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De botsende
pijiers van de
Europese Unie

RamsesA. Wessel'

Drie zielen, 66n gedachte
De Europese Unie is gegrondvest op drie pijlers.
De eerste omvat de Europese gemeenschappen
(EG, EGKS en Euratom), de tweede het gemeen-
schappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

(GBVB) en de derde de samenwerking op het
gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ).
Hoewel het op bet eerste gezicht vrij duidelijk
lijkt welk onderwerp in welke pijler thuis hoort,
blijken de pijlers elkaar op een aantal terreinen
ook te overlappen. Zo lijkt het voor de hand te
liggen dat bet buitenlands beleid wordt vormge-

geven op basis van de bepalingen van de tweede
pijler. Immers, Artikel J.1 van bet Verdrag van
Maastricht stelt dat de Unie en haar lidstaten een
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbe-
leid voeren dat alle terreinen van het buitenlands
en veiligheidsbeleid bestrijkt. Zo simpel blijkt het
helaas niet te zijn. In hetzelfde verdrag komen we
artikel B tegen dat als 6n van de doelstellingen
van de Unie noemt: "bevestiging van de identiteit
van de Unie op het internationale vlak, met name
door de tenuitvoerlegging van een gemeenschap-
pelijk buitenlands en veiligheidsbeleid .. '.
Met name, maar niet uitsluitend via een GBVB.
Inderdaad kan de eerste pijiler een duidelijke
externe dimensie ook niet ontzegd worden, zoals
bijvoorbeeld blijkt uit bevoegdheden op het ter-
rein van economische sancties, associatieover-
eenkomsten, handelspolitiek, monetaire zaken,
ontwikkelingssamenwerking, visabeleid, onderwijs
en opleiding, cultuur, gezondheid, transeuropese

netwerken, onderzoek en technologische ontwik-
keling en milieu. In de derde pijler komen we die
externe dimensie bijvoorbeeld tegen als het gaat
om asiel- en immigratievraagstukken.
Is bet nu zo dat lidstaten blijkbaar de vrijheid

hebben om te kiezen welke pijler met bijbeho-
rende bepalingen zij als basis voor bun gemeen-

schappelijk besluit nemen? Het 'Verdrag
betreffende de Europese Unie' (VEU) geeft
bier gelukkig een aantal duidelijke antwoorden
op. Centraal staan twee begrippen: consis-
tentie en afbakening. Volgens artikel C
dient de Unie te zorgen voor "samenhang
van baar gehele externe optreden".

Besluiten die in verschillende pijlers genomen
worden mogen dus niet tegenstrijdig zijn, maar

dienen consistent op elkaar afgestemd te zijn.
De ratio bier achter is duidelijk: derde landen

moeten weten waar ze aan toe zijn. Zij hebben te
maken met 6n Europese Unie en zijn niet gente-
resseerd in een interne afbakeningsproblematiek.

Deze afbakening is bet tweede centrale begrip.
Besloten hierin ligt het vraagstuk van de hierarchie
van normen: hebben bepalingen uit de ene pijiler
voorrang boven bepalingen uit een andere?
Artikel A presenteert de tweede en derde pijler
("bet beleid en de samenwerkingsvormen die bij
dit Verdrag worden ingesteld") als 'aanvullend'

op de Europese Gemeenschappen.
Het idee dat dit artikel wijst op een voorrang van
de gemeenschapsbepalingen vinden we ook terug
in de artikelen B en C, waarin het respect voor en
de handhaving van bet acquis communautaire

wordt onderstreept. Dit acquis omvat het gehele
primaire en secundaire gemeenschapsrecht,
inclusief de interpretaties die daaraan door het
Hof van Justitie zijn gegeven. In feite gaan de
beide genoemde artikelen zelfs verder dan het
bewaken van dit acquis communautaire door te
stellen dat bet verder ontwikkelt dient te worden.-
Ook lezen we dat via de verdragswijzigingsproce-
dure van artikel N, lid 2 na zal moeten worden
gegaan in hoeverre de bepalingen van de tweede
en derde pijler in dit opzicht herzien mnoeten

worden. Dit alles laat geen twijfel bestaan over
bet feit dat het GBVB niet alleen het gemeen-
schapsrecht dient te respecteren, maar dat het
zelfs ten dienste moet staan aan het acquis com-
munautaire. ledere onduidelijkheid in bet geval
van overlappende docistellingen en bevoegdhe-
den tussen de tweede en de eerste pijler zal daar-
om altijd in het voordeel van de laatste opgelost
moeten worden. Dit wordt nog eens bevestigd
door artikel M, dat duidelijk stelt dat behoudens
de bepalingen die de gemeenschapsverdragen
wijzigen (de Titels II, III en IV dus), geen enkele
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bepaling afbreuk doet aan de verdragen tot
oprichting van de Europese gemeenschappen,
noch aan de verdragen en akten waardoor deze
gemeenschapsverdragen in een eerder stadium
zijn gewijzigd of aangevuld.
Wat het GBVB betreft kunnen we drie artikelen
in het EG-verdrag vinden die het gevolg zijn van
een formele wijziging van het oorspronkelijke
EEG-verdrag (de artikelen 199, 73G en 228A EG).
In een - natuurlijk altijd riskante - a contrario
redenering, kan worden gesteld dat er verder

geen aanpassingen van het gemeenschapsrecht
aan het GBVB zijn toegestaan.
Ondanks de duidelijk taal van artikel M kan echter
niet volgehouden worden dat, afgezien van deze
expliciete wijzigingen, het gemeenschapsrecht op
geen enkele manier beinvloed wordt door het
GBVB, of meer algemeen, door het Unierecht.
Impliciete aanpassingen van het gemeenschaps-
recht lijken niet onder artikel M te vallen, want
dit zou een aantal belangrijke bepalingen in de
overblijvende titels van het Verdrag van
Maastricht (Titels I, V, VI en VII) van hun effect
beroven? Het beste voorbeeld hiervan is wel het
consistentievereiste, zoals verwoord in artikel A
en C, waarvan het toch duidelijk de bedoeling is
dat het een invloed heeft op het gemeenschaps-
recht. Maar er kan ook gewezen worden op bet
enkelvoudige institutionele kader (artikel C en
E), de gemeenschappelijke doelstellingen (artikel
B) en het respect voor de rechten van de mens

(artikel F).
4

De zekerstelling van bet acquis comnunautaire
mag dan een kerngedachte zijn in het Verdrag
betreffende de Europese Unie, een functioneren
van de Europese Gemeenschap in complete
afzondering van de andere terreinen van de Unie
is overduidelijk niet de bedoeling.
Deze conclusie heeft vooral betrekking op de ver-
houding tussen de eerste en de tweede pijler.
Afbakeningsproblemen zijn echter ook niet uit-
gesloten tussen de tweede en de derde pijler.
Concrete problemen die voortkomen uit een
vaststelling van het bereik van deze beide pijlers
- het probleem van de voorrang in het geval van
conflicterende bepalingen - kunnen echter voor
een groot gedeelte opgelost worden door toepas-
sing van de regel lex specialis derogat legi generali.
Dit betekent in het concrete geval dat bet bereik

van het GBVB wordt ingeperkt door de gebieden
die in het derde pijler artikel K.1 genoemd wor-
den als aangelegenheden van gemeenschappelijk
belang, niettegenstaande het evidente buiten-
lands politieke karakter van sommige van deze
gebieden.,

De praktijk is altijd anders
Hoewel we hebben gezien dat bet gemeenschaps-
recht in beginsel dus voorrang dient te krijgen en
dat bet GBVB voornamelijk als aanvullend moet
worden beschouwd, heeft ook de praktijk laten
zien dat het niet altijd mogelijk is om een water-
dichte scheiding tussen de pijlers aan te brengen
wanneer het gaat om betrekkingen met derde
landen. Het is moeilijk gebleken om tegelijkertijd
te voldoen aan de vereisten van consistentie en
afbakening.
Ondanks de politieke dimensies van besluiten die
het beleid ten aanzien van een derde staat behel-
zen, zijn de uiteindelijke acties toch vaak econo-
misch van karakter. Dit is met name het geval
wanneer het gaat om economische sancties (vaak
op basis van resoluties van de VN-Veiligheids-
raad). Omdat bet vaststellen van het doel van een
bepaalde sanctie binnen het bereik van de tweede
pijler valt, heeft bet gekozen instrument een
rechtsbasis in de GBVB-bepalingen.
Als we echter het verschillende karakter van de
samenwerking in de eerste en de tweede pijler in
gedachten houden, dan zal het niet verbazen dat
dit een potentile bron van institutionele proble-
men is, vooral waar het gaat om de bevoegdheden
van de verschillende organen (denk aan bet voor
GBVB-besluiten niet noodzakelijke initiatief van
de Commissie). In dit geval geeft het verdrag ech-
ter een duidelijke verdeling van bevoegdheden
aan in artikel 228A EG. Artikel 228A is opgeno-
men om een einde te maken aan een al lang
bestaand probleem, namelijk hoe de Gemeenschap
en de lidstaten om moeten springen met sancties
die politieke doeleinden willen verzekeren door
gebruikmaking van economische middelen. Het
artikel bepaalt dat ingeval een GBVB-besluit
meebrengt dat de Gemeenschap moet optreden
om de economische betrekkingen met een of
meer derde landen te onderbreken of geheel of
gedeeltelijk te beperken, de Raad de nodige
urgente maatregelen in de eerste pijler neemt.
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Op grond van artikel 7 3G EG geldt hetzelfde voor

maatregelen betreffende het kapitaal- en betalings
verkeer. In beide gevallen besluit de raad met

gekwalificeerde meerderheid en op voorstel van

de Commissie. Deze laatste moet dan blijkbaar,

gelet op de urgentie, zo snel mogelijk met een
voorstel komen.
Er zit een aantal interessante kanten aan deze

procedure. Ten eerste blijkt uit de tekst van artikel

228A dat de situatie die daarin
genoemd wordt zich slechts

voordoet nadat een GBVB-
besluit is genomen. De bemoei-

enis van de Gemeenschap is

beperkt tot de economische
sancties; alle andere elementen
van het GBVB-besluit blijven

onderworpen aan de procedures
in de tweede pijler. De mogelijk-

heid tot besluitvorming met
gekwalificeerde meerderheid en het vereiste van

een Commissievoorstel gelden dus slechts voor

het EG-besluit. Daarnaast lijkt, ondanks de

bewoordingen van artikel 228A EG dat een
GBVB-besluit "medebrengt" dat sancties nood-

zakelijk zijn, een expliciete verwijzing naar de

noodzakelijkheid van een EG-besluit niet vereist.

De relevante GBVB-besluiten stellen in de praktijk
simpelweg dat de betrekkingen met een bepaalde
derde staat worden beperkt. Het is vervolgens

aan de Raad om te concluderen dat er een vervolg
besluit op grond van het Gemeenschapsrecht
nodig is. Dit besluit kan de vorm krijgen van een
Verordening, een Richtlijn of een Aanbeveling.

Meestal wordt gekozen voor een Verordening,
omdat het in de meeste gevallen gaat om een EG-
besluit dat volgt op een bindend besluit van de
VN-Veiligheidsraad. In geval van een aanbeve-

lende VR-Resolutie is ook in het EG-recht de

Aanbeveling het voor de hand liggende instru-

ment, zoals bijvoorbeeld bleek met betrekking

tot de sanctie tegen Haiti in 1994. In tegenstelling

tot artikel 7 3
G , dat bepaalt dat de Raad de nodige

urgente maatregelen kan nemen, geeft artikel
228A aan dat de Raad deze maatregelen neemt.

We zien hier een opvallend voorbeeld van een

expliciete onderwerping van Gemeenschapsrecht
aan GBVB-besluitvorming.'
Een derde, wellicht wat ironische, constatering

wijst in de richting van het mogelijk overbodige
karakter van de GBVB-besluiten over economische
sancties tot nu toe. In vrijwel alle gevallen zijn

deze besluiten slechts een echo van de resoluties

van de VN-Veiligheidsraad waarin de economi-

sche sancties al werden vastgesteld. Het zou veel

meer voor de hand liggen dat de EG-besluiten
direct zouden volgen op deze resoluties. Echter,

de tekst van artikel 228A vereist nu eenmaal een
voorafgaand GBVB-besluit'

Daarmee lijkt een onafhankelijke
vaststelling van economische sancties

in de eerste pijler uitgesloten te worden,

hetgeen overigens zeker bijdraagt tot

de samenhang van het gehele externe

optreden van de Unie. De keerzijde is
echter dat het (politieke) besluit om

economische sancties in te stellen, nu

onderworpen is aan de unanimiteits-
regel in de tweede pijler, ondanks de

mogelijkheid van meerderheidsbesluitvorming
in artikel 228A EG. Met dit in gedachten wordt

het wel heel moeilijk om vol te houden dat het

acquis communautaire in het geheel niet door de

GBVB-besluitvorming wordt aangetast.

Oplossing: een nieuwe gebruiksaanwijzing
In de praktijk is duidelijk gebleken dat sommige

GBVB-besluiten het Gemeenschapsbeleid op
bepaalde terreinen ernstig doorkruist hebben en

dat een aantal GBVB-acties net zo goed binnen

het kader van het Gemeenschapsrecht onderno-

men had kunnen worden (zoals bijvoorbeeld de

waarneming bij de verkiezingen in Rusland en in

Zuid-Afrika). ° Om het gevaar van 'besmetting'

van Gemeenschapsrechtelijke procedures door

GBVB-procedures te verkleinen, en om het

acquis communautaire te beschermen, is een
gebruiksaanwijzing (een 'mode d'emploi') ont-

wikkeld op grond waarvan gemeenschappelijke
GBVB standpunten de positie van de Unie

tegenover derde staten mogen bevatten door te

verwijzen naar relevant Gemeenschapsbeleid."

Deze verwijzingen moeten echter algemeen van

aard zijn en dienen de bevoegdheden van iedere

instelling te respecteren - met name het initia-

tiefrecht van de Commissie en de procedurele
regels die in het verdrag zijn neergelegd. Zo kan

dus in een gemeenschappelijk GBVB standpunt

22



gewezen worden op relevante maatregelen die de
Gemeenschap al heeft genomen, of die de
Commissie van plan is te gaan nemen.
De noodzaak om deze regeling aan te nemen
werd duidelijk na de vaststelling van een aantal
gemeenschappelijke standpunten die zich, zij het
in algemene termen, met Gemeenschapsrecht
bemoeiden. Het gemeenschappelijk standpunt

met betrekking tot Rwanda," bijvoorbeeld, komt
heel dicht bij de activiteiten van de Gemeenschap
in het kader van de Lom6-verdragen en verwijst

naar zaken die duidelijk binnen de bevoegdheid
van de Gemeenschap vallen (het voortzetten van
humanitaire hulp aan vluchtelingen en het her-
vatten van de ontwikkelingssamenwerking).
Hetzelfde geldt voor het gemeenschappelijk
standpunt ten aanzien van Oekrafne,' dat verwijst
naar economische samenwerking, de ontwikke-

ling van democratische instituties en wetgeving
(gedeeltelijk gefinancierd door het EG TACIS
programma), en nucleaire veiligheid en het her-
vormen van de energiesector (onderwerpen die

duidelijk binnen de sfeer van die andere
Europese Gemeenschap, Euratom, vallen)."
Zoals ook al terecht is opgemerkt door
Timmermans, is het probleem niet zozeer dat de

GBVB-besluiten verwijzen naar Gemeenschaps-
initiatieven (dat is uiteindelijk ook wat vereist is
op grond van de genoemde regeling), maar dat
zij dat doen in het operatieve gedeelte van het
besluit.' Door te wijzen op lopend en voorgenomen
Gemeenschapsbeleid in het operatieve gedeelte

van een GBVB-besluit, wandelt de Raad dwars
door Gemeenschapsbevoegdheden en procedures

heen. Zoals bijvoorbeeld te zien is in het gemeen-
schappelijk standpunt ten aanzien van Angola,
heeft de genoemde regeling dit probleem niet

geheel opgelost. In het (GBVB) Angola-besluit
wordt Gemeenschapsorganen zelfs opgedragen
iets te doen: "De Raad en de Commissie zullen, in
het kader van hun onderscheiden bevoegdheden,
de voor de tenuitvoerlegging van dit gemeen-

schappelijk standpunt noodzakelijke maatrege-
len treffen".16 In gedachten houdend dat gemeen-
schappelijke standpunten verwachtingen wekken
bij derde staten, is het zeker niet uitgesloten dat
GBVB-besluiten de inhoud van Gemeenschaps-
rechtelijke besluiten zullen befnvloeden.
Het was echter niet de bedoeling van het Verdrag

van Maastricht dat de besluitvorming in de eerste
pijler onderworpen zou worden aan die in de
tweede pijler. Integendeel, afgezien van de

genoemde uitzonderingen (de artikelen 228A en
73G) mogen GBVB-besluiten geen juridische ver-
plichtingen opleggen aan de Gemeenschap. De

conclusie dient dan ook te zijn dat de Raad in de
genoemde voorbeelden zijn boekje duidelijk te
buiten is gegaan. Om de samenhang in het externe

beleid van de Unie te verzekeren, ligt het voor de
hand in dit soort gevallen te kiezen voor een dub-
bele rechtsbasis (in de eerste en de tweede pijler).
Dit zou kunnen door besluiten aan te nemen
waarin wederzijdse verwijzingen zijn opgenomen

(zoals bijvoorbeeld is gedaan bij de besluiten over
de dual-use goederen), maar niets lijkt een
besluit in de weg te staan met een rechtsbasis in
zowel de EG als de GBVB bepalingen, hoewel een

combinatie van Gemeenschaps- en GBVB-proce-
dures aanleiding kan zijn tot het ontstaan van
enkele praktische problemen.'

Hulp van het Hof?
Zoals al was te verwachten is het heel moeilijk om
in het externe beleid van de Europese Unie een
honderd procent waterdichte scheiding aan te
brengen tussen de verschillende pijlers waarop

deze Unie rust. Het is logisch dat, waar het bui-
tenlands beleid verdeeld is over verschillende pij-
lers, er afbakeningsproblemen ontstaan. We heb-

ben kunnen zien dat in het verdrag een heel dui-
delijk belang gehecht is aan het zekerstellen van
het acquis communautaire. Op enkele punten is
het onvoorwaardelijk vasthouden aan de onaan-

tastbaarheid van het Gemeenschapsrecht echter
niet te verenigen met andere doelstellingen in het
verdrag. Het Hof van Justitie lijkt op grond van

artikel L en M bevoegd te zijn om de voorrang
van het Gemeenschapsrecht in de gaten te hou-
den." Het zou interessant zijn om te bekijken of

het Hof er eigenlijk niet een extra taak bij heeft:
het voorkomen van het misbruiken van het
onvoorwaardelijk vasthouden aan het acquis

communautaire, waar dit tot een volledige ont-
kenning van de GBVB-procedures zou leiden. 5
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