorzieningszekerheid wordt niet gerept. Rusland staat 

hiermee geen stap verder in haar strijd tegen het Derde Energiepakket. Litouwen ging dan ook verder 

met de geplande implementatie van het Energiepakket; Gazprom reageerde door nog hogere prijzen 

aan te rekenen, waarop de Litouwse overheid op haar beurt arbitrage opzocht.
150

 

Gazprom bleef ondertussen pushen voor een nieuw langetermijncontract, waarbij ze lagere prijzen 

zouden aanrekenen, in ruil voor het laten vallen de ontvlechtingsverplichtingen.
151

 Ondanks het gepleit 

van Rusland om het Derde Energiepakket niet te implementeren, weerstond Lietuvos Dujos aan de 

druk. Sinds 1 augustus 2013  zijn de activiteiten van transmissienetbeheerder ondergebracht in een 

nieuwe onderneming, Amber Gold. De concrete condities van  de unbundling bepalen dat Gazprom 

haar aandeel in dit nieuwe bedrijf zal moeten verkopen.
 152

  Dit betekent dat Rusland effectief de 

controle zal verliezen over de pijplijn die haar gas naar Kaliningrad moet brengen.  

Lietuvos Dujos wil nog steeds een nieuwe overeenkomst uitwerken met Gazprom om de 

energievoorziening voor de komende jaren vast te leggen, doch het is duidelijk dat aan de ontvlechting 

niet wordt geraakt.
153

 Het Russische bedrijf is hier uiteraard niet happig op.
154

 Litouwen zit nu in een 

sterkere onderhandelingspositie. Zo kan ze de lopende arbitragezaak (tegen de prijsverhogingen) in de 

strijd werpen, en voorstellen haar klacht te laten vallen in ruil voor grote kortingen. Maar het is vooral 

het geval Kaliningrad dat de Russen parten speelt; Litouwen heeft hier een hele grote troef mee in 

handen. Het lijkt dan ook dat noch arbitrageprocedures, noch bilaterale onderhandelingen Gazprom en 

Rusland enig soelaas kunnen bieden. Ze lijkt gedoemd de Europese hervormingen te moeten slikken 

en veroordeeld toe te kijken hoe ze de controle over haar pijplijnen verliest. Maar is dit ook zo?  

Arbiters lijken niet het beste geplaatst om over de inhoud van het Derde Energiepakket te oordelen, en 

ook het Samenwerkings- en Partnerschapsakkoord biedt Rusland geen effectieve middelen ter 

                                                             
149 Supra, n. 108, para. 292. 
150 http://www.enmin.lt/en/news/detail.php?ID=2374. In deze zaak is nog geen uitspraak gevallen. 
151 The Moscow Times, Lithuania Eyes Deal With Gazprom to Cut Price, 20 maart 2013, 
http://www.themoscowtimes.com/business/article/lithuania-eyes-deal-with-gazprom-to-cut-
price/477131.html. Dit soort overeenkomsten  zijn het voorwerp van veel controversie. 
152 BNE, Lithuania offers end to lawsuits as horse trading with Gazprom begins, 6 augustus 2013, 
http://www.bne.eu/story5252/Lithuania_offers_end_to_lawsuits_as_horse_trading_with_Gazprom_begins 
153 http://www.bne.eu/story5246/Lithuanias_Lietuvos_Dujos_joins_the_pricing_push_against_Russia 
154 De vertegenwoordigers van Gazprom voelden zich bij de stemming op de vergadering van 
aandeelhouders gedwongen door de Litouwse overheid om vóór de hervormingen te stemmen, onder 
dreiging van sancties. Gazprom onderzoekt nog of ze hier juridische stappen kan ondernemen.  
Bloomberg, Gazprom Says It Was Forced to Back Lithuania’s Utility Split, 11 juni 2013, 
http://www.bloomberg.com/news/2013-06-11/gazprom-says-it-was-forced-to-back-lithuania-s-utility-split.html. 
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bestrijding ervan. Het is dan ook geen toeval dat de Russische regering reeds heeft gedreigd met het 

ressorteren tot WTO-instrumenten.
155

 Nu de Russische Federatie lid is van de organisatie, kan zij zich 

beroepen op de Dispute Settlement Understanding
156

, die Rusland de nodige wapens geeft om de EU 

te dwingen haar beleid (in concreto de implementatie van de third country clause van het Derde  

Energiepakket) aan te passen. Dit zou dus een situatie kunnen zijn waarbij de toetreding van Rusland 

tot de Wereldhandelsorganisatie een directe invloed heeft op haar relaties met de Europese Unie. Het 

is uiteraard vereist van eerst na te gaan of de Europese regels  wel degelijk in strijd zijn met de WTO-

principes. 

 

III.1.C.C.2.C WTO-CONSISTENTIE 

Bij het lezen van artikel 11 van Richtlijn 2009/73/EG springen onmiddellijk enkele potentiële 

problemen in het oog. Op zich is de ontvlechtingsvereiste geen bezwaar; het is immers normaal dat 

men van ondernemingen van buiten de EU verlangt dat ze zich aanpassen aan de lokaal geldende 

regels oor hun operaties die plaatsvinden op Europees grondgebied. Dit impliceert immers niets meer 

of minder dan het hanteren van gelijke standaarden voor iedereen. Wat echter wel problematisch is, is 

het feit dat er een beoordeling van het certificeringsverzoek van buitenlandse bedrijven gebeurt op 

case by case basis. Hierbij heeft de nationale regulator dan ook nog eens een buitengewoon grote 

discretionaire bevoegdheid
157

. Dit creëert de mogelijkheid op een situatie waarbij een onderneming uit 

het ene derde land wel wordt gecertificeerd, terwijl een uit een ander land uit de boot valt, ondanks het 

feit dat beide de nodige unbundling hebben doorgevoerd. Dit lijkt meteen een onverenigbaarheid op te 

leveren met het meestbegunstigingsbeginsel uit het WTO-recht.
158

 Nochtans is de werkelijkheid 

minder eenduidig, zoals hieronder zal worden aangetoond. 

Een tweede struikelblok is de vereiste van security of supply.
159

 Deze voorwaarde wordt enkel 

opgelegd aan niet-Europese bedrijven; voor zij die gevestigd zijn op grondgebied van de EU geldt 

geen plicht om aan te tonen dat de energievoorzieningszekerheid (van de betrokken lidstaat en de 

Europese Unie in het algemeen) niet in het gedrang komt door hun activiteiten. Dit verschil in 

behandeling tussen in de EU gevestigde bedrijven (domestic) en deze gesitueerd in derde landen 

                                                             
155 Reuters, Russia may contest EU energy rules in WTO – source, 16 november 2011, 
http://www.reuters.com/article/2011/11/16/russia-wto-energy-idUSL5E7MF3ZE20111116. 
156 Annex 2 bij de Agreement Establishing the World Trade Organization. 
157 Niet alleen bij de beoordeling van de basisvereisten van artikel 11.3 (ontvlechting en 
energievoorzieningszekerheid) beschikt de nationale instantie over ruime beoordelingsbevoegdheid; in 
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de energieleverings- en voorzieningszekerheid van een andere lidstaat”. 
158 Artikel II GATS. 
159 Artikel 11.3.b) Richtlijn 2009/73/EG. 



39 
 

(foreign), betekent prima facie een strijdigheid met het beginsel van nationale behandeling uit de WTO 

Agreements.
160

 Doch opnieuw dringt een meer nauwkeurige analyse van de materie zich op.
161

 

Nationale behandeling 

De General Agreement on Trade in Services is opgebouwd uit drie materies: een algemeen deel dat 

een overkoepelend kader biedt van steeds geldende principes
162

; verschillende Annexes die regels 

bevatten voor specifieke sectoren
163

; en de Schedules on Commitments waarin ieder land specifieke 

toezeggingen doet met betrekking tot markttoegang en het eventuele gebruik van 

uitzonderingsregimes. Het zijn deze laatste documenten die belangrijk zijn om de vraag naar 

schending van het nationale behandelingsprincipe te beantwoorden. Dit beginsel staat immers niet bij 

de General Obligations van de GATS, maar bij de Specific Commitments. 

Artikel XVII GATS bepaalt dat “In the sectors inscribed in its Schedule […] each Member shall 

accord to services and service suppliers of any other Member, in respect of all measures affecting the 

supply of services, treatment no less favourable than that it accords to its own like services and service 

suppliers”.
164

 Kort gezegd, buitenlandse dienstenaanbieders moeten op dezelfde manier worden 

behandeld als de lokale, doch enkel voor de sectoren waar de betrokken lidstaat specifieke 

verbintenissen is aangegaan. De Europese Unie heeft voor de transmissie van gas geen dergelijke 

commitments aangegaan;
 165

 de extra vereiste van energievoorzieningszekerheid die aan 

ondernemingen uit derde landen wordt opgelegd, is dus niet strijdig met de WTO-verplichtingen van 

de EU. 

 

Meestbegunstigingsbeginsel 

Het meestbegunstigingsbeginsel is een van de meest effectieve middelen op weg naar een echte vrije 

handelsmarkt. Het houdt in dat ieder lid diensten en dienstverleners van een ander lid 

(onvoorwaardelijk) niet ongunstiger dan soortgelijke diensten en dienstverleners uit enig ander land 

behandelt. Deze clausule is logischerwijze van primordiaal belang in de WTO Agreements. In de 

GATS bevindt ze zich bij de kernbepalingen van deel II van de overeenkomst.
166

 Zodoende kent ze 

                                                             
160 Artikel XVII GATS. 
161 Het oorspronkelijke voorstel bevatte nog heel wat meer controversiële elementen. De uiteindelijke 
afzwakking lijkt te duiden op het reeds bij de EU aanwezige besef dat ze te ver gingen in deze delicate 
materie. 
162 Part II: General Obligations and Disciplines. 
163 Bijvoorbeeld de Annex on telecommunications. 
164 Artikel XVII.1. GATS. 
165 European Communities and their Member States, Schedule of Specific Commitments, GATS/SC/31, 
15 april 1994; European Communities and their Member States, Schedule of Specific Commitments – 
Supplement 1 t.e.m. 4, GATS/SC/31/Suppl.1 t.e.m. 4. 
166 Artikel II GATS. 
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een algemene toepassing (in tegenstelling tot het principe van nationale behandeling). Uitzonderingen 

zijn mogelijk, doch enkel wanneer deze expliciet door de lidstaat zijn opgenomen in de toepasselijke 

Annex
167

; hierin neemt de lidstaat een lijst op van diensten waarop beperkingen gelden qua 

markttoegang. In het geval van de Europese Unie zijn echter geen dergelijke bepalingen opgenomen 

die toepassing vinden op het betreffende geval van certificering van beheerders van 

gastransmissiesystemen.
168

 Op het eerste zicht lijkt de zaak hier te eindigen; de General Agreement on 

Trade in Services bevat echter nog enkele algemene vrijstellingen.  

Vooreerst zijn er de zogeheten General Exceptions.
169

 Op voorwaarde dat een maatregel geen 

onverantwoorde discriminatie tussen twee lidstaten uitmaakt, of een verdoken handelsrestrictie 

inhoudt, mag in bepaalde gevallen worden afgeweken van de bepalingen uit de Agreement. Artikel 

XIV GATS geeft een opsomming van mogelijke situaties; hiervan is voor deze casus eigenlijk enkel 

de exceptie van openbare orde van tel.
170

 Het is dus zaak van na te gaan of het door de  EU 

nagestreefde doel onder de noemer “openbare orde” valt. Over de inhoud van deze term of de mate an 

toepasbaarheid is in de GATS overig weinig terug te vinden, behalve dat “The public order exception 

may be invoked only where a genuine and sufficiently serious threat is posed to one of the fundamental 

interests of society”.
171

 Hier volgt aldus een tweeledige test uit: enerzijds moet de bedreiging 

voldoende serieus zijn, en anderzijds moet het aan een fundamenteel belang van de maatschappij 

raken. De visie van de EU hieromtrent wordt best weerspiegeld in volgend citaat: 

“De zekerheid van de energievoorziening is een essentieel element voor de openbare veiligheid en is 

daarom inherent verbonden met de efficiënte functionering van de markt voor gas en met de integratie 

van de geïsoleerde gasmarkten van de lidstaten. Gas kan de burgers van de Unie slechts bereiken via 

het net. Functionerende open gasmarkten en met name de netten en andere activa die met de levering 

van gas verbonden zijn, zijn essentieel voor de openbare veiligheid, het concurrentievermogen van de 

economie en het welzijn van de burgers van de Unie. “
172

 

De nadruk wordt gelegd op openbare veiligheid; dit concept wordt echter op exclusieve wijze beheerst 

door artikel XIVbis GATS
173

, en valt zo buiten het toepassingsgebied van de general exceptions uit 

                                                             
167 Artikel II.2 GATS; in de GATS de Annex on Article II Exemptions genoemd. 
168 EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, Final List of Article II (MFN) Exemptions, 
GATS/EL/31, 15 April 1994. 
169 Artikel XIV GATS. 
170 Artikel XIV(a) GATS. In het artikel worden ook nog vermeld:bescherming van mens-, dier- en 
plantenleven (b); conformiteit verzekeren met wetten die in overeenstemming met de GATS zijn (c); de 
effectiviteit van inning van belastingen (d); dubbele belastingsverdragen (e). 
171 Voetnoot 5 bij artikel XIV GATS. 
172 Overweging 22 van de Preambule van Richtlijn 2009/73/EG. 
173 T. Cottier, S. Matteotti-Berkutova, O. Nartova, Third Country Relations in EU Unbundling of Natural Gas 
Markets: The “Gazprom Clause” of Directive 2009/73 EC and WTO Law, 14, NCCR Trade Regulation 
Working Paper No 2010/06| MAY 2010, http://www.nccr-trade.org/publication/third-country-relations-
in-eu-unbundling-of-natural-gas-markets-the-gazprom-clause-of-directi/. 
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artiek XIV GATS. Tegelijkertijd limiteert XIVbis de gevallen waarin op dit uitzonderingsregime 

beroep kan worden gedaan. Opnieuw valt er slechts één beschreven hypothese te vermelden waarop 

eventueel beroep kan worden gedaan in dit kader: maatregelen ter bescherming van essentiële 

veiligheidsbelangen van een staat genomen tijdens een “time of […] emergency in international 

relations”. Wederom wordt geen duiding verstrekt omtrent de betekenis van dergelijk noodgeval. Gaat 

het hier enkel om actuele en zekere bedreigingen, of vallen potentiële problemen er ook onder? Het 

wordt in ieder geval aangeraden van omzichtig om te springen met het gebruik van de 

veiligheidsbepaling, in overeenstemming met het principe van goede trouw.
 174

  

Economische motieven kunnen dus niet geacht worden te volstaan. Het Russische energiebeleid kan 

moeilijk aanzien worden als een ernstige bedreiging van de nationale veiligheid of de openbare orde, 

enkel en alleen omdat ze tot een verminderde competitiviteit en suboptimale marktwerking zou leiden. 

De energievoorzieningszekerheid van de EU-onderdanen is niet per sé in gevaar omdat er een hogere 

prijs moet voor worden betaald, of omdat Europese leveranciers geen toegang tot de 

transmissiesystemen krijgen. De Europese unie handelt uit economische overwegingen en zodoende 

wordt het gebruik van de vrijstellingen voorzien in artikels XI en XIVbis niet gerechtvaardigd. 

Natuurlijk blijft de beoordeling van dit alles een feitenkwestie. Deze situatie waarbij aan de staten een 

brede interpretatieruimte wordt gegeven voor het invullen van begrippen als openbare orde en 

nationale veiligheid is natuurlijk onderworpen aan een vorm van toezicht. Het ultieme oordeel over het 

al dan niet geoorloofd beroep op de uitzonderingen op het meestbegunstigingsbeginsel berust bij de 

bevoegde WTO-instellingen. Enkel in het geval dat er een vordering aanhangig zou worden gemaakt 

in het kader van het Dispute Settlement systeem van de WTO, zal de zaak dus definitief kunnen 

worden beslecht. 

 

III.1.C.D RECENTE DISPUTEN 

Het aanslepende geschil tussen Rusland en Litouwen is een duidelijk teken aan de wand: de Russische 

overheid, handelend via Gazprom, is niet van plan het Derde Energiepakket en al haar implicaties te 

aanvaarden zonder slag of stoot. Hoewel Rusland de stap nog niet officieel heeft gezet, lijkt een 

procedure onder de WTO Dispute Settlement niet veraf. Dit betekent niet dat de Europese Unie zal 

afzien van haar doelstellingen in het kader van haar energiestrategie, integendeel: de EU hanteert een 

proactieve aanpak om mogelijke hindernissen uit de weg te ruimen.  

                                                             
174 H. L. Schloemann and S. Ohlhoff, “’Constitutionalization’ and Dispute Settlement in the WTO: National 
Security as an Issue of Competence”, The American Journal of International Law Vol. 93, No. 2 (Apr., 1999), 
444, op http://www.jstor.org/stable/2997999. 
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In september 2011 vielen medewerkers van de Europese Commissie binnen in de kantoren van 

verschillende bedrijven actief in de Europese gassector, in het kader van een onaangekondigd 

onderzoek naar mogelijke inbreuken op de Europese mededingingswetgeving.
175

 Hierop besloot de 

Commissie om een formele onderzoeksprocedure op te starten tegen Gazprom.
176

 Deze laatste wordt 

ervan verdacht haar dominante marktpositie te misbruiken in de upstream gasmarkten in Centraal- en 

Oost-Europa.
177

 Gazprom heeft grote belangen in vele Europese energieleveranciers, en is vaak zelfs 

een meerderheidsaandeelhouder.  Ze probeert via langetermijncontracten met deze bedrijven haar 

monopolie te versterken door middel van allerhande maatregelen. In ruil voor het toestaan van 

gunstige voorwaarden aan Gazprom (die indruisen tegen het Derde Energiepakket), kunnen deze 

bedrijven hun gas aan lagere prijzen inkopen. Deze voorwaarden houden onder meer in dat men 

concurrenten van Gazprom de toegang tot de transmissienetwerken ontzegt. Volgen ze de Russische 

energiegigant niet in deze strategie, worden ze “gestraft” met hogere tarieven.
178

 De Commissie meent 

dat deze situatie ingaat tegen artikel 102 VWEU
179

 en de zogeheten Antitrustverordening
180

 ter 

implementering van dit artikel. Artikel 102 VWEU verbiedt onder andere het misbruik van 

machtspositie door “het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen of 

van andere onbillijke contractuele voorwaarden”.
181

 Onderwerp van het onderzoek vormen ook de 

beperkingen op het recht om gas onderling tussen Europese leveranciers te verkopen. 

Het lijkt dan ook dat Gazprom hier inderdaad de Europese mededingingswetgeving met de voeten 

treedt. Hoewel het Europese onderzoek de iure op het energiebedrijf is gericht, wordt de facto 

uiteraard ook de Russische overheid geviseerd. Vertegenwoordigers van deze laatste hebben al laten 

verstaan dat zij twijfels hebben bij de motieven voor het plotse onderzoek, en dat Gazprom zich aan 

alle toepasselijke reglementering houdt.
182

 Er valt voorlopig nog geen uitkomst van de procedure te 

melden.
183

 In het verlengde van deze zaak heeft de Europese Commissie zeer recentelijk eenzelfde 

onderzoek geopend tegen Bulgarian Energy Holding en haar dochterondernemingen Bulgargaz en 

                                                             
175 Europese Commissie, Antitrust: Commission confirms unannounced inspections in the natural gas 
sector, Press Release MEMO/11/641, Brussel, 27 september 2011. 
176 Europese Commissie, Antitrust: Commission opens proceedings against Gazprom, Press Release 
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:nl:PDF. 
180 VERORDENING (EG) Nr. 1/2003 VAN DE RAAD van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van 
de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, (PB 4 januari 2003). 
181 Artikel 102(a) VWEU. 
182 The New York Times, Gazprom Objects to European Antitrust Inquiry, 5 september 2012. Beschikbaar 
op http://www.nytimes.com/2012/09/06/business/global/gazprom-objects-to-european-antitrust-
inquiry.html?_r=2&. 
183 Voor de meest recente ontwikkelingen in deze zaak, zie case number 39816: Upstream gas supplies in 
Central and Eastern Europe, op  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816. Laastst 
geraadpleegd op 6 augustus 2013. 

http://www.nytimes.com/2012/09/06/business/global/gazprom-objects-to-european-antitrust-inquiry.html?_r=2&
http://www.nytimes.com/2012/09/06/business/global/gazprom-objects-to-european-antitrust-inquiry.html?_r=2&
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816
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Bulgartransgaz. 184 Deze worden er ook van verdacht hun dominante marktpositie te misbruiken door 

concurrenten de toegang te ontzeggen tot de belangrijkste gaspijplijn van het land. Bulgarian Energy 

Holding doet dit onder andere door capaciteit te reserveren die ze vervolgens nooit gebruikt. Het 

resultaat is een beperking van de eerlijke mededinging. De rol die Gazprom in dit verhaal speelt, is 

niet duidelijk. De Commissie heeft in het verleden wel al laten vallen dat ze het Russische bedrijf en 

haar Bulgaarse tegenhanger ervan verdenkt een lange termijnovereenkomst te hebben gesloten zoals 

deze beschreven in de voorgaande paragraaf. Rusland zou de garantie krijgen dat er hulp zou worden 

geboden door Bulgarije bij de ontwikkeling van het befaamde Zuidstroom-project
185

, in ruil voor 

verlaagde gasprijzen.
 186

  

 

III.1.C.E TOEKOMST 

Rusland wil veilig kunnen investeren in Europese infrastructuur, maar de ontvlechtingsvereiste maakt 

dit in haar ogen onmogelijk. De Europese Unie wil haar energievoorziening verzekerd zien. Het komt 

er op neer deze belangen te verzoenen. Dit belooft geen makkelijke taak te worden; integendeel, een 

juridisch steekspel loert om de hoek. Het is duidelijk dat de EU zal vasthouden aan haar visie van 

liberalisatie, eerlijke mededinging, etc.: fundamentele waarden van het Europees economisch beleid. 

Loodrecht daartegenover staat de Russische handelspolitiek: Putin wil vasthouden aan de 

monopoliepositie van Gazprom en de natuurlijke rijkdommen van Rusland uitbuiten als strategisch 

wapen. 

Rusland lijkt het WTO-acquis aan haar zijde te hebben wat betreft de kwestie van de third country 

clause en de schending van het meestbegunstigingsbeginsel. Tegelijkertijd schendt Rusland op haar 

beurt EU-recht door langetermijncontracten aan bedenkelijke voorwaarden te proberen afsluiten met 

Europese energieleveranciers. Beide partijen hebben dus een punt, en beide partijen zijn in 

overtreding. Voorlopig ziet het er naar uit dat ze elkaar het leven juridisch zuur zullen blijven maken. 

Rusland heeft al expliciet gedreigd met een klacht bij het DSB; de EU is zeer bedrijvig stappen aan het 

ondernemen tegen de Russische inbreuken op mededingingswetgeving. 

Op deze manier komt er natuurlijk nooit een betekenisvolle oplossing. Beter zou zijn van tot een 

onderling akkoord te komen en een omvattend compromis te sluiten. Dit zou kunnen bestaan uit 

enerzijds een kaderovereenkomst met de EU, en anderzijds bilaterale akkoorden met de onderscheiden 

                                                             
184 Europese Commissie, Antitrust: Commission opens proceedings against Bulgarian Energy Holding and 
its subsidiaries Bulgargaz and Bulgartransgaz, Press Release IP/13/656,  5 juli 2013. 
185 Het Zuidstroom-project, beter gekend als de South Stream pipeline project, behelst de bouw van een 
pijplijn voor het transport van Russisch gas langs de Zwarte Zee naar Bulgarije, en zo verder naar 
Griekenland, Italië en Oostenrijk. 
186 The New York Times, Gazprom Objects to European Antitrust Inquiry, 5 september 2012. Beschikbaar 
op http://www.nytimes.com/2012/09/06/business/global/gazprom-objects-to-european-antitrust-
inquiry.html?_r=2&. 

http://www.nytimes.com/2012/09/06/business/global/gazprom-objects-to-european-antitrust-inquiry.html?_r=2&
http://www.nytimes.com/2012/09/06/business/global/gazprom-objects-to-european-antitrust-inquiry.html?_r=2&
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lidstaten.
187

 Een compromis zou eruit kunnen bestaan dat derde partijen gegarandeerd toegang hebben 

tot de pijplijninfrastructuur, zonder dat Gazprom noodzakelijk haar controle verliest. Op wat dergelijk 

kaderakkoord moet worden gebaseerd, is nog een andere discussie. De kans dat Rusland zal 

toestemmen met het Energiehandvest als fundering, lijkt bijzonder klein, gezien haar weigering te 

ratificeren in het verleden. De onderhandelingen zullen dus sowieso geen pretje worden. Het lijkt er 

wel op dat Rusland hier de sterkste positie betrekt: niet alleen heeft ze het WTO-recht aan haar zijde, 

ze zit uiteraard ook op het begeerde gas. Langs de ene kant kan men argumenteren dat Rusland toch 

ergens zal moeten inbinden, want je moet je gas ook kwijt kunnen opdat je er iets aan zou hebben; 

deze redenering lijkt echter achterhaald, gezien de enorme groei van de vraag uit andere afzetmarkten 

als China. 

Indien Rusland geen voldoeninggevend resultaat uit eventuele onderhandelingen kan slepen, zal ze 

hoogstwaarschijnlijk wel de stap naar het Dispute Settlement-mechanisme van de WTO zetten. Ze 

heeft vooreerst al een sterke zaak. Daarbovenop zullen de recente antitrustonderzoeken van de EU, en 

de claim tegen Rusland over de recycling fee, de tegenpartij niet bepaald toegeeflijk doen opstellen. 

De assertieve politiek van Putin, zeker op het gebied van energie, laat weinig twijfel bestaan over de 

vastberadenheid van Rusland om niet zomaar toe te geven op dit punt. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
187 Hier kan men niet aan uit; de aard van de Europese energiewetgeving (de verschillende opties die de 
lidstaten voorhanden hebben) maakt dat er per land een akkoord zal moeten worden gesloten. 
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III.2 RECYCLING FEE 

III.2.A INHOUD 

Op 1 september 2012 trad een nieuwe Russische wet in voege die een systeem voor de recyclage van 

auto’s uitwerkt.
188

 Volgens de Russische regering komt deze regelgeving er om enkele structurele 

problemen aan te pakken. Het Russische wagenpark is namelijk enorm verouderd, zeker in 

vergelijking met het gemiddelde van andere landen: meer dan de helft van de wagens in 2010 was 

ouder dan 10 jaar.
189

  De regulering voert o.m. een recycling fee in , ook wel vehicle utilization fee 

genoemd, die op ieder voertuig moet worden betaald De taks wordt geheven ter financiering van de 

hele operatie van grootschalige recyclage van voertuigen in Rusland. De overheid claimt dat de 

nieuwe belasting kadert in een ruimer beleid van milieubescherming en zelfs nog verkeersveiligheid. 

In het kort komt de recycling fee op het volgende neer: producenten en importeurs betalen op ieder 

voertuig
190

, nieuw of tweedehands, een soort premie die bedoeld is om de kosten van verwerking te 

dekken op het einde van de levensduur van het voertuig. Het exacte bedrag wordt berekend aan de 

hand van verschillende parameters, waaronder leeftijd en motorinhoud. Zo kan de taks oplopen van 

€420 to €2700 voor een nieuw voertuig, en van €2600 tot €17200 voor een voertuig van drie jaar of 

ouder. Voor sommige vrachtwagens, zoals bijvoorbeeld deze gebruikt in de mijnbouw, loopt de 

belasting zelfs op tot €147700.
191

 Russische autoproducenten (alsook buitenlandse die een 

onafhankelijke productie-eenheid hebben op Russische bodem)  kunnen echter genieten van een 

uitzonderingsregime waarbij de recycling fee niet hoeft te worden betaald, indien ze garanderen dat ze 

                                                             
188 Federal Law No 89-FZ on production and consumption wastes, as amended by Federal Law No 128-FZ 
on introduction of amendments to the Federal Law No 89-FZ on production and consumption wastes and 
Article 51 of the Budget code of the Russian Federation (Федеральный закон Российской Федерации от 
28 июля 2012 г. N 128- ФЗ"О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства 
и потребления" и статью 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации") published in Rossiyskaya 
Gazeta (Российская газета) No 5845 of 30 July 2012 - Resolution of the Government of the Russian 
Federation No 870 of 30 August 2012 on recycling fee for wheeled transport vehicles (Постановление 
Правительства РФ от 30 августа 2012 г. № 870 “Об утилизационном сборе в отношении колесных 
транспортных средств”), and Rules ("Правила") annexed thereto, published in Rossiyskaya Gazeta 
(Российская газета) No 5873 of 31 August 2012. (VERTALEN NR NEDERLANDS!!!!!!!!!!) 
189 Autostat, een Russisch research bureau gespecialiseerd in marktonderzoeken voor de auto-industrie, 
berekende dat het om 51,4% ging van alle wagens op de weg in Rusland. Zie Autostat, More than half 
(51.4%) of car park in Russia are older than 10 years, 4 maart 2010, 
http://eng.autostat.ru/news/view/3783/.  
190 Hieronder vallen personenwagens, de zogeheten light commercial vehicles, vrachtwagens en bussen. 
Preisdent  Putin heeft de regering ook gevraagd een voorstel uit te werken dat de recycling fee zou 
uitbreiden naar de voertuigen ingezet in de agriculturele sector. De ministers van respectievelijk Handel & 
Industrie en Economische Ontsikkeling zijn echter tegen. Zie: Office of the United States Trade 
Representative, Trade Summary Russia, 2013, 
http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20NTE%20Russia%20Final.pdf, 4; The Moscow Times, 
Putin Backs Recycling Fee on Farm Machinery, 2012, 
http://www.themoscowtimes.com/special/environment/eng/putin-backs-recycling-fee-on-farm-
machinery.html. 
191 Europese Commissie, The EU brings its first WTO case against Russia, Press Release IP/13/665, 9 juli 
2013, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-665_en.htm. 

http://eng.autostat.ru/news/view/3783/
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instaan voor de recyclage van het voertuig op het einde van de levensduur (wat ze uiteraard ook 

massaal doen).
192

 Ook voertuigen die geïmporteerd worden uit Kazachstan en Wit-Rusland
193

 worden 

vrijgesteld.
194

 

 

III.2.B STANDPUNT EU 

Hoewel de Europese Unie de legitimiteit erkent van het door Rusland nagestreefde doel, nl. het 

bevorderen van recycleren ter bescherming van het milieu, vindt zij de gebruikte maatregel 

ongeoorloofd.
195

 De recycling fee discrimineert buitenlandse automakers, en de uiteindelijk bedragen 

zijn zelfs zo hoog dat de Europese exporteurs méér betalen dan vóór de WTO-toetreding van Rusland. 

Europa, en de rest van de handelswereld met haar, ziet de taks als een verdoken importheffing; een 

door louter protectionistische motieven ingegeven regel, ondanks de pogingen van de Russische 

overheid om de fee te verdedigen onder het mom van milieubekommernissen.
196

 Als deel van de 

commitments die Rusland aanging bij haar toetreding, moest ze namelijk haar importtarieven voor 

motorvoertuigen op termijn (tegen 2018) verlagen van 30% naar 15%.
197

 Het lijkt dan ook dat de 

recycling fee in het leven is geroepen om de verliezen die deze verandering met zich zal meebrengen, 

                                                             
192 Door bijvoorbeeld zelf te voorzien in de nodige infrastructuur voor recyclage van voertuigen. 
193 Deze twee landen vormen samen met Rusland sedert 2010 een douane-unie. Zie hoofdstuk 4 van dit 
deel voor een verdere bespreking. 
194 Office of the United States Trade Representative, Trade Summary Russia, 2013, 
http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20NTE%20Russia%20Final.pdf, 4; Office of the United 
States Trade Representative, Report on WTO Enforcement Actions: Russia, juni 2013, 
http://www.ustr.gov/sites/default/files/06192013%20Russia%20WTO%20Enforcement%20Report.pdf
, 5; WTO, Russian Federation – Recycling fee on motor vehicles, Request for consultations by the European 
Union, WT/DS462/1, G/L/1033, G/TRIMS/D/37; 11 juli 2013, 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20(wt/ds462/1
%20))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#. De officiële 
Russische wetgevende documenten konden niet worden geraadpleegd, daar deze enkel in het Russisch 
beschikbaar zijn. 
195 Europese Commissie, After WTO Accession: Reform and EU-Russia Trade Relations,  SPEECH/12/901, 5 
december 2012, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-901_en.htm. 
196 Ib.; Office of the United States Trade Representative, Trade Summary Russia, 2013, 
http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20NTE%20Russia%20Final.pdf, 4. 
197 Voor een volledig overzicht van de verbintenissen van Rusland wat betreft goederen, zie: Report of the 
Working Party on the Accession of the Russian Federation,  Schedule CLXV - The Russian Federation, 
Addendum, Part I - Schedule of Concessions and Commitments on Goods, WT/ACC/RUS/70/Add.1, 
WT/MIN(11)/2/Add.1, 17 november 2011, 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S007.aspx?AllTranslationsCompleted=1&Id=93972&
PageAnchorPosition=93972&SearchPagePageNumber=10&SearchPageCurrentIndex=0&SearchPageView
StatePageIndex=0&SearchPageStartRowIndex=0&returnedPage=FE_S_S006.aspx&IsNotification=False&L
eftTabFieldText=(+WILD%7bWT%2fACC%2fRUS%2f*%7d%3aSYMBOLLIST+)%2bNOT%2bMATCH%7b
Secretariat%7d%3aAccessTypeName%2bAND%2bMATCH%7b1%7d%3aalltranslationscompleted%2bA
ND%2bWILD%7bReport%7d%3aTypeList&NumberOfHits=190&DreReference=&FullTextForm=&Query
=(+%40Symbol%3d+wt%2facc%2frus%2f*)&Context=FomerScriptedSearch&btsType=&IsEnglishSelecte
d=&IsFrenchSelected=&IsSpanishSelected=&IsAllLanguageSelected=&SearchPage=&SourcePage=&. 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/06192013%20Russia%20WTO%20Enforcement%20Report.pdf
http://www.ustr.gov/sites/default/files/06192013%20Russia%20WTO%20Enforcement%20Report.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20(wt/ds462/1%20))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20(wt/ds462/1%20))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
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nu al te compenseren.
198

 Men zou dus kunnen stellen dat de iure de importtaksen zijn verlaagd, doch 

dat de facto de situatie hetzelfde is als vóór Ruslands toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie. 

De protectionische aard van de recyclagetaks wordt zelfs erkend door bepaalde vertegenwoordigers 

van de Russische overheid, die stellen dat het doel van het recyclageprogramma “at least in part, to 

counterbalance the reduction in tariffs on imported automobiles” is.
199 Dit is ook de visie van Mikhail 

Remizov, voorzitter van het Institute of National Strategy, een in Moskou gevestigde denktank. De 

extra taks op geïmporteerde voertuigen moet volgens hem hoofdzakelijk dienen om de lokale 

Russische productie te bevorderen.
200

  

De grieven van de Europese Unie vielen niet in dovemansoren. De Russische regering beloofde de 

eind mei 2013 de recyclagepremie uit te breiden naar binnenlandse producenten en diende hiervoor 

een voorstel tot amendement in bij de Duma, het Russische parlement.
201

 Deze ging echter uiteen op 5 

juli (tot na de zomervakantie), zonder het voorstel te hebben behandeld.
202

 Op 9 juli besloot de 

Europese Unie een verzoek tot consultatie met de Russische Federatie in te dienen bij het Secretariaat 

van de Wereldhandelsorganisatie.
203

 Hiermee werd formeel een dispuut in het kader van de WTO 

geïnitieerd door de EU tegen Rusland. 

 

 

 

                                                             
198 Het bedrag van de gemiddelde recycling fees komt immers grotendeels overeen met de raming van de 
inkomsten die Rusland dreigt te mislopen door de implementatie van haar commitments. Die bestaan niet 
alleen uit verlagen van importheffingen op voertuigen, maar ook op het elimineren van de 
investeringsincentives die momenteel nog in voege zijn. Russische autobouwers mogen bijvoorbeeld auto-
onderdelen vrij van heffing invoeren, indien ze worden aangewend in de bouw van een voertuig dat voor 
het overgrote deel uit Russische onderdelen bestaat. Deze local requirement rule is strijdig met de TRIMS 
Agreement, en dient net zoals de importtarieven tegen 2018 te worden aangepast. Office of the United 
States Trade Representative, Report on WTO Enforcement Actions: Russia, juni 2013, 
http://www.ustr.gov/sites/default/files/06192013%20Russia%20WTO%20Enforcement%20Report.pdf
, 9. 
199 Office of the United States Trade Representative, Trade Summary Russia, 2013, 
http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20NTE%20Russia%20Final.pdf, 4. 
200 Russia Beyond the Headlines, WTO criticizes Russia’s tax on imported cars, 20 februari 2013, 
http://rbth.ru/business/2013/02/20/wto_criticizes_russias_tax_on_imported_cars_23051.html. Russia 
Beyond the Headlines is de Engelstalige afdeling van Rossiyskaya Gazeta, het dagblad van de Russische 
overheid, waarin ook alle officiële publicaties van wetgeving gebeuren. 
201 Russia Beyond the Headlines, State Duma to consider amendment on auto import tax, 26 juli 2013, 
http://rbth.ru/international/2013/07/26/state_duma_to_consider_amendment_on_auto_import_tax_284
23.html. 
202Bloomberg, European Union Targets Russian Car-Recycling Fees in WTO Dispute, 9 juli 2013, 
http://www.bloomberg.com/news/2013-07-09/european-union-targets-russian-car-recycling-fees-in-
wto-dispute.html. 
203 WTO Dispute Settlement, EU files dispute against Russia on recycling fee on motor vehicles, 9 juli 2013, 
http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/ds462rfc_09jul13_e.htm. 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/06192013%20Russia%20WTO%20Enforcement%20Report.pdf
http://www.ustr.gov/sites/default/files/06192013%20Russia%20WTO%20Enforcement%20Report.pdf
http://rbth.ru/business/2013/02/20/wto_criticizes_russias_tax_on_imported_cars_23051.html
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III.2.C WTO-CONSISTENTIE 

In haar communicatie van 9 juli
204

 beschrijft de Europese Unie de WTO-bepalingen die volgens haar 

geschonden worden door de Russische wetgeving die de recycling fee invoert. De EU noemt artikels 

I.1, II.1(a) en (b), III.2 en III.4 GATT en artikels 2.1 and 2.2 van de TRIMs Agreement
205

 juncto 

paragrafen 1(a) en/of 2(a) van de Illustrative List die bij deze overeenkomst is gevoegd.
 206

 Meteen 

sloten de Verenigde Staten
207

, alsook China, Turkije en Oekraïne zich aan bij deze consultaties. Op 24 

juli startte Japan op haar beurt een aparte dispuutprocedure op
208

, met dezelfde beweerde schendingen 

van WTO-recht, doch Japan opperde bijkomend dat de recyclagepremie strijdig zou zijn met artikels 

2.1 en 2.2 van de Agreement on Technical Barriers to Trade.
209

 

Artikel I.1 GATT bevat het meestbegunstigingsbeginsel in het kader van handel in goederen: “With 

respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or 

exportation […] any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any 

product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and 

unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting 

parties.” Het feit dat voertuigen ingevoerd uit Kazachstan en Wit-Rusland niet onderhevig zijn aan de 

recyclagetaks, en die uit de EU bijvoorbeeld wel, schendt dan ook duidelijk bovenstaand principe dat 

gebiedt dat voordelen toegestaan een derde land meteen ook aan alle andere derde landen moet worden 

toegekend. 

In artikel II.1(b) GATT vinden we bepalingen omtrent de naleving van de verbintenissen die de 

toegetreden landen zijn aangegaan in hun Schedule of Concessions and Commitments on Goods. 

Geïmporteerde goederen zullen “exempt from ordinary customs duties in excess of those set forth and 

provided [in the Schedule of Concessions and Commitments on Goods, red.]” zijn, alsook “exempt 

from all other duties or charges of any kind imposed on or in connection with the importation in 

excess of those imposed on the date of this Agreement”. In de redenering van de Europese Unie, die de 

                                                             
204 Gericht aan de Russische delegatie en de voorzitter van het Dispute Settlement Body, zoals de 
procedure beschreven in artikel 4.4 van de Dispute Settlement Understanding voorschrijft. 
205 Agreement on Trade-Related Investment Measures, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/18-
trims.pdf. 
206 WTO, Russian Federation – Recycling fee on motor vehicles, Request for consultations by the European 
Union, WT/DS462/1, G/L/1033, G/TRIMS/D/37; 11 juli 2013, 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20(wt/ds462/1
%20))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#. 
207 Reuters, U.S. will join EU's case against Russia's auto recycling fee, 18 juli 2013, 
http://uk.reuters.com/article/2013/07/18/uk-usa-russia-autos-idUKBRE96H0UE20130718. 
208WTO Dispute Settlement, Japan files dispute against Russia over “recycling fee” on motor vehicles, 24 juli 
2013, http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/ds463rfc_24jul13_e.htm.  
209 WTO, Russian Federation – Recycling fee on motor vehicles, Request for consultations by the Japan, 
WT/DS463/1, G/L/1034, G/TRIMS/D/38, G/TBT/D/45, 26 juli 2013, 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20(wt/ds463/1
%20))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#. 
Vindplaats TBT!!!!!!!!! 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20(wt/ds462/1%20))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20(wt/ds462/1%20))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/ds463rfc_24jul13_e.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20(wt/ds463/1%20))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20(wt/ds463/1%20))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
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taks als een verboden importheffing ziet, die haaks staat op de verplichte verlaging van het 

importtarief zoals beschreven in Ruslands Schedule, wordt dit al meteen met de voeten getreden. De 

zeer hoge bedragen die soms worden aangerekend ingevolge de specifieke berekeningswijze van de 

recycling fee, schenden op zich ook al het laatste element. 

De beweerde schendingen van artikel III GATT en 2 TRIMs Agreement dienen samen te worden 

beschouwd. Artikel III.4 GATT bevat het principe van nationale behandeling: ingevoerde producten 

moeten op dezelfde manier moeten worden behandeld als lokale producten. Het feit dat op voertuigen 

geproduceerd in het buitenland een fee moet worden betaald, en op die geproduceerd in Rusland niet 

(tenminste indien recyclage door de producent wordt voorzien, een mogelijkheid die aan vreemde 

producenten niet wordt geboden), is hier alvast niet mee in overeenstemming. Artikel 2 TRIMs bepaalt 

dat een Staat geen investeringsmaatregelen mag treffen die niet consistent zijn met dit principe van 

nationale behandeling. Deze inconsistente investeringincentives zijn aanwezig in dit verhaal: de lokale 

productie wordt bevorderd door het voordeel van de vrijstelling te laten afhangen van de nationaliteit 

van de producent (en andere local requirements, cf. supra, n. 11 ). Een buitenlandse automaker zal 

immers eerder geneigd zijn te investeren in Russische productie-eenheden in plaats van die in eigen 

land. Dergelijke maatregel valt niet te verzoenen met de vermelde bepalingen van de TRIMs 

Agreement. 

 

III.2.D JAPAN V CANADA 

Uiteraard is het oordeel over het al dan niet bestaan van een schending met WTO-bepalingen een 

feitenkwestie, die ultiem door het Dispute Settlement Body wordt beslecht. Voor enige indicatie over 

de mogelijke afloop kan worden verwezen naar een eerdere zaak uit de automobielsector, met name 

Canada - Certain Measures Affecting the Automotive Industry.210 Hoewel de feitelijke 

omstandigheden niet volledig dezelfde zijn, verdient deze case toch een vermelding. 

In juli 1998 diende Japan een verzoek tot consultatie met Canada in, met betrekking tot bepaalde 

praktijken in diens auto-industrie.211 Het zogeheten Auto Pact, een overeenkomst gesloten tussen 

Canada en de Verenigde Staten, had tot gevolg dat bepaalde autoproducenten onder zekere 

voorwaarden voertuigen en onderdelen konden invoeren zonder importbelasting te moeten betalen. Dit 

document werd vervolgens vervangen door de Motor Vehicles Tariff Order 1998, die dezelfde 

condities behield.212 

                                                             
210 WTO Dispute Settlement, Canada - Certain Measures Affecting the Automotive Industry, DS139, 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds139_e.htm. 
211 Een maand later volgde de Europese Unie met (quasi) dezelfde bezwaren als Japan. 
212 WTO, Report of the Panel, Canada - Certain Measures Affecting the Automotive Industry, WT/DS139/R, 
WT/DS142/R , 11 februari 2000, para. 2.19-2.20. 
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Vooreerst moest men, om een bepaald soort voertuigen (en/of diens onderdelen) vrijgesteld te kunnen 

importeren, in 1963-64 (het “basisjaar”) dezelfde “klasse” van voertuigen geproduceerd hebben in 

Canada.213 Daarnaast moest de ratio van de netto verkoopswaarde van zelf geproduceerde tot de netto 

verkoopswaarde van het totale aantal verkochte voertuigen in Canada minstens even groot zijn als ten 

tijde van het basisjaar (en in geen geval lager dan 75 op 100.214 Tenslotte diende een zeker 

minimumwaarde aan Canadese onderdelen, enz. 215 te worden gebruikt in het productieproces (de 

Canadian Added Value-vereiste).216 

Japan vond dat dit op oneerlijke wijze voordeel verschafte aan lokale autoproducenten en initieerde 

een dispuut in de schoot van het Dispute Settlement Body.
217

 Het samengestelde Panel bevond dat de 

voorwaarden uit de Motor Vehicles Tariff Order 1998 strijdig waren met artikel I.1 GATT, daar deze 

de facto tot gevolg hadden dat slechts de import uit een beperkt aantal landen werd vrijgesteld, met 

name deze met nauwe banden met de Canadese producenten die voor de uitzondering in aanmerking 

kwamen. Import uit bijvoorbeeld Japan kon dus niet genieten van de vrijstelling, in tegenstelling tot  

die vanuit de Verenigde Staten.
218

 Hier kan alvast een duidelijke parallel getrokken worden met de 

situatie van de Russische recycling fee, waarbij import uit Kazachstan en Wit-Rusland wordt 

vrijgesteld. Ook artikel III.4 GATT bleek geschonden, want de Canadian Added Value requirement 

betekende een minder gunstige behandeling voor geïmporteerde materialen ten opzichte van lokale 

materialen.
219

 Ook in de casus van Rusland wordt dan het principe van nationale behandeling 

geschonden, aangezien voertuigen enkel worden vrijgesteld van de recyclagepremie indien ze 

afkomstig zijn van lokale producenten. De bevindingen van het Panel werden later bevestigd door de 

Appellate Body.
220

  

III.2.E WTO DISPUTE SETTLEMENT 
                                                             
213 Panel Report, Canada - Certain Measures Affecting the Automotive Industry, para. 2.3 juncto 2.23(a). 
214Ib., para. 2.3 juncto 2.23(b)(1). 
215 De waarde van het Canadese aandeel in de totaliteit van het voertuig werd bepaald op basis van o.a. de 
waarde van de gebruikte Canadese onderdelen, arbeids- en administratiekosten opgelopen in Canada, enz. 
Zie Panel Report, Canada - Certain Measures Affecting the Automotive Industry, para. 2.26. 
216 Panel Report, Canada - Certain Measures Affecting the Automotive Industry, para. 2.3 juncto 2.23(b)(2). 
217 In concreto waren het vooral Canada Ltd., Ford Motor Company of Canada Ltd., General Motors of 
Canada Ltd., and Volvo (Canada) Ltd. die van het regime genoten. Zie Panel Report, Canada - Certain 
Measures Affecting the Automotive Industry, para. 2.22. 
218 WTO Dispute Settlement, DS139, Canada - Certain Measures Affecting the Automotive Industry, 
Summary of key findings of this dispute, 24 februari 2010, 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds139sum_e.pdf. 
219 Ibid. 
220 WTO, Report of the Appellate Body, Canada - Certain Measures Affecting the Automotive Industry, 
WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R, 31 mei 2000, 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S007.aspx?AllTranslationsCompleted=1&Id=28293&
PageAnchorPosition=28293&SearchPagePageNumber=10&SearchPageCurrentIndex=0&SearchPageView
StatePageIndex=0&SearchPageStartRowIndex=0&returnedPage=FE_S_S006.aspx&IsNotification=False&L
eftTabFieldText=&NumberOfHits=15&DreReference=&FullTextForm=&Query=(%40Symbol%3d+wt%2f
ds139%2f*)&Context=FomerScriptedSearch&btsType=&IsEnglishSelected=&IsFrenchSelected=&IsSpanis
hSelected=&IsAllLanguageSelected=&SearchPage=&SourcePage=&. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds139sum_e.pdf
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Op 9 juli 2013 startte de Europese Unie de WTO dispuutprocedure op met haar vraag tot consultaties 

met de Russische Federatie. Hierdoor komt een heel proces op gang, waarvan het verloop is 

vastgelegd in de Dispute Settlement Understanding (Annex 2 bij Agreement Establishing the World 

Trade Organization).
221

 Met het besluiten van de Uruguay Ronde in 1994 kwam een meer 

gestructureerde en duidelijkere procedure voor de beslechting van geschillen tot stand. De 

verschillende stadia in het proces werden duidelijker afgelijnd, en tegelijkertijd werd er meer 

flexibiliteit ingevoerd met betrekking tot de respectievelijke deadlines. De centrale doelstelling is de 

snelle afwikkeling van de zaak; overdreven strenge formaliteiten mogen dit niet in het gedrang 

brengen. Een onderling onderhandelde resolutie draagt de voorkeur weg.
222

 Daarom heeft de initiële 

consultatieperiode van 60 dagen zulk groot belang. In het geval dat partijen toch niet zouden 

overeenkomen, zou een dispuut binnen het jaar moeten zijn afgerond from start to finish; drie 

maanden langer indien er in beroep wordt gegaan. Een andere nieuwigheid in het kader van de 

Uruguay Ronde is dat de verliezende partij het uiteindelijke oordeel niet langer kan tegenhouden. 

Vroeger diende een ruling van de Dispute Settlement Body unaniem te worden aangenomen, wat 

betekende dat de verliezer alles kon blokkeren. Nu zijn de rollen omgedraaid: een ruling wordt 

automatisch aangenomen, tenzij ze unaniem wordt verworpen. 

Wanneer een WTO-lidstaat een klacht wenst in te dienen tegen een andere lidstaat, zal zij een verozek 

tot consultaties indienen. Hierop volgt een periode waarin tussen de twee partijen zal worden getracht 

tot een bevredigende oplossing te komen, met eventuele bemiddeling van andere Staten. Lukt dit niet, 

dan kan de klager aan het Dispute Settlement Body
223

 vragen een Panel op te richten (dit dient binnen 

45 dagen voltooid te zijn). Dit Panel
224

 zal zich vervolgens over de zaak buigen en (na maximum 6 

maanden) een Report met haar bevindingen overhandigen aan het DSB. Deze zal, behoudens beroep, 

de aanbevelingen van het Panel automatisch overnemen, tenzij er een consensus tegen deze ruling zou 

zijn. Dit is echter zeer onwaarschijnlijk, aangezien deze unanimiteit vereist dat de partij die als 

“winnaar” uit de bus komt in het Panel Report, ook tegen zou moeten stemmen. Een partij kan beroep 

aantekenen tegen het Panel Report bij het permanent ingerichte Appellate Body; deze zal vervolgens 

binnen 2 maanden (maximum 90 dagen) op haar beurt een Report bij het Dispute Settlement Body 

                                                             
221 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu.pdf. 
222 Tegen januari 2008 hadden slechts 136 van de 369 van de bij de WTO aangebrachte zaken het 
volledige proces doorlopen. De rest werd “out of court” gesetteld (of de onderhandleingen waren nog aan 
de gang). Zie WTO, Understanding the WTO: a unique contribution, 
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm. 
223 Het Dispute Settlement Body is eigenlijk een speciale zitting van de General Council van de WTO. Het 
DSB bestaat dus uit vertegenwoordigers van alle WTO-lidstaten, inclusief die van de partijen betrokken in 
het geschil. Het heeft de exclusieve bevoegdheid om Panels op te richten, de Reports van deze Panels en de 
Appellate Body al dan niet te bekrachtigen in een bindende ruling, toe te zien op de implementatie van 
deze rulings en eventuele sancties tegen de niet-conformerende verliezende partij toe te staan. 
224 Het Panel bestaat uit meestal drie (soms vijf) experten van lidstaten die niet bij het geschil betrokken 
zijn. 
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indienen, waarin zij de bevindingen van het Panel kan bevestigen, wijzigen of volledig omkeren. Het 

Report van het Appellate Body wordt tevens automatisch aangenomen, tenzij er unaniem anders wordt 

beslist door het Dispute Settlement Body (wat opnieuw weinig waarschijnlijk is). Tussen het moment 

van het opzetten van een Panel en de uiteindelijk definitieve ruling van het DSB mag niet meer dan 9 

maanden zitten (12 indien er beroep is aangetekend), tenzij de partijen onderling anders 

overeenkomen. 

Binnen 30 dagen na de ruling van het DSB moet de verliezende Staat duidelijk maken hoe zij de 

aanbevelingen zal implementeren. Indien zij argumenteert dat zij niet meteen werk kan maken van de 

opgelegde maatregelen, kan zij een bijkomende reasonable period of time krijgen om te conformeren. 

Komt zij dan nog de aanbevelingen uit de ruling niet na, staan twee opties open: ze kan met de andere 

partij in het geschil onderhandelen over een vorm van compensatie; de tegenpartij moet hier natuurlijk 

mee instemmen. In het andere geval kan de winnende partij aan het Dispute Settlement Body toelating 

vragen om (tijdelijk) bestaande concessies of andere verbintenissen naar de verliezende partij toe, op 

te schorten als vergeldende maatregel. De toestemming van het DSB wordt op dezelfde automatische 

manier verkregen als de Reports worden aangenomen.
 225

 Er is dus geen sprake van directe werking 

van de ruling in de interne rechtsorde van de verliezende Staat, doch er is wel zekerheid dat 

overtredingen niet zonder (serieuze) gevolgen blijven. Dit is een enorme vooruitgang op wat vroeger 

mogelijk was, toen er enkel het Samenwerkings- en Partnerschapsakkoord was om op terug te vallen. 

 

III.2.F VOORUITZICHTEN 

Het blijft uiteraard gissen naar de afloop van deze concrete zaak. Wat wel vaststaat is dat het verloop 

en de uitkomst een bijzonder belangrijke symbolische waarde zullen meekrijgen. Er wordt vaak 

getwijfeld aan de medewerking van Rusland en er zijn veel vragen omtrent wat nu concreet zal 

veranderen door de toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie. Dit eerste dispuut dat tegen de 

Russische Federatie is aangebracht, kan een belangrijke testzaak worden en een blauwdruk voor 

toekomstige geschillen. Er zijn immers nog veel gebieden waarop Rusland dreigt tekort te schieten in 

het nakomen van haar WTO-verplichtingen. Zal Rusland conformeren door na onderhandelingen tot 

een compromis te komen, of zal ze de zaak tot het uiterste drijven, en een uitspraak van het Dispute 

Settlement Body afwachten? 

Indien Rusland voor deze laatste optie kiest, lijkt het een uitgemaakte zaak. De hier hoger uitgewerkte 

analyse leidt tot het besluit dat de recycling fee niet conform WTO-acquis is. Het lijkt weinig 

                                                             
225 Voor een uitgebreide bespreking van het Dispute Settlement-mechanisme, zie o.a. A. Narlikar, M. 
Daunton, R. M. Stern, The Oxford Handbook on the World Trade Organization, New York, Oxford University 
Press, 2012, 849p; P. Van den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2008, 269-307.  

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FThe_law_and_policy_of_the_World_Trade_Or.html%3Fid%3DOaNumuFsIhwC&ei=FJAFUo3jLoPEOYDHgdAN&usg=AFQjCNH0xAJYeyAgxgiXdWe0PAI9cYaotQ&sig2=ylVNmWIZ83aZxUcIYASSSQ&bvm=bv.50500085,d.ZWU
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FThe_law_and_policy_of_the_World_Trade_Or.html%3Fid%3DOaNumuFsIhwC&ei=FJAFUo3jLoPEOYDHgdAN&usg=AFQjCNH0xAJYeyAgxgiXdWe0PAI9cYaotQ&sig2=ylVNmWIZ83aZxUcIYASSSQ&bvm=bv.50500085,d.ZWU
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waarschijnlijk dat een Panel of Appellate Body hier anders over zou beslissen. Rusland zou 

uiteindelijk gedwongen worden tot aanpassing van haar wetgeving door het Dispute Settlement Body, 

of getroffen worden door vergeldende maatregelen vanwege de EU. Als de belangrijkste 

handelspartner van Rusland, zou dit laatste een grote impact kunnen hebben op de Russische 

economie. Een minderheid lijkt overtuigd dat Rusland voor deze approach zal opteren.
226

 

Er is echter weinig indicatie dat het ook daadwerkelijk zo ver zal komen. Zoals hierboven vermeld, 

werd er door de regering reeds een voorstel tot amendement ingediend. Op 30 mei stelde de Minister 

van Economie voor aan het Parlement om het toepassingsgebied van de recyclagepremie uit te breiden 

zodat deze op een gelijke manier zou worden toegepast op voertuigen uit Rusland (en Kazachstan en 

Wit-Rusland).
227

 Die bereidwilligheid is meerdere malen in de verf gezet door verschillende Russische 

dignitarissen. Zo sprak de Russische ambassadeur bij de EU, Vladimir Chizhov over het geloof in een 

voor beide partijen bevredigende oplossing.
228

 De vicevoorzitter het Comité voor Industrie van de 

Duma, Vladimir Gutenev, zei ervan overtuigd te zijn dat de nodige amendementen ten laatste in 

november zouden zijn omgezet in een nieuwe wet.
229

 

Niettegenstaande de duidelijk aanwezige wil om tot een onderhandelde oplossing te komen, zal 

Rusland natuurlijk niet zomaar alles slikken. Zo lijkt er over het bedrag van de fees momenteel geen 

platform tot discussie te zijn voor de Russische regering.
230

 Na de aankondiging door Europa van haar 

verzoek tot openen van een dispuutprocedure, reageerde Rusland door haar ontevredenheid met de 

Europese antidumpingmaatregelen op Russische meststoffen te benadrukken.
231

 De regering dreigt nu 

zelfs expliciet om ook de nodige juridische stappen te zetten en een zaak in de WTO te beginnen tegen 

                                                             
226 Financial Times, EU takes Russia to WTO over vehicle recycling fees, 9 juli 2013, 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/88cb0438-e88e-11e2-aead-00144feabdc0.html#axzz2bW1u2msH. 
227 Office of the United States Trade Representative, Report on WTO Enforcement Actions: Russia, juni 2013, 
http://www.ustr.gov/sites/default/files/06192013%20Russia%20WTO%20Enforcement%20Report.pdf
, 5. 
228 Financial Times, EU takes Russia to WTO over vehicle recycling fees, 9 juli 2013, 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/88cb0438-e88e-11e2-aead-00144feabdc0.html#axzz2bW1u2msH. 
229 Russia Beyond the Headlines, State Duma to consider amendment on auto import tax, 26 juli 2013, 
http://rbth.ru/international/2013/07/26/state_duma_to_consider_amendment_on_auto_import_tax_284
23.html. 
230 Russia Beyond the Headlines, Russia’s automobile recycling fee not to be reduced, 2 april 2013,  
http://rbth.ru/business/2013/04/02/russias_automobile_recycling_fee_not_to_be_reduced_24547.html. 
231 Zie supra, p??? e.v. voor een bespreking van de problematiek omtrent de geoorloofdheid van de 
antidumpingmaatregelen tegen energie-intensieve producten als meststoffen in het licht van het WTO-
recht. Deze kwestie is opnieuw brandend actueel: de Europese maatregelen die momenteel in voege zijn 
lopen binnenkort af. In maart 2013 kreeg de Europese Commissie een verzoek binnen van een associatie 
van meststofproducenten om een zogeheten expiry review te initiëren. De producenten zijn ervan 
overtuigd dat het wegvallen van de maatregelen zal leiden tot meer dumping op en schade aan de 
Europese markt. Op 12 juli 2013 opende de Commissie officieel een onderzoen naar de noodzaak voor 
continuatie van de antidumpingmaatregelen op ammonium nitraat (ofte meststoffen). Zie European 
Commission, Procedures relating to the Implementation of the Common Commercial Policy, Official 
Journal of the European Union, 2013/C 200/09, 12 juli 2013, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151607.init.expR.en.C200-2013.pdf. 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/06192013%20Russia%20WTO%20Enforcement%20Report.pdf
http://www.ustr.gov/sites/default/files/06192013%20Russia%20WTO%20Enforcement%20Report.pdf
http://rbth.ru/business/2013/04/02/russias_automobile_recycling_fee_not_to_be_reduced_24547.html
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de EU.
232

 Het is niet onwaarschijnlijk dat deze respons van Rusland deel uitmaakt van haar strategie 

voor de nakende onderhandelingen over een compromis voor de recyclagetaks. Op deze manier 

countert Rusland haar slechte uitgangspositie (door de WTO-inconsistentie van de fee), en heeft ze 

meer leverage; zo zal ze tot minder tot grote toegevingen kunnen worden gedwongen. 

Het wordt dus afwachten hoe de zaak zich zal afwikkelen. Het dient te worden herhaald dat de 

dispuutprocedure op ieder moment kan worden stopgezet, en er opnieuw tot consultaties kan worden 

overgegaan om een compromis te negotiëren, ongeacht het stadium van de procedure waarin men zich 

bevindt. Het lijkt meer dan waarschijnlijk dat deze zaak ook wel degelijk zal eindigen met een 

onderhandelde oplossing, doch daar zal pas in de nabije toekomst zekerheid over kunnen worden 

verschaft. Wat wel zeker is, is dat de impact van de toetreding van Rusland tot de WTO hier voor het 

eerst zeer duidelijk wordt geconcretiseerd. De verlaging van importtarieven maakt deel uit van de 

verbintenissen die Rusland is aangegaan in het kader van haar toetreding. Deze zijn opgenomen in de 

Schedule of Commitments on Goods
233

; dit document maakt deel uit van het Accession Protocol van de 

Russische Federatie, en is dan ook bindend en afdwingbaar. Men zou dus eigenlijk kunnen stellen dat 

WTO-toetreding hier een dubbele werking heeft: enerzijds legt ze bepaalde verplichtingen op 

waarmee de toetredende lidstaat moet conformeren (en aldus beïnvloedt de toetreding het 

handelsbeleid van het betreffende land), en anderzijds komt er door de toetreding een omvattend 

juridisch kader ter beschikking, die de naleving van de opgenomen verbintenissen verzekert, zij het op 

een indirecte manier door het aanzetten tot onderhandelingen, zij het op een directe manier door het 

opleggen van bindende maatregelen. 

 

 

                                                             
232 Financial Times, EU takes Russia to WTO over vehicle recycling fees, 9 juli 2013, 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/88cb0438-e88e-11e2-aead-00144feabdc0.html#axzz2bW1u2msH. 
233 Report of the Working Party on the Accession of the Russian Federation,  Schedule CLXV - The Russian 
Federation, Addendum, Part I - Schedule of Concessions and Commitments on Goods, 
WT/ACC/RUS/70/Add.1, WT/MIN(11)/2/Add.1, 17 november 2011, 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S007.aspx?AllTranslationsCompleted=1&Id=93972&
PageAnchorPosition=93972&SearchPagePageNumber=10&SearchPageCurrentIndex=0&SearchPageView
StatePageIndex=0&SearchPageStartRowIndex=0&returnedPage=FE_S_S006.aspx&IsNotification=False&L
eftTabFieldText=(+WILD%7bWT%2fACC%2fRUS%2f*%7d%3aSYMBOLLIST+)%2bNOT%2bMATCH%7b
Secretariat%7d%3aAccessTypeName%2bAND%2bMATCH%7b1%7d%3aalltranslationscompleted%2bA
ND%2bWILD%7bReport%7d%3aTypeList&NumberOfHits=190&DreReference=&FullTextForm=&Query
=(+%40Symbol%3d+wt%2facc%2frus%2f*)&Context=FomerScriptedSearch&btsType=&IsEnglishSelecte
d=&IsFrenchSelected=&IsSpanishSelected=&IsAllLanguageSelected=&SearchPage=&SourcePage=&. 
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III.3 SPS 

III.3.A INLEIDING 

De handel in dierlijke en plantaardige producten tussen Rusland en de Europese Unie vormt een 

belangrijk deel van de onderlinge handelsrelaties. De Russische Federatie is de tweede grootste 

afnemer van Europese agriculturele producten (zelfs de grootste voor specifiek voor groenten en fruit) 

en de belangrijkste uitvoerbestemming voor dieren en dierlijke producten uit de EU. Ook is de 

Europese Unie een belangrijke afzetmarkt voor o.m. Russische granen.
234

 Al deze producten zijn 

onderhevig aan bepaalde veiligheidscontroles, omwille van hun potentiële gevaarlijke aard voor het 

leefmilieu (m.n. de volksgezondheid, maar ook het leven en de gezondheid van dieren en planten van 

een land). Deze beschermingsmaatregelen noemt men sanitaire (m.b.t. dieren) en fytosanitaire (m.b.t. 

planten) maatregelen. Ze mogen niet lichtzinnig of voor de verkeerde doeleinden worden ingezet; 

enkel (fyto)sanitaire overwegingen mogen in acht worden genomen. De discretionaire bevoegdheid 

die een overheid heeft om te beslissen of dergelijke maatregelen nodig zijn, maakt het systeem echter 

vatbaar voor misbruik. Zo zou men uit protectionistische beweegredenen de toegang tot de interne 

markt kunnen beperken door een sanitaire bepaling te introduceren, die zogezegd de binnenlandse 

veestapel moet beschermen tegen een virus (waarvan de overheid foutief beweert dat ze besmettelijk 

is). Daarom zijn adequate regels, die het overheidsoptreden aan banden leggen in deze sector, een 

essentiële pijler voor vlotte handelsbetrekkingen. 

 

In het verleden is op pijnlijke wijze blootgelegd dat het Samenwerkings- en Partnerschapsakkoord met 

Rusland hiertoe niet de nodige middelen aanreikt. Verschillende disputen, met de Poolse vleescrisis uit 

2005-2007 als beste voorbeeld, toonden de onmacht van de EU aan om op te treden tegen 

ongeoorloofde handelsbeperkingen uit Russische hoek.
235

 De SPA bevat al weinig over het onderwerp, 

maar het is het zwakke mechanisme voor de aanpak van disputen die de grootste hindernis vormde. In 

de nasleep van de verscheidene geschillen zijn wel enkele Memoranda of Understanding gesloten, die 

de regels van beide partijen op elkaar moeten afstemmen.
236

 Niettegenstaande deze pogingen om tot 

bilaterale akkoorden te komen, bleven er steeds opnieuw geschillen ontstaan, die niet op effectieve 

wijze konden worden aangepakt. Door de toetreding van Rusland tot de WTO zou er eindelijk 

verbetering op komst zijn. De Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary (SPS) 

                                                             
234 Europese Commissie, EU - Russia: SPS issues, http://ec.europa.eu/food/international/trade/eu-
russia_spsissues_en.htm. 
235 Raad van de Europese Unie, Key outstanding issues for the EU in its relations with Russia, 
10073/11, 12 mei 2011, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st10/st10073.en11.pdf, 7. 
236Europese Commissie, Commission staff working document accompanying the communication from the 
Commission to the Council - Review of EU-Russia relations pursuant to conclusions of the Extraordinary 
European Council of September 1, 5 november SEC(2008) 2786, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2786:FIN:EN:PDF, para. 16. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st10/st10073.en11.pdf
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Measures
237

 bevat algemene normen die alle lidstaten moeten toepassen bij het uitvoeren van hun 

SPS-beleid; deze zijn gericht op maximale liberalisatie, en te restrictieve maatregelen zijn dan ook 

verboden. Tijdens het toetredingsproces heeft de Russische Federatie ook specifieke verbindende 

commitments in dit kader gedaan.
238

 Onderstaande analyse helpt een beredeneerde inschatting te 

maken van de concrete uitwerkingen van de Russische WTO-toetreding. 

 

III.3.B DE POOLSE VLEESCRISIS 

Op 10 november 2005 stelde de Russian Federal Service for Veterinary and Phytosanitary 

Surveillance (Rosselkhoznadzor) een verbod in op de import van een resem vleesproducten uit Polen, 

gevolgd door een verbod voor plantproducten op 14 november.
239

 Ter verantwoording van de 

maatregel werden vage redenen opgegeven, die tevens constant wijzigden. Eerst beweerde 

Rosselkhoznadzor dat bepaalde vleesproducten, die niet geschikt waren voor menselijke consumptie, 

uit derde landen via werden uitgevoerd naar Russisch territorium, voorzien van vervalste Poolse 

etikettering. Vervolgens werd Pools vlees geviseerd, dat zogezegd niet voldeed aan de Russische 

veeartsenijkundige vereisten. Dan waren er klachten over vervalsing van fytosanitaire certificaten, en 

de aanwezigheid van pesticiden in bepaalde plantproducten; en zo gaat de lijst verder.
240

 Na een eerder 

gelijkaardig dispuut tussen de EU en Rusland in 2004
241

 werd er een Memorandum of Understanding 

afgesloten met betrekking tot veeartsenijkundige certificaten.
242

 Deze overeenkomst kon echter de 

nieuwe maatregelen tegen Polen niet verhinderen. 

Hoewel de Poolse overheid tot zekere hoogte de onregelmatigheden erkende en de nodige 

aanpassingen doorvoerde, bestempelde ze het importverbod als discriminerend en niet proportioneel 

aan de beweerde inbreuken. Men had het ook moeilijk met het feit dat het dossier met de precieze 

grieven slechts vijf dagen voor de instelling van het verbod werd overhandigd aan de Poolse bevoegde 

                                                             
237 The WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement), 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/15-sps.pdf. 
238 WTO, Report of the Working Party on the Accession of the Russian Federation to the World Trade 
Organization, WT/ACC/RUS/70, WT/MIN(11)/2, 17 november 2011,  para. 814-1062. 
239 M. Roth, Bilateral Disputes between EU Member States and Russia, CEPS Working Document No. 
319,August 2009, http://aei.pitt.edu/11434/1/1900.pdf, 8. 
240 Ibid., 9. Voor het relevante officiële document (in het Russisch), zie: Rosselkhoznadzor, Письмо от 9 
ноября 2005 г. N ФС-СД-2/8008 ‘О введении временных ограничений на ввоз из Республики 
Польша в Российскую Федерацию продукции животного происхождения’ [Vertaald naar het Engels: 
“Letter of 9 November 2005, No. FS-SD-2/8008 “On the introduction of temporary  restrictions on the import 
of products of animal origin from the Republic of Poland into the Russian Federation”], Russian Federal 
Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance, Moskou, 2005. 
241 Rusland had tijdelijk de vleesimport uit de volledige Europese Unie geblokkeerd, om de EU te dwingen 
een eengemaakt exportcertificaat op te stellen. 
242 Europese Commissie, Memorandum between the European Community and the Russian Federation on 
veterinary certification of animals and animal products to be exported from the EC to Russia, 2 september 
2004, http://ec.europa.eu/food/international/trade/eu-russia_spsissues_en.htm. 

http://aei.pitt.edu/11434/1/1900.pdf
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instanties; ook bevatte dit document geen nauwkeurige aanduiding van welke precieze producten 

onder het verbod vielen.
 243

 Dit gaf de Poolse veeartsenijkundige dienst dan oog niet voldoende tijd of 

informatie om de klacht grondig te onderzoeken en gepast te reageren.  

Vanwege het disproportionele karakter van het verbod achtte Polen artikel 19 van het Samenwerkings- 

en Partnerschapsakkoord geschonden.
244

 Deze bepaling geeft enkele uitzonderingsgronden op, die 

verboden of beperkingen op in- en uitvoer rechtvaardigen, zoals openbare zedelijkheid en openbare 

orde. Zo kan een verbod volgens artikel 19 ook toegelaten zijn uit hoofde van “de gezondheid en het 

leven van personen en dieren of het behoud van planten”, doch enkel indien ze “geen middel tot 

willekeurige discriminatie, noch een verkapte beperking van de handel tussen de partijen vorm[t ]”. 

Het is deze voorwaarde die volgens Polen met de voeten wordt getreden: er is misschien wel een 

onregelmatigheid te bemerken, maar die kan eenvoudig worden geregulariseerd; een onmiddellijk en 

volledig verbod kan niet worden verantwoord. De tekst van artikel19  klinkt bekend in de oren voor zij 

die vertrouwd zijn met WTO-recht: ze weerspiegelt immers de inhoud van artikel XX GATT
245

, die de 

General Exceptions beschrijft.
246

 Deze GATT-bepaling is meteen ook relevant voor deze zaak, 

immers: de vraag of de Russische maatregel strijdig is met artikel 19 PSA is een feitenkwestie. Om 

artikel 19 op de feiten toe te kunnen passen, moet de draagwijdte van dit artikel worden uitgelegd en 

diens bepalingen geïnterpreteerd. Hiertoe zal men de gebruikelijke interpretatie van artikel XX GATT 

moeten transponeren op artikel 19 PSA, dat ermee overeenstemt.
247

 

Opdat een maatregel conform artikel XX GATT (en dus artikel 19 PSA) zou zijn, moet aan een 

dubbele voorwaarde worden voldaan: enerzijds moet de maatregel noodzakelijk zijn voor het bereiken 

van het vooropgestelde doel, m.n. de bescherming van de gezondheid en het leven van personen en 

dieren. Voor de interpretatie van deze vereiste kan worden verwezen naar verschillende Reports van 

het WTO Appellate Body.
248

 Het WTO-beroepsorgaan maakt steevast een afweging af van 

                                                             
243 Raad van de Europese Unie, Problems in exports of meat, meat products and plant products to 
the Russian Federation, 14533/05, Brussel, 16 november 2005, 1. 
244 Ibid., 2. 
245 Artikel XX GATT: “Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which 
would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same 
conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be 
construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures […] necessary to 
protect human, animal or plant life or health”. 
246 Zie ook G. Van der Loo, EU-Russia Trade Relations: It Takes WTO to Tango?, Legal Issues of Economic 
Integration 40(1), 2013, 14. 
247 Zie artikel 94 PSA, dat luidt als volgt: “Bij het onderzoek van ongeacht welke kwestie die zich voordoet in 
het kader van deze Overeenkomst met betrekking tot een bepaling betreffende een artikel van de GATT houdt 
de Samenwerkingsraad zoveel mogelijk rekening met de algemeen gebruikelijke interpretatie van het artikel 
van de GATT in kwestie door de overeenkomstsluitende partijen bij de GATT”. 
248 WTO Appellate Body Report, European Communities – Measures Affecting Asbestos and Asbestos-
Containing Products, WT/DS135/AB/R, 5 april 2001; WTO Appellate Body Report, United States – 
Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R, 29 januari 1996; WTO Appellate 
Body Report, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, 6 
november 1998. Voor een diepgaande analyse van artikel XX GATT in het licht van deze cases, zie WTO, 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds135/*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
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verschillende factoren, waaronder de bijdrage van de maatregel aan het doel en de impact van de 

maatregel op de international handel. Polen argumenteert alvast dat problemen in het 

certificeringssysteem geen bedreigingen kunnen opleveren voor de Russische volksgezondheid. Het 

gebrek aan nauwkeurig en duidelijk wetenschappelijk bewijs vanwege Rusland om haar claim te 

staven, laat ook niet toe om een correcte inschatting van de risico’s te maken. Objectief gezien lijkt het 

er inderdaad op dat de grieven uiteengezet door de Russian Federal Service for Veterinary and 

Phytosanitary Surveillance niet voldoende ernstig zijn opdat een importverbod noodzakelijk zou zijn 

voor de bescherming van “gezondheid van mens en dier”. 

De tweede voorwaarde (de “chapeau” van artikel XX GATT) stipuleert dat de getroffen maatregel 

geen arbitraire, niet te rechtvaardigen discriminatie of verborgen restrictie mag uitmaken. Het recht om 

zich op een uitzondering uit artikel XX te beroepen, moet steeds in good faith worden uitgeoefend, 

niet als middel om verplichtingen jegens andere landen te ontlopen.
249

 Het feit dat de inbreuken die 

Rusland Polen verweet, ook in andere landen voorkwamen, gecombineerd met het algemeen slechte 

politieke klimaat tussen Polen en Rusland dat toentertijd heerste
250

, doet echter geloven dat het 

importverbod eerder door politieke motieven is ingegeven, dan door gerechtvaardigde 

bekommernissen om de volksgezondheid.
251

 Ook voor deze tweede conditie van XX GATT schiet 

Rusland dus tekort. 

De Russische argumenten  waren niet volledig zonder verdienste; de Poolse regering gaf dit ook toe en 

voerde daarop bepaalde veranderingen door: er werden maatregelen genomen om certificaatvervalsing 

tegen te gaan en de diverse controlemechanismes werden verstrengd.
252

 Desalniettemin ging Rusland 

een stap te ver met het invoeren van een totaal importverbod, en schond ze aldus artikel 19 SPA. Polen 

en de Europese Unie hadden dus zeker een zaak. Het Samenwerkings- en Partnerschapsakkoord biedt 

via artikel 101 ook de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Samenwerkingsraad tussen 

de EU en Rusland. Deze kan echter enkel niet-bindende aanbevelingen maken.
253

 Het lijdt dan ook 

                                                                                                                                                                                              
Note of the Secretariat, GATT/WTO Dispute Settlement Practice relating to GATT Article XX, Paragraphs (b), 
(d) and (g), WT/CTE/W/203, 8 maart 2002, 
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/wt/cte/w203.doc, 38-46. 
249 WTO, Note of the Secretariat, GATT/WTO Dispute Settlement Practice relating to GATT Article XX, 
Paragraphs (b), (d) and (g, 20. 
250 Verschillende politieke hete hangijzers vertroebelden de relatie tussen Polen en de Russische 
Federatie. Onder andere het feit dat Polen een verdere uitbreiding van de NAVO en de EU voorstond, was 
Moskou een doorn in het oog. Ook het voorstel om infrastructuur van het Amerikaanse afweersysteem in 
Polen te huisvesten, stootte op hevige reacties uit Rusland. Het Russische importverbod viel ook  samen 
met de positieve vertrouwensstemming in het Poolse parlement voor de regering van de partij Recht en 
Rechtvaardigheid (die geen al te beste band had met de Russische regering), wat bij vele waarnemers het 
vermoeden van politieke motieven bevestigde. Zie M. Roth, Bilateral Disputes between EU Member States 
and Russia, 8-9. 
251 Zie ook G. Van der Loo, EU-Russia Trade Relations: It Takes WTO to Tango?, Legal Issues of Economic 
Integration 40(1), 2013, 14. 
252 M. Roth, Bilateral Disputes between EU Member States and Russia, 9. 
253 Artikel 101.2 SPA. 
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weinig twijfel dat de Europese Unie omwille van dit gebrek aan effectieve dispuutresolutie zelfs niet 

eens een procedure heeft opgestart. 

Het was wachten tot 2007 op een oplossing; de interne machtswissel in Polen, waarbij Donald Tusk 

van Burgerbelangen Jarosław Kaczyński van het conservatieve Recht en Rechtvaardigheid verving, 

zorgde ervoor dat er terug een constructieve dialoog op gang kwam tussen de twee naties. In december 

2007 werd het importverbod op vleesproducten opgeheven
254

, en in maart 2008 waren ook alle 

plantproducten terug toegelaten in Rusland na het sluiten van een Memorandum met de EU.
 255

 Na een 

lang aanslepend politiek conflict kwam er een politieke oplossing. Het moge immers duidelijk wezen 

dat de mechanismen voorzien in het Samenwerkings- en Partnerschapsakkoord ontoereikend waren; 

deze zaak legde op pijnlijke wijze het grootste gebrek bloot van de overeenkomst: het ontbreken van 

een orgaan dat bindende besluiten kan nemen in het geval van een dispuut. Met de toetreding van 

Rusland tot de WTO is de situatie veranderd. Niet alleen zal Rusland haar SPS-beleid moeten 

overeenstemmen met de WTO Agreements; vanaf nu staat er ook een krachtdadige procedure voor 

geschillenbeslechting ter beschikking indien Rusland de regels overtreedt. 

 

III.3.C DE SPS AGREEMENT 

De Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures beschrijft de regels die een 

WTO-lidstaat in acht moet nemen bij het instellen van sanitaire (m.b.t. dieren) en fytosanitaire (m.b.t. 

planten) maatregelen ter bescherming van het leven en de gezondheid van mensen, dieren en planten. 

De speerpunten van deze overeenkomst zijn o.a. wetenschappelijk bewijs als basis voor een legitieme 

maatregel
256

, een verbod op arbitraire of discriminerende beschikkingen (zowel het 

meestbegunstigingsbeginsel als het principe van nationale behandeling worden beschreven)
257

 en een 

verantwoorde inschatting van risico’s en het niveau nodig ter bescherming van rechtmatige 

belangen.
258

 

De Agreement mikt ook op de harmonisatie van de criteria die verschillende landen gebruiken om 

dier- en plantproducten als veilig te beschouwen. Ze verwijst hiervoor naar internationale standaarden 

die zijn ontwikkel door leidinggevende organisaties als de FAO/WHO (de Codex Alimentarius 

Commission en de International Plant Protection Convention) en de World Organization for Animal 

Health.
259

 De bedoeling is dat de verschillende lidstaten hun normen zoveel mogelijk afstellen op de 

                                                             
254 M. Roth, Bilateral Disputes between EU Member States and Russia, 11. 
255 Europese Commissie, Model Memorandum on conditions for deliveries of meat and raw meat products, 
26 maart 2008, http://ec.europa.eu/food/international/trade/docs/mou_animal_23032008.pdf. 
256 Artikel 2.2 SPS Agreement. 
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258 Artikel 5 SPS Agreement. 
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richtlijnen en aanbevelingen van deze instituties
260

; een SPS-beleid van een land dat conform deze 

internationale normen is, wordt meteen vermoed in overeenstemming met de SPS Agreement en de 

GATT te zijn.
261

 Naast harmonisatie, is ook transparantie een essentiële pijler van de SPS Agreement. 

Lidstaten moeten hun maatregelen in alle openheid aankondigen en verdedigen; een wijziging in haar 

SPS-beleid moet meteen aan de andere lidstaten worden meegedeeld, opdat deze de nodige stappen ter 

voorkoming van handelsbelemmeringen kunnen nemen.
262

 

Desondanks dat verschillen tussen landen zoveel mogelijk dienen weggewerkt, mag een lidstaat toch 

bepalingen in het leven roepen die gebaseerd zijn op meer stringente criteria dan de referentienormen 

van bovenstaande instellingen.
263

 Dan is wel de nodige wetenschappelijke verantwoording vereist, of 

een land zou na een gefundeerde risicoanalyse moeten tot de bevinding komen dat strengere 

maatregelen noodzakelijk zijn om de (fyto)sanitaire bescherming te garanderen.
264

 Bij deze risico-

inschatting komt uiteraard een substantieel subjectief element kijken. Welk niveau van bescherming is 

nodig? Welke middelen kan men hiertoe gebruiken? De SPS Agreement schrijft daarom de factoren 

voor die in rekening moeten worden gebracht bij de risicobepaling, zoals wetenschappelijk bewijs, 

maar ook economische factoren.
265

 In ieder geval moet men altijd de negatieve impact op de handel 

trachten te minimaliseren.
266

 Wanneer een lidstaat overgaat tot deze extra restrictieve regels, moet zij 

deze ook kunnen verantwoorden; indien zij om uitleg wordt gevraagd door een andere lidstaat, zal zij 

steeds haar beleid moeten kunnen staven met de nodige research.
267

 

Tijdens de verschillende bijeenkomsten van de Working Party on the Accession of the Russian 

Federation hebben verscheidene WTO-leden hun bekommernissen geuit omtrent de soms grove 

miskenning van de SPS-principes.
268

 De Russische Federatie heeft deze tekortkomingen op haar beurt 

erkend, en heeft telkens de beloftes gedaan om de nodige aanpassingen door te voeren. Twistpunten 

waren o.a. het feit dat Rusland een extra importvergunning vereiste voor goederen die onderhevig 

waren aan een veeartsenijkundige controle, terwijl er al een geldig veeartsenijkundig certificaat was 

                                                             
260 Artikel 3.1 SPS Agreement. 
261 Artikel 3.2 SPS Agreement. 
262 Artikel 7 SPS Agreement. 
263 Artikel 3.3 SPS Agreement. 
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afgeleverd.
269

 Ook de inhoud van deze certificaten vormde een struikelblok en moest worden 

aangepast aan de relevante internationale normen, in casu die van de OIE.
270

 Er werd ook bezorgdheid 

geuit over de relatie tussen de Russische Federatie en de douane-unie met Wit-Rusland en Kazachstan. 

Het is immers deze laatste die het wetgevend kader schept ter implementatie van de SPS Agreement 

en de nodige bevoegdheden heeft om richtlijnen, etc. uit te vaardigen en toezicht te houden op de 

naleving.
271

 Er was bijvoorbeeld vrees voor dubbel werk: enerzijds aantonen dat men voldoet aan de 

Russische nationale normen, anderzijds nog eens voor de douane-unie.
272

 De vertegenwoordigers van 

Rusland stelden de WTO-leden gerust: al deze punten zouden worden in overeenstemming worden 

gebracht met WTO-acquis. Misschien wel enkele van de belangrijkste commitments die Rusland 

aanging in haar Accession Protocol waren deze omtrent de wijze waarop zij de subjectieve risico-

inschatting zou aanpakken. Er werd van Rusland geëist dat zij haar beslissingen steeds zou steunen op 

wetenschappelijke bevindingen; dat de experts die het nodig onderzoek moeten voeren onafhankelijk 

zouden kunnen werken, en dit op een voor derden transparante wijze.
273

 Rusland antwoordde dat zij 

hiertoe reeds de nodige stappen had gezet, en dat de factoren beschreven in artikel 5 SPS Agreement 

steeds in acht zouden worden genomen.
274

 

De vraag blijft natuurlijk: houdt Rusland zich aan haar woord? In de volgende afdeling zien we dat de 

daden van de Russische overheid haar woorden tegenspreken. Rusland lijkt dus nog steeds een SPS-

beleid te voeren dat strijdig is met haar internationale verplichtingen. In tegenstelling tot de situatie 

onder het Samenwerkings- en Partnerschapsakkoord met de EU kon hier nooit veel aan gedaan 

worden. De WTO-toetreding heeft er nu voor gezorgd dat er niet alleen een duidelijk regelgevend 

kader voorhanden is, met voor iedereen geldende voorschriften; bij een overtreding kan er nu ook 

worden opgetreden tegen diegene die inbreuken pleegt, door een klacht in te dienen bij de het Dispute 

Settlement Body. Dit orgaan kan ook het nodige feitenoordeel vellen bij de betwisting van een concrete 

risicoanalyse van een lidstaat. Door toe te treden tot de WTO moet Rusland nu ook een veel grotere 

transparantie aan de dag leggen; de dagen van het schuilen achter allerlei obscure drogredenen zijn 

voorbij. 
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III.3.D SCHMALLENBERGVIRUS 

Een eerste echte test van het WTO-kader kwam er begin 2012. Na het uitbreken van het 

Schmallenbergvirus in verschillende Europese lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk, 

Frankrijk, Rusland, België en Nederland verbood Rusland in februari de import van levende dieren uit 

deze getroffen landen.
275

 Een maand later, op 20 maart 2012, werd de maatregel uitgebreid naar de 

volledige EU.
276

 Het betekende dat geen enkele levende kip, rund, geit of varken afkomstig van EU-

grondgebied nog mocht worden uitgevoerd naar Rusland. Dit had een rechtstreeks effect op een handel 

ter waarde van 75 miljoen euro, ofte 40% van de totale export van levende dieren van de EU naar de 

Russische Federatie.
277

 

De reactie van de Europese Unie liet niet lang op zich wachten. EU Handelscommissaris De Gucht liet 

in een gezamenlijk communiqué met de Commissaris voor Consumentenbeleid John Dalli meteen 

weten dat ze het importverbod onvoorwaardelijk veroordelen. Het invoeren van levende dieren uit de 

Unie houdt volgens hen geen enkel risico in voor de volksgezondheid. Ze argumenteert dat Rusland 

geen wetenschappelijk bewijs voor haar claim kan voorleggen, en dat maatregel de vereisten van 

noodzakelijkheid en proportionaliteit voorbijgaat.
278

 Aldus is het Russische beleid niet in 

overeenstemming te brengen met het WTO-acquis en gaat Rusland in tegen de commitments die ze is 

aangegaan in haar Accession Package. Tenslotte benadrukt De Gucht dat varkens helemaal niet 

getroffen worden door het Schmallenbergvirus; het Russische verbod is dus duidelijk willekeurig. 

Deze beweringen van de Europese Unie lijken ook te kloppen, ze worden immers bevestigd door het 

International Office of Epizootics (OIE, ofte de World Organization for Animal Health). De normen 

van deze organisatie worden door de SPS Agreement expliciet aangeduid als de basis waarop de 

lidstaten hun standaarden en richtlijnen moeten afstemmen voor “animal health and zoonoses”.
279

 De 

OIE formuleerde in een recent rapport o.a. dat varkens inderdaad niet kunnen getroffen worden door 

                                                             
275 Reuters, Russian ban on livestock imports breaches WTO rules, 20 maart 2012, 
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groenten na het ontdekken van de E. Coli-bacterie op groenten uit Duitsland. Op dat moment was het werk 
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Reuters, Russia import ban complicates WTO bid, 21 juni 2011, 
http://www.reuters.com/article/2011/06/21/eu-russia-vegetables-idUSWAT01516220110621. 
277 Delegation of the European Union to Russia, Joint statement by EU trade Commissioner Karel De Gucht 
and EU Health and Consumer Policy Commissioner John Dalli on Russia’s decision to impose a ban on imports 
of live animals from the EU, 20 maart 2012, 
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/press_corner/all_news/news/2012/20120320_en.htm. 
278 Ook duiken opnieuw vermoedens op van een politiek gemotiveerde beslissing. Het verbod om varkens 
in te voeren treft vooral de Baltische Staten, voor wie Rusland goed is voor drie kwart van hun export van 
deze dieren. Toevallig of niet, het importverbod kwam er na een referendum in Letland, waarbij het 
voorstel om Russisch als officiële taal te erkennen,  werd verworpen. Zie P. VAN ELSUWEGE, Towards a 
Modernisation of EU-Russia Legal Relations?, CEURUS EU-Russia Papers No. 5, 7 juni 2012, 9. 
279 Zie Inleiding, artikel 12.3 en Annex A paragraaf 3(a) SPS Agreement. 
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het virus, noch drager kunnen zijn; dat de kans op overdracht van het virus van dier op dier zeer klein 

is, en dat verder wetenschappelijk onderzoek in ieder geval nodig is.
280

  Dit ontbreken van 

wetenschappelijk onderbouwd bewijs is een steeds wederkerende kwaal in het Russische SPS-beleid; 

ook de Verenigde Staten hebben zich hier reeds meermaals negatief over uitgelaten.
281

 

Het verbod lijkt dus in ieder geval strijdig met de SPS Agreement.
282

 De vraag is dan ook of de EU 

hier iets aan kon doen; met andere woorden, is deze overtreding sanctioneerbaar in het kader van het 

WO Dispute Settlement System? Het antwoord op deze vraag is negatief. Hoewel de Accession 

Package van Rusland reeds was goedgekeurd door de achtste Ministeriële Conferentie van de WTO 

op 16 december 2011, werd Rusland pas officieel lid van de organisatie op 22 augustus 2012. Tijdens 

de tussenperiode is een land nog niet gehouden haar in het Accession Protocol opgenomen 

commitments na te leven (ook al is dit Protocol reeds formeel goedgekeurd) of de WTO Agreements 

op te volgen.
283

 Aangezien het importverbod werd ingevoerd in maart 2012, en dus vóór de eigenlijke 

toetreding, was Rusland strikt juridisch gezien in orde met haar beleid. Er is wel discussie of Rusland 

in deze zaak niet haar goeder trouw-verplichting, waaraan ze ingevolge artikel 18 van de Vienna 

Convention on the Law of the Treaties is gehouden, heeft geschonden
284

; doch deze provisie is in de 

praktijk nooit aangehaald door de EU-officials.  

Ongeacht de precieze juridische implicaties, valt weinig positiefs te zeggen over deze stap van 

Rusland. Bij het instellen van het verbod in maart 2012 noemde de EU het al een zeer negatief signaal 

dat Rusland uitzendt
285

; het getuigde inderdaad van weinig bereidwilligheid om de aangegane WTO-

verbintenissen te eren. Maar ook nu dat de Russische Federatie een volwaardig WTO-lid is, blijft zij 

dezelfde praktijken hanteren; het importverbod op levende dieren is nog steeds in voege, het is zelfs 

uitgebreid naar andere producten, en er zijn ondertussen ook nieuwe restricties bijgekomen, tot groot 

ongenoegen van de EU.
286

  

 

                                                             
280 World Organization for Animal Health (OIE), OIE Technical Factsheet on Schmallenbergvirus, februari 
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III.3.E RECENTE ONTWIKKELINGEN 

Op 4 februari 2013 stelde de Russische federale toezichthouder Rosselkhoznadzor een importverbod 

in op gekoeld vlees afkomstig uit Duitsland (niet te verwarren met het verbod op levende dieren, dat 

voor de volledige Europese Unie geldt).
287

  Wederom werd geen wetenschappelijk onderzoek 

geciteerd; volgens Rusland blijven de Duitse federale veeartsenijkundige diensten in gebreke: er is 

geen goede band met regionale diensten, en aldus zou het toezichtsapparaat spaaklopen. Enig bewijs 

van deze beweringen, of van de gevolgtrekking als zou gekoeld vlees de gezondheid van de Russische 

bevolking kunnen schaden, blijt echter uit. Tot op heden is nog geen oplossing uitgewerkt, ondanks 

vele pogingen om tot een compromis te komen vanwege de Duitse autoriteiten.
288

 

Naast de EU hebben ook de Verenigde Staten al meermaals hun grieven geuit met betrekking tot het 

Russische SPS-regime. Een rapport van de United States Trade Representative
289

 van maart 2013 

toont een hele waslijst aan problemen inzake niet gerechtvaardigde (fyto)sanitaire eisen van 

Rusland.
290

  De bezwaren zijn net dezelfde als deze die in de rangen van de Europese Unie 

weerklinken: geen wetenschappelijk bewijs, soms zelfs normen die internationaal aanvaarde 

onderzoeksresultaten tegenspreken, geen inzage in de Russische onderzoeksrapporten, enz. De 

consensus lijkt te zijn dat Rusland protectionistische maatregelen invoert onder het mom van 

(fyto)sanitaire veiligheidsvereisten. Zo lijkt ze op het eerste zicht wel in orde met haar verplichtingen 

inzake markttoegang, doch deze verdoken marktrestricties betekenen het tegendeel. De EU-

Commissaris voor Handel Karel De Gucht is hier overigens bijzonder expliciet over geweest wanneer 

hij zei dat “the ban on live animal imports is a clear case of a regulatory measure acting as a tool of 

trade protection”.
291

 Die visie lijkt te worden bevestigd door de feiten: de Russische vleesindustrie (en 

dan vooral die van kippen en varkens) doet het bijzonder slecht sinds de toetreding van het land tot de 

WTO.
292

 De overheid is de subsidies aan de sector substantieel aan het optrekken
293

; het instellen van 

                                                             
287 Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance, The Rosselkhoznadzor Imposes 
Temporary Restrictions on Import of Chilled Meat Products from Germany, 22 januari 2013, 
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293 R. KORVES, Russia and WTO SPS Commitments, Truth about Trade and Technology, 27 juni 2013, 
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importverboden (zij het officieel onder SPS-regime) om de interne markt te beschermen past dan ook 

perfect in deze protectionistische strategie. 

Ondanks de groeiende frustratie en steeds hardere taal zijn er toch constant gesprekken aan de gang 

tussen Rusland en haar handelspartners om haar SPS-beleid in lijn met haar WTO commitments te 

brengen.
294

 Reeds enkele maanden zit Ladislav Miko, Vice-directeur bij het Directoraat-generaal 

Gezondheid en Consumenten van de Commissie, verwikkeld in intense onderhandelingen met Sergey 

Dankvert, het hoofd van de Russische federale SPS-toezichtdienst Rosselkhoznadzor.
295

 Op 27 juni 

2013 werd na een zoveelste onderhoud een eerste (kleine) doorbraak gerealiseerd in de zaak van het 

importverbod ingevolge het Schmallenbergvirus. Voortaan zou levend vee (en hun genetisch 

materiaal) uit bepaalde landen
296

 toch mogen worden ingevoerd, indien de EU kan certificeren dat de 

dieren zijn gekweekt in regio’s die reeds gedurende een bepaalde periode volledig virusvrij zijn (aan 

de hand van OIE-criteria). Het verbod voor varkens en kippen blijft echter in voege.
297

 Van een grote 

vooruitgang kan dus moeilijk  worden gesproken; ook voor geen enkel andere illegitieme restrictie is 

een akkoord uitgewerkt.298 Desondanks blijft de Europese Unie (voorlopig nog) proberen tot een 

onderhandelde oplossing te komen. 

 

III.3.F DE TOEKOMST 

Het verdere verloop van de getroebleerde relatie tussen de EU en Rusland valt moeilijk te voorspellen. 

De Europese Unie toont een grote bereidwilligheid om tot compromissen te komen. Ze verlangt 

uiteraard wel dat Rusland haar verantwoordelijkheden als WTO-lid begint op te nemen. Het SPS-

regime moet conform de SPS Agreement worden gebracht, en internationale standaarden moeten 

worden gehanteerd. Indien Rusland haar protectionistische koers kan verlaten en werk begint te maken 

                                                                                                                                                                                              
promises support for Russian pork and poultry industries, 28 mei 2013, 
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van een echte liberalisering, door de markttoegang effectief te verzekeren, staat niets een akkoord 

tussen beide partijen in de weg. 

De Russische track record voorspelt echter weinig goeds. Niet alleen vóór en tijdens haar toetreding 

trad Rusland haar toekomstige WTO-verplichtingen flagrant met de voeten, ook nu ze officieel lid is, 

blijven de disputen zich opstapelen. Het beleid wordt gekenmerkt door allerhande ongeoorloofde 

beperkingen op de markttoegang, die worden verdoezeld door ongefundeerde claims van 

(fyto)sanitaire aard. De Europese Unie heeft reeds expliciet gedreigd met een klacht bij de WTO 

Dispute Settlement Body wegens overtredingen van de SPS Agreement.
299

 Dat de EU ook 

daadwerkelijk  actie durft ondernemen demonstreerde ze recentelijk in de zaak van de recycling fee.
300

 

Tenzij Rusland dringend werk begint te maken van haar commitments, lijkt een nieuwe WTO-

geschillenprocedure moeilijk afwendbaar. 
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299 V. VOROTNIKOV, Big losses for Russian poultry industry, 29 juli 2013, 
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IV WTO-LIDMAATSCHAP ALS KATALYSATOR VAN NIEUW 
AKKOORD? 

IV.A HET VEROUDERDE SPA SCHIET TEKORT 

Het Samenwerkings- en Partnerschapsakkoord liep oorspronkelijk af in 2007. Via het mechanisme van 

artikel 106 SPA wordt ze echter jaar na jaar stilzwijgend verlengd, in afwachting van een nieuwe 

kaderovereenkomst voor de Europese betrekkingen met Rusland. Zoals aangetoond in deel II van deze 

Masterproef, heeft het huidige Akkoord ook wel degelijk haar houdbaarheidsdatum overschreden. De 

vernieuwde economische situatie in Rusland en vooral de meer assertieve politiek onder Putin botsen 

met de principes van het SPA. Rusland staat erop als gelijkwaardige partner te worden behandeld; dit 

is echter niet het geval in het Akkoord van nu, dat gebaseerd is op een asymmetrische verhouding en 

het convergeren van Russische wetgeving met EU-acquis. Waar bij de introductie in jaren ’90 Rusland 

nog een economie in transitie was, is ze nu een volwaardige markteconomie geworden en een 

belangrijke speler in de internationale handel. Het wordt tijd dat deze gewijzigde situatie ook wordt 

weerspiegeld in het juridische kader voor EU-Rusland relaties.  

Niet enkel is het SPA niet aangepast aan de actualiteit, ze kent zelfs al ernstige gebreken sinds haar 

conceptie twintig jaar geleden. De inhoud van het Akkoord stelt in se niet veel voor; substantiële 

bepalingen zijn schaars. Er is het fundamentele probleem inzake de Samenwerkingsraad/Permanente 

Partnerschapsraad die geen juridisch bindende beslissingen kan nemen. Maar de overeenkomst gaat 

ook voorbij aan vele beleidsdomeinen, zoals externe betrekkingen en veiligheid. Het zwaartepunt ligt 

op economische betrekkingen; een grote sterkte van het SPA was dat ze GATT-bepalingen 

introduceerde in de verhouding met Rusland. Maat met de toetreding van de Russische Federatie tot de 

Wereldhandelsorganisatie, verliezen zelfs deze bepalingen al hun nut. De nood aan een nieuw akkoord 

lijkt door het WTO-lidmaatschap van Rusland alleen maar te zijn toegenomen. 

 

IV.B ONDERHANDELINGEN VOOR EEN NIEUW AKKOORD 

Deze noodzaak wordt al erkend van tijdens de beginfase van het Samenwerkings- en 

Parterschapsakkoord. In 1999 drong Rusland reeds aan op een nieuwe kaderovereenkomst aangepast 

aan de 21
e
 eeuw.

301
 Ook de Europese Unie zag de behoefte aan een vernieuwde overeenkomst in. Een 

eerste stap bestond uit de creatie van de Gemeenschappelijke Ruimtes in 2003. Deze werden echter 

                                                             
301 Medium-Term Strategy for Development of Relations between the Russian Federation and the 
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geplaagd door dezelfde kwalen als het SPA, m.n. te vage formuleringen en een gebrek aan inhoud
302

; 

dit initiatief gaf dus geen uitzicht op een definitieve oplossing. Op 25 mei 2006 kwamen beide partijen 

samen in Sochi, waarop ze formeel overeenkwamen om te werken aan een nieuwe diepgaande 

overeenkomst.
303

 Zo sprak José Manuel Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie: “the time 

has come to agree on the foundation stones for a new agreement to reflect the full range of our co 

operation together and Russia’s forthcoming accession to the WTO”. Na deze intentieverklaringen 

kwam er echter een nieuwe (tegen)wind opsteken; de onderlinge relaties werden gekenmerkt door 

allerlei aanslepende disputen tussen Rusland en enkele nieuwe Europese lidstaten. Meest tekenend 

voor de situatie was waarschijnlijk de Poolse vleescrisis
304

; maar er was ook grote onenigheid omtrent 

o.a. de toekomst van energievoorziening en de behandeling van de Russisch sprekende minderheden 

in de Baltische Staten.
305

 De EU-Rusland Top van juni 2008 in Khanty-Mansiysk betekende een eerste 

lichtpunt na een bijzonder donkere periode; de bijeenkomst betekende het formele startschot voor de 

onderhandelingen voor een omvattend Strategisch Partnerschap voor de toekomst. De Gezamenlijke 

Verklaring verklaarde de doelstelling: “a strategic agreement that will provide a comprehensive 

framework for EU/Russia relations for the foreseeable future and help to develop the potential of our 

relationship. It should provide for a strengthened legal basis and legally binding commitments 

covering all main areas of the relationship, as included in the four EU/Russia common spaces and 

their road maps which were agreed at the Moscow Summit in May 2005”.
306

 Ondanks deze goede 

bedoelingen, kwam er meteen een terugval door de oorlog in Zuid-Ossetië tussen Rusland en Georgië 

in augustus 2008; de onderhandelingen kwamen dan ook pas eind 2008 echt op gang. De toetreding 

van de Russische Federatie tot de Wereldhandelsorganisatie betekende een nieuwe mijlpaal op de weg 

naar een vernieuwd partnerschap, of in de woorden van de Europese Commissie: “Russia's accession 

to the WTO is especially important for the EU, Russia's biggest trading partner. This step will give a 

major boost to further development of our economic relationship. Russia's membership in the WTO 

will also prove an important stepping stone for deepening the bilateral economic integration, 

including through the conclusion of the ongoing negotiation on the New Agreement”.
307

 Voorlopig 
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(augustus 2013) zijn de onderhandelingen wel vastgelopen.
308

 Onenigheden over bepalingen inzake 

handel en investeringen raken niet opgelost; zolang over deze punten geen overeenkomst wordt 

bereikt, wordt ook niet verder gepraat over niet handelsgelateerde onderwerpen.
309

 

 

IV.C DE VORM VAN EEN NIEUW AKKOORD 

Over de uiteindelijke vorm en inhoud van het toekomstige Akkoord lopen de meningen uiteen. Er zijn 

verschillende legitieme opties
310

, doch zoals uit bovenvermelde verklaringen blijkt, ligt de klemtoon 

op het bereiken van een “comprehensive framework”. Dergelijk allesomvattend vervangingsmodel 

voor het huidige Akkoord klinkt aanlokkelijk, doch is allesbehalve vanzelfsprekend. Vooreerst zijn er 

vragen omtrent de geschikte juridische basis binnen de interne Europese rechtsorde: de keuze van 

rechtsgrond zal afhangen van de uiteindelijke vorm van het akkoord, doch de conditionaliteitstechniek 

die de EU toepast in haar externe beleid, en die zeer gevoelig ligt bij Rusland, dreigt voor 

                                                             
308 Europese Commissie, Overview of FTA and other trade negotiations (updated 1 August 2013), 
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Russische zijde, veroorzaakt door het feit dat de Eurasian Economic Commission (orgaan van de douane-
unie van Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan) verscheidene bevoegdheden inzake handel heeft 
verworven. Zie deel IV.D.B. 
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gedetailleerde uiteenzetting, zie M. EMERSON, F. TASSINARI en M. VAHL, “A New Agreement between the 
EU and Russia: Why, What and When?” in M. Emerson (ed.), The Elephant and the Bear Try Again. Options 
for a new Agreement between the EU and Russia, Brussels, CEPS, 2006, 
http://aei.pitt.edu/32598/1/37._The_Elephant_and_the_Bear_Try_Again.pdf, 78-84. Van Elsuwege 
beschrijft als mogelijk scenario ook het gebruik van artikel 4 SPA: “De partijen verbinden zich ertoe samen, 
in onderlinge overeenstemming, na te gaan welke wijzigingen eventueel in een onderdeel van de 
Overeenkomst dienen te worden aangebracht in verband met gewijzigde omstandigheden, inzonderheid de 
situatie als gevolg van de toetreding van Rusland tot de GATT/WTO. Het eerste onderzoek vindt plaats drie 
jaar na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst, of wanneer Rusland tot de GATT/WTO toetreedt, indien 
dat eerder plaatsvindt”. In de huidige context van recente WTO-toetreding lijkt dit de ideale optie; doch de 
auteur haalt meteen de inherente zwakte van dit mechanisme aan: de bilaterale protocollen die nodig zijn 
voor de uitwerking, zouden een te ingewikkeld proces uitmaken, zoals reeds in het verleden in de context 
van het SPA is gebleken. Zie P. VAN ELSUWEGE, “The four Common Spaces: new impetus to the EU-Russia 
Strategic Partnership?”, in A. DASHWOOD en M. MARESCEAU (eds.), Law and practice of EU external 
relations, Salient features of a changing landscape, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 351. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
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moeilijkheden te zorgen.
311

 Een overeenkomst die alle aspecten van de EU-Rusland betrekkingen 

overkoepelt, zou ingevolge artikel 218 VWEU
312

 tevens unanimiteit vereisen op het niveau van de 

Raad van de Europese Unie en goedkeuring van het Parlement; deze consensus bereiken is niet 

evident. Maar het karakter van mixed Agreement betekent ook dat het nieuwe Akkoord zou moeten 

geratificeerd worden in alle lidstaten, een proces dat bijzonder lang kan aanslepen. Deze procedurele 

en juridische hindernissen zelfs buiten beschouwing gelaten, is de vraag nog maar of een 

comprehensive agreement nodig, dan wel wenselijk is. Zo merken Emerson e.a. op dat een 

“comprehensive multi-sectoral treaty, well known to the EU and its neighbours that aspire to 

membership, is not suited to the case of Russia, which is not an applicant for membership. Attempts to 

produce weaker derivatives of this model result in long-winded and pretentious texts that are thin or 

devoid of legally-binding substance” 
313 

Nu Rusland tot de WTO behoort, gaan meer en meer stemmen richting een minder extensieve vorm 

van overeenkomst, die minder beleidsdomeinen omvat; meer bepaald heeft men een 

Vrijhandelsovereenkomst in het vizier. Reeds in 2006 sprak de Europese Unie hier over in het kader 

van de EU-Rusland Top van november 2006: “As soon as Russia’s accession to WTO is completed the 

launch of negotiations on a comprehensive Free Trade Agreement covering goods, services, 

investment and a set of common regulatory principles [sic]”.
314

 Het Samenwerkings- en 

Partnerschapsakkoord voorzag hier ook al expliciet in: “De partijen verbinden zich ertoe, voorzover de 

omstandigheden het toelaten, ontwikkelingen […] te bekijken met het oog op het tot stand brengen van 

een onderlinge vrijhandelszone”.
315

 Merkwaardig genoeg werd deze piste niet aangehaald bij de 

totstandkoming van de Gemeenschappelijke Ruimten; doch recentelijk werd door de Commissie 

opnieuw expliciet benadrukt dat een vrijhandelsakkoord tot de uiteindelijke doelstellingen behoort.
316

 

                                                             
311 Zie voor meer hierover P. Van Elsuwege, Towards a Modernisation of EU-Russia Legal Relations?, 
CEURUS EU-Russia Papers No. 5, 7 juni 2012, http://ceurus.ut.ee/wp-content/uploads/2011/06/EU-
Russia-Paper-51.pdf, 10-12. 
312 Geconsolideerde Versie van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, PB C115/47 , 9 
mei 2008, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:nl:PDF. 
313 M. EMERSON, F. TASSINARI en M. VAHL, “A New Agreement between the EU and Russia: Why, What 
and When?” in M. Emerson (ed.), The Elephant and the Bear Try Again. Options for a new Agreement 
between the EU and Russia, Brussels, CEPS, 2006, 
http://aei.pitt.edu/32598/1/37._The_Elephant_and_the_Bear_Try_Again.pdf, 62. 
314 Europese Commissie, Factsheet: EU-Russia Common Economic Space (in het kader van de Rusland Top 
van november 2006), http://eeas.europa.eu/russia/sum11_06/com_eco_space.pdf, 2. 
315 Artikel 3 SPA. 
316 In het Europees Parlement stelde het Griekse parlementslid Nikolaos Salavrakos de vraag welke 
stappen de Commissie zou nemen voor een verdere vermindering van de invoerheffingen tussen de 
Europese Unie en Rusland in het kader van de WTO.  (Europees Parlement, Vraag met verzoek om 
schriftelijk antwoord aan de Commissie, E-011360/2011, 5 december 2011, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-
011360+0+DOC+XML+V0//NL).  Commissaris Karel De Guchts antwoord luidde als volgt: “The objective of 
the EU is to negotiate a Free Trade Agreement (FTA) with the Russian Federation in the future, which would 
bring the customs tariffs applied between the two sides even lower”. (Europees Parlement, Answer given by 
Mr De Gucht on behalf of the Commission, E-011360/2011, 20 december 2011, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-011360&language=NL). Zie 

http://ceurus.ut.ee/wp-content/uploads/2011/06/EU-Russia-Paper-51.pdf
http://ceurus.ut.ee/wp-content/uploads/2011/06/EU-Russia-Paper-51.pdf
http://aei.pitt.edu/32598/1/37._The_Elephant_and_the_Bear_Try_Again.pdf
http://eeas.europa.eu/russia/sum11_06/com_eco_space.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-011360+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-011360+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-011360&language=NL
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Hetzelfde sentiment leeft aan  Russische zijde: Putin ambieert zelfs een zeer vergevorderde 

samenwerkingsvorm: “we proposed setting up a harmonised community of economies stretching from 

Lisbon to Vladivostok, a free trade zone and even employing more sophisticated integration 

patterns”.
317

 

 

IV.D VRIJHANDELSOVEREENKOMST: REALISTISCH? 

De totstandkoming van een vrijhandelsovereenkomst kan worden gefaciliteerd door het lidmaatschap 

van Rusland van de Weredlhandelsorganisatie. Als deel van haar Accession Package heeft Rusland 

zich ertoe verbonden haar tarieven voor importheffingen te verlagen, alsook een hele resem 

exportheffingen te fixeren. Handelsbelemmeringen zullen worden weggewerkt en douaneprocedures 

gestroomlijnd.
318

 Dit is de eerste stap op weg naar een vrijhandelszone waar geen import-/exporttaksen 

worden geheven en geen quota bestaan. Het is daarom niet verwonderlijk dat in de context van de 

WTO-toetreding van Rusland, er steeds vaker over de creatie van een vrijhandelszone wordt 

gesproken.Hoewel een vrijhandelsgebied dus een aanlokkelijke en in theorie realiseerbare doelstelling 

is, zijn er toch verschillende praktische problemen, die de concrete totstandkoming in de weg staan. 

 

IV.D.A GEEN MANDAAT 

Niettegenstaande de herhaaldelijk door Europa uitgedrukte wens om een vrijhandelsakkoord to stand 

te brengen na de Russische toetreding tot de WTO, heeft de EU het toch nagelaten de Commissie te 

mandateren om dergelijke overeenkomst te sluiten.
319

 Er is ook helemaal geen indicatie dat hier enige 

wijziging valt te verwachten; integendeel, de huidige onderhandelingen zijn stilgevallen.
320

 

 

                                                                                                                                                                                              
ook G. VAN DER LOO, “EU-Russia Trade Relations: It Takes WTO to Tango?”, Legal Issues of Economic 
Integration 40(1), 2013, 28.  
317 V. Putin, A new integration project for Eurasia: The future in the making, artikel in de krant Izvestia 
daily, 4 november 2011, http://www.rusemb.org.uk/press/246. Geraadpleegd op 7 augustus 2013. 
318 Foreign Trade Association, FTA Position on EU-Russia Trade Relations, December 2010, 
http://www.fta-eu.org/doc/unp/opinion/en/FTA%20-
%20Position%20Paper%20Russia%20Dec10%20(2).pdf, 3. 
319 De laatste stand van zaken (1 augustus 2013) van de onderhandelingen staat letterlijk ingeschreven als 
volgt: “No mandate/negotiations for an FTA. Negotiations for a New Agreement to replace and update the 
existing PCA”, Europese Commissie, Overview of FTA and other trade negotiations (updated 1 August 
2013), http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf, 14-15. Geraadpleegd 
op 8 augustus 2013. 
320 “The negotiations […] have been stalled”, zie Europese Commissie, Overview of FTA and other trade 
negotiations (updated 1 August 2013), 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf, 14-15. Geraadpleegd op 8 
augustus 2013. 

http://www.rusemb.org.uk/press/246
http://www.fta-eu.org/doc/unp/opinion/en/FTA%20-%20Position%20Paper%20Russia%20Dec10%20(2).pdf
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IV.D.B CUSTOMS UNION 

In 2000 ontstond uit het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) de Eurasian Economic 

Community (Eurasec), een internationale organisatie die de economische samenwerking tussen haar 

leden coördineert.
321

 Het was de eerste stap op weg naar de creatie van een groot handelsblok van 

voormalige Sovietstaten. In de schoot van dit initiatief kwam op 1 januari 2010 de douane-unie tussen 

Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan tot stand. Tussen deze drie landen bestaat sinds 2012 ook een 

Single Economic Space, gemodelleerd naar de interne markt van de EU. Deze unie is op haar beurt een 

stap in de richting van doorgedreven regionale integratie onder de landen van het Gemenebest van 

Onafhankelijke Staten; het uiteindelijke doel ligt bij de creatie van een Eurasian Union, die een 

waardige opponent voor de EU moet worden.
322

 

Het bestaan van deze douane-unie houdt diverse complicaties in voor de betrekkingen tussen Rusland 

en Europa. Vele bevoegdheden inzake handel zijn immers overgedragen van het nationale niveau naar 

het suprantionale, in concreto aan de Eurasian Economic Commission, de regelgevende instantie van 

de douane-unie en de Eurasian Economic Community.
323

 Dit betekent dat de EU niet enkel met 

Rusland een vrijhandelsovereenkomst zou afsluiten, maar ook met Wit-Rusland en Kazachtstan.
324

 

Naast extra procedurele moeilijkheden, zou dit ingaan tegen de eerder door EU geponeerde regel dat 

WTO-lidmaatschap een conditio sine qua non is voor de eventuele totstandkoming van een 

vrijhandelsovereenkomst; Wit-Rusland en Kazachstan zijn immers nog niet tot de WTO toegetreden. 

Los van juridische complicaties, is er ook nog de meer fundamentele vraag van de wenselijkheid van 

een akkoord met Wit-Rusland en Kazachstan. Op economisch vlak hebben ze weinig bij te dragen aan 

de verhouding, en op politiek vlak zijn er ethische bezwaren. De gevestigde Europese politiek van 

conditionaliteit laat eigenlijk niet toe van zomaar een vrijhandelsakkoord aan te gaan met de 

                                                             
321 Het Treaty on the Establishment of the Eurasian Economic Community werd op 10 oktober 2000 
ondertekend door de presidenten van Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië en Tadzjikistan. Naast 
deze vijf oorspronkelijke leden is ook Oezbekistan toegetreden (doch hun lidmaatschap is geschorts), en 
zijn er ook zogeheten “observers”, waaronder Moldavië en Armenië. Voor meer info, zie de website van 
Eurasec: ЕврАзЭС , Евразийское экономическое сообщество, http://www.evrazes.com/en/about/. 
Geraadpleegd op 8 augusutus 2013. 
322 322 V. Putin, A new integration project for Eurasia: The future in the making, artikel in de krant Izvestia 
daily, 4 november 2011, http://www.rusemb.org.uk/press/246. Geraadpleegd op 7 augustus 2013. 
323 Europese Commissie, Overview of FTA and other trade negotiations (updated 1 August 2013), 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf, 14-15. Geraadpleegd op 8 
augustus 2013. Zie ook de Working Party Report van Rusland, waar de problematiek veelvoudig aan bod 
komt, zoals bijvoorbeeld in het geval van SPS-maatregel. 
324 Deze situatie deed zich ook voor bij de onderhandelingen tussen Rusland en de Europese 
Vrijhandelsassociatie (EVA of EFTA): hoewel oorspronkelijk enkel een vrijhandelsakkoord met Rusland 
werd beoogd, werden na de totstandkoming van de douane-unie ook Wit-Rusland en Kazachstan bij de 
onderhandelingen betrokken. Zie G. VAN DER LOO, “EU-Russia Trade Relations: It Takes WTO to Tango?”, 
Legal Issues of Economic Integration 40(1), 2013, 30. 
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autoritaire regimes van deze twee landen. De Europese Commissie lijkt zich tot op zekere hoogte van 

deze problematiek bewust
325

; nochtans rept ze er in haar beleidsverklaringen met geen woord over.
326

 

IV.E THE BIG PICTURE 

De douane-unie van Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan past in een grotere beweging van 

opkomende regionale integratie in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten. Het is Putins bedoeling 

van een sterke Eurasian Union te creëren, een politieke en economische unie van  ex-

Sovietrepublieken, als tegenhanger van de Europese Unie.
327

 De achterliggende agenda lijkt te mikken 

op een sterker onderhandelingsblok vis-à-vis de Europese Unie; Rusland wil af van de eenzijdige 

aanpak in het huidige PA, en wil meer als gelijkwaardige partner worden behandeld. Deze nieuwe 

ontwikkelingen komen er ook als duidelijke reactie op de oosterse uitbreiding van de EU van het 

laatste decennium. De Russische Federatie beschuldigt Europa van een ongerechtvaardigde 

uitbreidingsdrang, door Eurasec-leden versoepelde visa-reglementering voor te houden. Op deze 

manier wordt  de integriteit van de regionale initiatieven, en de banden van Rusland  met haar 

buurlanden ondermijnd. Ze probeert dan ook zoveel mogelijk haar invloed op de haar omringende 

staten te versterken, en schuwt hierbij de zeer directe technieken niet, zoals beloning met lagere, of 

afstraffing met hogere gasprijzen. Beste voorbeeld van deze praktijk is waarschijnlijk nog het geval 

Oekraïne. De Europese Unie is momenteel bezig met het afsluiten van een Deep and Comprehensive 

Free Trade Area (DCFTA), dat deel uitmaakt van het uiteindelijke Associatieakkoord.
328

 Rusland 

probeert al sinds jaar en dag haar invloed op Oekraïne te vergroten, o.a. via de techniek van 

gasprijzen; deze toenadering van Oekraïne tot de EU betekent dan ook een doorn in het oog van 

Putin.
329

 De associatie met de Europese Unie betekent voor Oekraïne uiteraard ook dat toetreding tot 

een eventuele Eurasian Union onmogelijk wordt.
330

 

                                                             
325 “The objective of the EU is to negotiate a Free Trade Agreement (FTA) with the Russian Federation in the 
future, which would bring the customs tariffs applied between the two sides even lower. At this stage it is 
difficult to predict the exact timing and format of the planned negotiations on the FTA with Russia, in 
particular due to the ongoing economic integration of Russia within a customs union with Kazakhstan, 
Belarus and possibly other partners in the area of the Commonwealth Independent States”, zie Europees 
Parlement, Answer given by Mr De Gucht on behalf of the Commission, E-011360/2011, 20 december 2011, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-011360&language=NL. 
326 G. VAN DER LOO, “EU-Russia Trade Relations: It Takes WTO to Tango?”, Legal Issues of Economic 
Integration 40(1), 2013, 30. 
327 Voor de volledige uiteenzetting van Putins visie over het onderwerp, zie V. Putin, A new integration 
project for Eurasia: The future in the making, artikel in de krant Izvestia daily, 4 november 2011, 
http://www.rusemb.org.uk/press/246. Geraadpleegd op 7 augustus 2013. 
328 Deze DCFTA werd geïnitialiseerd o 19 juli 2012; op 15 mei 2013 diende de Commissie een voorstel bij 
de Raad voor de ondertekening en voorlopige implementatie van het Akkoord. De definitieve 
inwerkingtreding is dan ook voor de zeer nabije toekomst. Zie Europese Commissie, Overview of FTA and 
other trade negotiations (updated 1 August 2013), 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf, 4. Geraadpleegd op 8 
augustus 2013. 
329 Zie voor meer details: R. Dragneva en K. Wolczuk , “Russia, the Eurasian Customs Union and the EU: 
Cooperation, Stagnation or Rivalry?”, Chatham House Briefing Paper REP BP 2012/01, augustus 2012, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-011360&language=NL
http://www.rusemb.org.uk/press/246
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
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Sommigen, waaronder bijvoorbeeld de Verenigde Staten, zien in dit alles hier een poging tot 

herinstellen van de oude Soviet-Unie (zij het op politiek vlak, want deze keer op kapitalistische leest 

geschoeid), en keuren de recente initiatieven dan ook ten stelligste af.
331

 Maar ook de voorzitter van de 

WTO, Pascal Lamy, heeft laten optekenen dat hij tegen dergelijke doorgedreven regionale integratie is 

gekeerd. Volgens hem dient Rusland toenadering te zoeken tot de EU, wil ze echt deel uitmaken van 

de globale economie.
332

 

Of deze Eurasian Union er ook degelijk komt, is een andere vraag. Het wegvallen van een belangrijke 

partner als Oekraïne als mogelijk lid betekent al een grote tegenslag. Het voorbeeld van Oekraïne is 

ook tekenend voor de gebrekkige dynamiek die er tussen de landen van de GOS speelt: integratie-

initiatieven komen in de regel maar zeer moeizaam tot stand.
333

 De internationale druk om regionale 

initiatieven te laten varen voor een meer op de EU afgestemde integratie zijn uiteraard ook een 

storende factor. 

In ieder geval voorspellen bovenstaande ontwikkelingen weinig goeds.  Ook al mislukt de poging om 

een Eurasion Union tot stand te brengen, dit zal de Russische overheid zich zeker niet toegeeflijker 

doen opstellen.  Er lijkt veel politieke spanning in het verschiet te liggen. Ondanks de ambitieuze 

plannen voor een “harmonised community of economies stretching from Lisbon to Vladivostok”, zit 

iedere vorm van verregaande en diepe samenwerkingsvorm tussen de EU en Rusland er niet in voor de 

nabije toekomst. 

 

IV.F EEN PRAGMATISCHE OPLOSSING 

De vele moeilijkheden waar een vrijhandelsakkoord, en dus ook een eventueel nog extensiever 

akkoord, mee te maken zullen krijgen, noopt de partijen tot een andere oplossing te komen. Een 

pragmatische koers varen waarbij een beperkt kaderakkoord bestaat dat algemene bindende principes 

bevat en er vervolgens aparte bilaterale akkoorden worden gesloten in de onderscheiden 

beleidsdomeinen, zal waarschijnlijk meer resultaat opleveren dan een overambitieuze poging tot het 

                                                                                                                                                                                              
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/0812bp
_dragnevawolczuk.pdf, 11-12. 
330 Interfax Europe, Ukraine cannot get observer status at Eurasian Econ Union due to Association 
Agreement with EU, 14 juni 2013, http://www.interfax.co.uk/ukraine-news/ukraine-cannot-get-observer-
status-at-eurasian-econ-union-due-to-association-agreement-with-eu-russia-2. 
331 Financial Times, Clinton vows to thwart new Soviet Union, 6 december 2012, 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a5b15b14-3fcf-11e2-9f71-00144feabdc0.html#axzz2c8dSMKIo. 
332 The Moscow Times, Eurasian Economic Union Panned by WTO Chief, 21 juni 2013, 
http://www.themoscowtimes.com/business/article/eurasian-economic-union-panned-by-wto-
chief/482014.html  en  ITAR-TASS News Agency, WTO Director General recommends Russia step up 
integration with EU, 20 juni 2013, http://www.itar-tass.com/en/c154/778665.html. 
333 Zie S. Shadikhodjaev, “Trade Integration in the CIS Region: A Thorny Path Towards a Customs Union”, 
Journal of International Economic Law, vol. 12, no. 3, 
http://jiel.oxfordjournals.org/content/12/3/555.full.pdf+html, 555–578. 
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sluiten van een allesomvattende overeenkomst. Dit is een optie die door het merendeel van de auteurs 

wordt aangehangen.
334

  Desondanks blijft de ambitie en het uiteindelijke doel van de EU bij een grote, 

comprehensieve overeenkomst liggen. De meest recent opgetekende uitspraak hieromtrent was die van 

Commissievoorzitter Barroso op de Top van 4 juni 2013 te Yekaterinburg: “Russia is our largest 

neighbour and a strategic partner […] The best basis for a closer and reliable partnership is an 

ambitious and comprehensive New Agreement”.
335

 Nochtans lijkt de Europese Unie tegelijkertijd te 

beseffen dat de hete politieke hangijzers voorlopig beter worden gelaten voor wat ze zijn, en dat 

onderhandelingen over het specifieke gebied van handel de prioriteit dient te krijgen. Getuige onder 

andere het feit dat ze niet verder wil praten over een nieuw akkoord, alvorens er regels inzake handel 

en investeringen zijn uitgewerkt.
336

 Maar zelfs voor deze beperkte categorie van samenwerking zitten 

de gesprekken momenteel vast; er is een groot verschil in niveau van ambitie tussen beide partijen, en 

de bevoegdheidsproblemen aan Russische zijde ingevolge de douane-unie gooien danig roet in het 

eten. 

Het is nochtans in ieders belang van zo snel mogelijk een volgende stap te zetten in het Partnerschap. 

De WTO-toetreding heeft het startschot gegeven voor de verbetering van de handelsrelaties, in de 

vorm van bindende afspraken over verlaging van tarieven, markttoegang, enz. Maar er is nog veel 

werk aan de winkel. Een van de meest definiërende aspecten ven de verhouding EU-Rusland is 

energie. Noch het SPA, noch de WTO Agreements, noch het Energy Charter Treaty (aangezien het 

niet is geratificeerd door Rusland)  bieden echter een sufficiënt kader voor een harmonieuze relatie op 

dit gebied. Het is dus zaak van dringend werk te maken van beperkte, maar concrete en effectieve 

oplossingen, in afwachting van een geschikt politiek klimaat voor een eventueel ambitieuzer plan. 

Aangezien dit laatste wel nog een poos op zich kan laten wachten, mag de prioriteit niet bij een 

volledig nieuw Strategisch Partnerschap liggen, maar bij een meer specifieke approach die effectieve 

en concrete oplossingen brengt. WTO-lidmaatschap van Rusland heeft naast haar rol van katalysator, 

hier dan ook een belangrijke functie als voorlopig “oplapmiddel”. Het WTO-acquis biedt op z’n minst 

duidelijkheid en reeds een breed spectrum aan handelsbepalingen; daarbovenop kunnen geschillen nu 

ook al op een effectieve manier worden beslecht. 

 

                                                             
334 Zo spreekt Van Elsuwege over “a network of political dialogues an dsectoral agreements”, zie Zie P. VAN 
ELSUWEGE, “The four Common Spaces: new impetus to the EU-Russia Strategic Partnership?”, in A. 
DASHWOOD en M. MARESCEAU (eds.), Law and practice of EU external relations, Salient features of a 
changing landscape, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 351-353. Zie ook I. Valko, “EU-Russian 
Economic Integration: Gridlocked by the Partnership and Cooperation Agreement?”,  Central European 
Journal of International & Security Studies vol. 4(2), 2010, http://cejiss.org/sites/default/files/4_0.pdf, 77. 
335 Europese Commisie, EU-Russia Summit (Yekaterinburg, 3-4 June 2013), Press Release IP/13/490 , 31 
mei 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-490_en.pdf. 
336 Europese Commissie, Overview of FTA and other trade negotiations (updated 1 August 2013), 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf, 14-15. Geraadpleegd op 8 
augustus 2013. 

http://cejiss.org/sites/default/files/4_0.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
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IV.G CONCLUSIE 

Het huidige Samenwerkings- en Partnerschapsakkoord is hopeloos gedateerd en inherent gebrekkig. 

Ze is volledig ingehaald door een nieuwe politieke en economische realiteit. De doodsteek was de 

toetreding van Rusland tot de WTO, die de belangrijkste materiële bepalingen van het SPA nu 

compleet overbodig. De hoop van de Europese Unie is gevestigd op het sluiten van een omvattend 

akkoord, dat een bindend juridisch kader voor de toekomstige EU-Rusland relaties. Met de impuls van 

de toetreding van Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie willen zowel de Europese als de Russische 

leiders trachten een vrijhandelsakkoord tot stand te brengen. Op dit ogenblik zijn er echter te veel 

juridische en procedurele hindernissen te overwinnen. De grootste stoorzender is de recente oprichting 

van de douane-unie van Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan. Er zijn talrijke implicaties omtrent 

bevoegdheid die nog moeten worden uitgewerkt. Deze nieuwe unie kadert ook in een groter geheel 

van vernieuwde regionale integratie tussen de oude Sovietstaten. Het Kremlin vaart de laatste jaren 

een bijzonder assertieve koers, waarbij ze haar invloedssfeer zoveel mogelijk wil uitbreiden. Dit botst 

met de nabuurschapspolitiek van de Europese Unie, die ook probeert van deze oosterse buurlanden aan 

zich te binden via associatieakkoorden en dergelijke. Al deze kwesties samen maken de 

onderhandelingen voor een nieuw akkoord er niet makkelijker op. Politieke spanningen blijven de 

betrekkingen plagen, en de vooruitgang van de ontwikkeling van een nieuw Akkoord blijkt, ondanks 

mooie woorden en holle intentieverklaringen van de verschillende officials, volledig te zijn 

stilgevallen.  

De meest praktische aanpak is het voorlopig verlaten van al te ambitieuze plannen. Vooruitkijken naar 

een omvangrijk Akkoord is belangrijk, doch de realisatie moet komen dat dit enkel een lange termijn-

doelstelling kan zijn. Ondertussen moet werk worden gemaakt van een diepere samenwerking op het 

vlak van handel; het momentum (en de concrete verbeteringen à la tariefverlagingen, etc.)  gecreëerd 

door de Russische WTO-toetreding moet(en) worden aangewend om meer sector-specifieke 

overeenkomsten te sluiten en aldus de economische banden te versterken. Als kaderovereenkomst kan 

geopteerd worden voor een kort maar bindend Akkoord, dat de kracthlijnen voor de samenwerking 

uiteenzet. Alternatief kan ook het huidige Samenwerkings- en Partnerschapsakkoord verder worden 

gebruikt. In ieder geval kan in deze optiek kan het WTO-lidmaatschap een grote meerwaarde 

betekenen, in de zin dat ze deze situatie van status-quo kan opvangen. Door een oplossing te bieden 

voor de grootste ergernissen van het SPA (geen bindende dispuutresolutie, concrete verbintenissen van 

Rusland in haar commitments voor Europese bekommernissen), kan de huidige impasse nog even 

worden volgehouden, in afwachting van vooruitgang in de totstandkoming van een nieuw Akkoord. 

Hoe lang een nieuw SPA (of de uiteindelijk andere vorm) op zich zal laten wachten, blijft ondertussen 

gissen en zal afhangen van geopolitieke factoren. Of de situatie voorlopig werkbaar kan blijven, zal in 

grote mate afhangen van de algemene Russische houding naar Europa toe, maar ook van de mate 

waarin ze haar WTO-commitments serieus neemt en naleeft. Alleen door haar verbintenissen na te 
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komen, kan de soms getroebleerde handelsrelatie tussen de EU en Rusland worden versterkt, en kan er 

hoop komen op een vernieuwde vorm van economische samenwerking. In die zin is WTO-

lidmaatschap dus ook een test om na te gaan of Rusland haar verbintenissen in een internationale 

context zal eren. 
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V ALGEMENE CONCLUSIE 

De Europese Unie en Rusland worden soms beschreven als de olifant en de beer, in die zin dat ze 

weinig raakpunten hebben en weinig begrip voor elkanders positie.
337

 Dit blijkt ook uit hun onderlinge 

betrekkingen, die gekenmerkt worden door talrijke conflicten en beheerst worden slecht 

functionerende mechanismen. Zo is het Samenwerkings- en Partnerschapsakkoord, de geldende 

juridische kaderovereenkomst hopeloos verouderd en gehaperd door haar gebrekkige inhoud. Een 

update is dringend nodig, wil er beterschap in de relatie komen. Er is nood aan een systeem dat 

bindende regels biedt en effectieve manieren om geschillen te beslechten. Het WTO-lidmaatschap van 

Rusland is een belangrijke stap in dit proces. 

Een van de slechtst functionerende gebieden van samenwerking is de energiesector. De coöperatie 

wordt momenteel overschaduwd door twee grote twistpunten. Ten eerste is er de ontevredenheid van 

de EU over Ruslands beleid inzake gasprijzen. Nochtans blijkt dat dual pricing geen strijdigheid met 

de WTO Agreements oplevert. Integendeel, het zijn de antidumpingmaatregelen die de Europese Unie 

getroffen heeft, die problematisch zijn. De toetreding van rusland tot de WTO betekent dus dat de EU 

vanaf nu op haar hoede moet zijn; unilaterale sancties kunnen nu worden getoetst aan WTO-recht. In 

dit geval staat de EU bloot aan een mogelijke vordering van Rusland bij het DSB.  

Een tweede conflict situeert zich in de sfeer van het Europese Derde Energiepakket. De 

toekenningsprocedure voor een certificaat voor de transmissienetbeheerders kan moeilijk in 

overeenstemming worden gebracht met het meestbegunstigingsbeginsel uit de GATS.  Rusland zal dus 

waarschijnlijk het WTO-acquis aan haar zijde hebben, indien ze beslist stappen te ondernemen tegen 

de EU. Het zou nochtans beter zijn van de zaken niet zo ver te laten escaleren en tot een overeenkomst 

te komen. De waarschijnlijkheid van dergelijke oplossing is echter klein. Maar of ze nu kiest voor 

onderhandelingen of een uitspraak van het DSB, Rusland staat in ieder geval sterk in deze kwestie, 

gesteund door de WTO-bepalingen. 

In de zaak van de recycling fee treedt het mechanisme van WTO Dispute Settlement voor het eerst 

officieel in actie in de verhouding tussen de EU en Rusland. De Europese Unie lijkt het WTO-recht 

aan haar zijde te hebben. Ongeacht of het dispuut eindigt met een uitspraak van een WTO Panel, of er 

eerst een onderhandelde oplossing komt, het is rechtstreeks doordat Rusland nu lid is van de 

Wereldhandelsorganisatie, dat een oplossing zal worden bereikt. Men zou kunnen spreken van een 

dubbele werking van WTO-recht: enerzijds legt ze de na te leven regels op, anderzijds voorziet ze op 

een effectieve wijze in de naleving ervan. 

                                                             
337 Vrij naar M. EMERSON, The elphant and the Bear: The European Union, Russia and their abroads, 
 European Policy Studies, 2001, http://www.ceps.eu/book/elephant-and-bear-european-union-russia-
and-their-near-abroads. 
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Politieke geschillen hebben in het verleden vaak ongeoorloofde, discriminerende (fyto)sanitaire 

maatregelen tot gevolg gehad. De Russische overheid gebruikte bijvoorbeeld het excuus van 

(beweerde) ongeldige veaartscertificaten om politieke rekeningen te vereffenen. De EU was vaak 

machteloos. Nu Rusland lid is van de Wereldhandelsorganisatie, heeft de Europese Unie een effectief 

wapen in de strijd tegen deze handelsbeperkingen. In het kader van haar WTO-verplichtingen moet 

Rusland conformeren aan duidelijke, internationaal geldende voorschriften; doet ze dit niet, zal Europa 

na een procedure bij het DSB gerechtigd zijn vergeldende maatregelen te nemen. Opnieuw zien we 

dus de tweezijdige werking van WTO-bepalingen. Aangezien de recente praktijk van Rusland laat 

geloven dat een ommekeer in haar beleid niet voor meteen is, is de kans ook groot dat de EU gebruik 

zal maken van het dispuutresolutiesysteem. 

Het lidmaatschap van Rusland betekent duidelijk een grote verbetering voor de concrete 

handelsrelaties met de EU. In bepaalde domeinen met duidelijke voorschriften, zoals de SPS 

Agreement, kan schending vrij eenvoudig worden vastgesteld en gesanctioneerd. In andere gebieden, 

zoals bij de recycling fee, is dit ook het geval, hoewel de soms iets vagere, meer algemene bepalingen 

tot gevolg hebben dat het geschil een feitenkwestie uitmaakt. Maar met het Dispute Settlement Body 

dat nu bevoegd is om een oordeel te vellen, hoeft dit niet langer een eindeloze discussie te betekenen. 

Nochtans is de Russische WTO-toetreding geen zaligmakende oplossing voor alle problemen. Vooral 

in de energiesector, die al bij al weinig gereguleerd is in de WTO Agreements, zijn er nog veel 

vraagtekens. Er moet dringend een sterk energiekader tussen beide partijen worden uitgewerkt, daar 

het WTO-recht slechts een zeer beperkte materieelrechtelijke bijdrage levert. In deze context kan 

WTO-acquis wel een rol spelen om de onderhandelingsverhoudingen vorm te geven. Het moge 

overigens ook duidelijk wezen dat Rusland als lid evenzeer wel vaart bij haar lidmaatschap. Het is 

immers niet enkel de Russische zijde die inbreuken pleegt. Vanaf nu zal de EU haar beleid naar 

Rusland toe conform de WTO-provisies moeten brengen; laat zij dit na, kan ze ook bestraft worden. 

Er wordt vaak geopperd dat de WTO niet alleen een rol kan spelen bij de oplossing van concrete 

geschillen en dienen ter bevordering van de relaties op specifieke domeinen, maar ook bij de 

totstandkoming van een nieuw akkoord ter vervanging van het huidige SPA. Dit moet echter sterk 

worden genuanceerd. De totstandkoming van een vrijhandelsakkoord wordt sterk gehinderd door de 

recente oprichting van de douane-unie tussen Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan. De overdracht van 

belangrijke bevoegdheden inzake handel naar dit supranationale niveau betekent dat er ook eenzelfde 

akkoord moet worden gesloten met deze twee andere Staten. Het feit dat deze landen geen deel 

uitmaken van de WTO, maakt dit scenario voorlopig niet realiseerbaar. De algemene regionalisering 

die gaande is tussen de verschillende ex-Sovjetrepublieken duidt op een nieuw soort veroveringsdrang 

die sterk leeft bij de Russische gezagsdragers. De mogelijke creatie van een Eurasian Union voorspelt 

weinig goeds voor de onderhandelingen van gelijk welke vorm van nieuw akkoord, laat staan een 

grootschalige, allesomvattende overeenkomst. Het is daarom aan te raden te opteren voor een minder 
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ambitieuze aanpak, en in afwachting van duidelijkheid omtrent de ontwikkeling in de regio van 

Gemenebest van Onafhankelijke Staten, een plan op kortere termijn uitwerken. Men kan  kiezen voor 

een nieuwe, beperkte kaderovereenkomst met al dan niet sterke bindende kracht, of een verzameling 

van gezamenlijke politieke intentieverklaringen; dit gecombineerd met sector-specifieke 

overeenkomsten die concreet de samenwerking op een bepaald gebied nieuwe diepte geven. Ook de 

voortzetting van de huidige situatie lijkt een voor de hand liggende keuze. In ieder geval zal WTO-

recht hier een rol kunnen spelen als complementair mechanisme voor de huidige situatie, via de 

verbintenissen die zij meebrengt, en de efficiënte manier waarop overtredingen kunnen worden 

aangepakt. De mate van succes van deze aanpak zal dan ook grotendeels afhangen van de manier 

waarop Rusland zich als WTO-lid zal gedragen. 
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