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International trade is one of the founding reasons of foreign relations among 

States. For centuries countries have been exchanging goods in order to export their own 

products and supply domestic demands importing from partners. More than ever before, 

multilateral trade is a key element of international connections among countries worldwide, 

and an indispensable factor for global economic growth. 

In that sense, the establishment of the WTO is a remarkable historic event. Since 

1995 multilateral trade has boosted economic growth. The WTO data estimates that between 

$109 billion and $510 billion were added to the world income as impact of the Uruguay 

Round finished in 1994. Empirical evidence is often amassed and demonstrates that lower 

trade barriers are good for all members of national economies. It allows a freer movement of 

goods, incentive of investment flows and permits a rapid transfer of technology and 

information across the world, promoting a great incentive to innovation. 

The WTO rule-based system is a major contributor to the well-functioning of the 

multilateral trade.  By submitting all the Members to the same rules, it truly reduces some 

inequalities. Relying on nondiscrimination-based principles, the WTO system constrains 

unilateral actions – especially from powerful members – and helps in the process of correcting 

the imbalances among countries.  

This study addresses the question whether: taking into account the large economic 

imbalances of WTO Members and the difficulty of developing country members to induce 

compliance with WTO decisions, does cross-retaliation in TRIPS obligations contribute to a 

better effectiveness of the dispute settlement system where developing country Members are 

concerned? 

In order to introduce the research theme – the multilateral trading system -, 

chapter two dealt with aspects and peculiarities of the multilateral trading system. Elements of 

international public law and international economic law used throughout the dissertation were 

presented in this section.  A basic background of international economic law is provided in 

this chapter.  Given the fact that the WTO is an international organization established by an 

international public law treaty, it was important to provide an overview of issues of State 

responsibility and the notion of what is currently understood by sovereignty of States in that 

chapter. Especially the principles of State responsibility are found to be important to explain 

the levels of noncompliance with WTO decisions, as indicated in the chapter four. 
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In that context, this study pays special attention to the dispute settlement system 

with its strengths and weaknesses. There is no doubt that the DSU provisions succeeded – to a 

great extent - in promoting security and predictability in global trade relations. The 

considerable number of disputes dealt with by the WTO to date reveals, both the faith that 

member States have in the system, and the increase of its credibility. However, the dispute 

settlement system has inconsistencies and gaps that cannot be ignored provide the motivation 

for the present dissertation.  

In chapter three the jurisdiction and procedures of the system was analyzed, with 

especial attention to the implementation of the Dispute Settlement Understanding. In that 

regard, the chapter describes the functioning of the WTO remedies, i.e. compensation and 

suspension of concessions and other obligations.  

More specifically, the procedure of suspension of concessions and other 

obligations – such as retaliation in relation to goods or services other than those subject to the 

dispute, hence cross-retaliation – of intellectual property rights pursuant the TRIPS 

Agreement were analyzed in this study. Retaliation in this context refers to a mechanism 

normally available only when the complainant is a developing country, while the respondent 

is a powerful and developed member. Given the fact that retaliation is typically allowed only 

when traditional compensatory measures are thought to be neither practical nor effective, the 

analysis demonstrated that cross-retaliation is indeed an interesting option for some 

developing countries.  

Preliminarily, in response to the problem posed by this dissertation, the analysis 

concluded that cross-retaliation in TRIPS can in fact contribute to a greater effectiveness of 

the dispute settlement system. Nevertheless, that conclusion has several caveats and should be 

approached with caution, as  elaborated in chapter four. 

Still, chapter three already addresses the potential difficulties that should be 

considered regarding the implementation phase of the DSU. In the implementation of WTO 

decisions, the concept of State sovereignty may come into play. Losing Members affected by 

DSB recommendations and rulings may be tempted to invoke State sovereignty as a shield of 

protection in order to circumvent compliance with the decisions. Notwithstanding, following 

the concepts of international public law, it is argued that (i) with the current interdependence 

among States there is no space for former concepts of absolute sovereignty of States; (ii) the 

WTO members voluntarily signed their participation and submission to the WTO laws and 
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rulings, which shall be compulsorily respected: and (iii) Members shall be held responsible 

for the breaches of their international obligations and therefore shall be made to repair the 

damages caused by their violations. 

Also worth noting is that in the same chapter the binding effect of the DSB 

recommendations and rulings is addressed. WTO Members have a pacta sunt servanda 

obligation according to which Members voluntarily agreed to compulsorily award a third 

party to settle their trade disputes. There seems to be a tendency to water-down the binding 

effect of the recommendations given by both the DSB and the Appellate Body. Although the 

term ‘recommendation’ can be understood to have a permissive connotation, the analysis of 

the present study support giving a full binding effect to the term ‘recommendation’. 

Moreover, in chapter three findings related to the asymmetry of WTO Members 

were presented, such as economic, political and social asymmetries that are direct and 

indirectly involved in the discussion. Even though multilateral trade does boost global 

economic growth, the differences that separate WTO players are considerable.  

The study concludes that limited economic leverage and the lack of legal capacity 

to litigate in the WTO may be strong reasons constraining the use of the system by developing 

countries, especially where small economies are concerned. Those reasons, therefore, limit 

the Members concerned to take full advantage of the dispute settlement system.  

However, even if these developing countries find means to circumvent the 

difficulties associated with entry to the system, other problems appear. In a later stage of the 

dispute, the economic and political asymmetries play an important role when it comes to the 

inducement of compliance with the recommendations and decision in the implementation 

phase. In considering a traditional compensatory measures, such as imposition of tariff duties, 

imposed by developing countries are usually counterproductive and will not cause any 

pressure to induce compliance. On the contrary, they will often bite the country imposing the 

sanction. In that scenario the possibility of cross-retaliation emerges as an attractive option for 

developing countries. Especially cross-retaliation in TRIPS obligations is found to be very 

effective in producing a credible threat to induce compliance by a recalcitrant Member. 

This study concludes that compliance is not optional for WTO Members. Instead, 

compliance with WTO law and therefore with DSB recommendations and rulings is 

mandatory. 
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With regards to the question of whether the economic asymmetry of members 

contributes to the noncompliance with recommendations and decisions, the study concluded 

that yes, it does. Although WTO Members can choose to comply with their obligations for 

many other reasons, this study assumes that a credible threat of retaliation does promote 

great level of incentive for compliance. 

Finally the analysis in chapter three leads to the conclusion that a traditional 

compensatory mechanism pursuant the DSU goes in the opposite direction of raising 

standards of living and improving social welfare of WTO Members. Instead, retaliation 

resulting into additional tariff duties can produce extremely detrimental effects to 

international trade. 

Chapter four focuses on intellectual property in order to test the central hypothesis 

of the research. In order to understand and analyze the effectiveness of suspension of 

concessions and other obligations pursuant the TRIPS Agreement as a retaliatory weapon, 

general concept of intellectual property were addressed. The first section offered an overview 

of the intellectual property world: agreements and types of IP rights. The study was extremely 

important in order to clarify each IP right singularities and functions and to preliminary select 

which intellectual property rights would be more suitable to promote a successful cross-

retaliation in TRIPS. After writing this section of the research, it was understood that in the 

case of an eventual cross-retaliation, the suspension on patents and copyrights may be the best 

and most practical option to stimulate both inducement of compliance and increase social 

welfare. 

The first section offers an overview of the intellectual property world: 

international agreements and types of IP rights. This overview is necessary in order to clarify 

intellectual property right singularities and functions allowing the author to visualize and map 

the subject. This enables the selection of which intellectual property rights would be more 

suitable to promote a successful cross-retaliation in TRIPS. After testing IP rights as to their 

suitability as cross-retaliatory instruments, it is submitted that in the case of an eventual cross-

retaliation, the suspension on patents and copyrights could be the best and most feasible 

options in addressing both inducement of compliance and increase of social welfare. 

Thus, it was logical to explore in this chapter how to establish the suspension on 

TRIPS obligations and to describe the basic rationale to calculate the level of retaliation. The 

level of cross-retaliation in TRIPS, according to DSU provisions, has to be equivalent and 
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proportional to the level of nullification and impairment resulting from the issue at the center 

of the dispute before the DSB. Accordingly, the present study details four elements that have 

to be considered in the valuation of the cross-retaliation in IP, namely: equivalence, 

proportionality, social welfare and export markets. Although the arbitrators have the final 

world in matters of level of retaliation calculation, the suspending country has to be diligent in 

showing how to address equivalence and proportionality and, at the same time, indicate the 

increase of social welfare that the cross-retaliation may proportionately (provide) besides 

identifying the possible export markets.  

Indeed, the retaliation in TRIPS presents challenges to be put in practice. This 

research tackles the ones that are most relevant to the suspending country. Therefore, the third 

section of chapter four set out to chart the challenges and costs – for the complainant - of 

suspending concessions and other obligations in TRIPS.  

It can be concluded that the primary and most basic element that should be 

provided by the suspending country government is a national legislation on the topic.  

In order to make cross-retaliation feasible, the suspending country has to provide 

for the enactment of a domestic legislation that enables the procedure. That is necessary so as 

not to infer an illegal action in the domestic jurisdiction. Unlike traditional compensatory 

measures, which deal with public rights – i.e. tariff duties -, cross-retaliation in TRIPS affects 

private rights that are subject to proprietary claims before national courts. Addressing the 

same nature of challenge, the dissertation also tackles the international commitments that may 

come into play.  

The study concludes that the fear that actions of suspensions in TRIPS would be 

incompatible with other international treaties is quite unfounded. On the one hand, because 

TRIPS incorporated Paris and Berne Conventions, and on the other because undertaking 

WTO obligations does not necessarily imply the exclusion of WIPO conventions and 

commitments. The systems work together (as a whole or incrementally).   

In addressing the economic feasibility of suspending concessions in TRIPS, the 

study covers the key challenges to the procedural requirement. Most of the WTO Members do 

not have economic conditions to proceed with a cross-retaliation. And for cross-retaliation to 

achieve the goals of inducement of compliance and social welfare increase, the developing 

country suspending concessions in TRIPS has to have considerable economic means to make 

the procedure feasible.  
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Basically, this dissertation concludes that the suspending country has to have (i) a 

considerable domestic market size; (ii) basic knowledge; and (iii) sufficient means to afford 

the costs of retaliation. 

 First, the size of the domestic market matters since the country has to have 

sufficient product or service-related demand to justify and pay for the investments to 

implement the benefits of suspending IP rights. Second, if the suspending country does not 

pursue enough know-how and means to take advantage of the suspension of a patent (for 

example) the cross-retaliation produces no effect. Third, implementing the measures of cross-

retaliation in the suspending country may represent considerably high investments in the 

domestic structure in order to profit from the suspension of intellectual property rights. 

Further challenges of a more political nature are covered in the third section of 

chapter four. It is argued that the main obstacle to implement cross-retaliatory measures for 

developing countries may be the political pressure from governments and stakeholders of 

developed countries. Powerful IP-dependent industries can be expected to lobby intensively to 

tarnish the reputation of the developing country trying to put in force cross-retaliatory 

measures. 

In order to see how all the elements work in practice, the last section of chapter 

four reviews the three cases where requests for cross-retaliation were made and approved by 

the WTO, namely: the EC-Bananas III, the US-Gambling and the US-Upland Cotton 

decisions. The section shows the procedural difficulties of putting the measures into practices 

as evidenced by the fact that these disputes did not yield practical approval. Also, the analysis 

in this section confirmed the assumptions made in relation to the challenges and difficulties 

aforementioned and showed that within the group of developing country complainants 

(Ecuador, Antigua and Brazil) only Brazil could really put in force a credible threat of the 

proposed cross-retaliation in TRIPS. 

In light of the ambition to strive towards a more balanced multilateral trade, the 

study nevertheless concludes that: 

The mandatory observation of trade rules is the primary requirement for fair play. 

Cross-retaliation in TRIPS can function as a development instrument through the promotion 

of the dissemination of information, the incentive of innovation and therefore, through the 

promotion of social welfare increase. 
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In view of the above, the final conclusions of this study on the cross-retaliation in 

TRIPS and compliance issues at the WTO, specially focusing on the situation of Member 

asymmetries in the implementation phase can be summarized as follows: 

 

(i) The emergence of the WTO and its dispute settlement system delivered 

predictability and legal security in the multilateral trade arena; 

(ii) As members of an international organization, States (and Members) are liable 

pursuant International Public Law rules for their attitudes and breach of obligations regarding 

the WTO. This includes the breach of the obligation to comply with the DSB and Appellate 

Body decisions; 

(iii) Adopted DSB rulings and recommendations are binding and must be observed by 

WTO Members; 

(iv) The asymmetries of WTO Members as described in the dissertation can be 

translated into huge differences regarding GDP, market share, technological means, 

innovation and political power; 

(v) Many WTO Members do not enjoy the benefits of the dispute settlement system 

as they cannot gather financial resources to improve their own legal capacity to ligate; 

(vi) Although the WTO presents a high percentage of compliance within its dispute 

settlement decisions, the number does not indicate only cases of full compliance as it 

considers partial compliance of decisions and negotiations among Members instead of 

compliance. However, every instance of noncompliance is very problematic to the multilateral 

trade system; 

(vii) The mechanism of retaliation is a political instrument and as such, being capable 

of posing a credible threat to the violator, is essential for the system to work; 

(viii) In considering cross-retaliation, the suspension on IP rights is interesting, because 

it affects sensible and powerful sectors of IP-dependent industries, mostly concentrated in 

developed countries; 

(ix) National implementation, international commitments, economic feasibility - i.e. 

domestic market size, basic knowledge, costs of implementation -, and the political pressure 
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are elements that should be taken in consideration by the developing country wishing to cross-

retaliate; 

(x) The suspension of concessions in TRIPS is not suitable for every developing 

country. Only countries with sufficient domestic market size with a considerable consumer 

demand, with a developed technology base, and with strength to confront the lobbies from 

powerful IP-dependent industries are capable of taking advantage of cross-retaliation in 

TRIPS; 

(xi) As not all the developing members are capable of delivering a credible threat of 

cross-retaliation, collective retaliation could be a solution for the lack of bargaining power of 

smaller economies; 

(xii) A credible threat of cross-retaliation in TRIPS does instill in the WTO Members a 

certain level of persuasion for compliance with decisions and recommendations of the DSB 

and AB. 
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Internationale handel staat onder andere aan de basis van internationale betrekkingen tussen 

landen. Over de eeuwen heen hebben landen goederen verhandeld door eigen producten te 

exporteren en van handelspartners te importeren om the kunnen voldoen aan interne vraag. 

Meer dan ooit tevoren is multilaterale handel een onmisbare schakel in internationale 

contacten, en vormt het een belangrijke factor voor internationale economische groei. 

In dit kader is het ontstaan van de Wereld Handelsorganisatie (WTO) van historische 

betekenis. Sinds 1995 heeft het de multilaterale handel doen toenemen. De WTO schat dat als 

gevolg van de in 1994 afgesloten Uruguay ronde van onderhandelingen wereldwijd het 

inkomen tussen de 109 en 510 biljoen Amerikaanse dollars is toegenomen. Onderzoek toont 

aan dat lagere douanetarieven positief zijn voor de nationale economieën van alle WTO leden. 

Reductie van handelsbarrières draagt bij aan vrijer verkeer van goederen, het doen van 

investeringen en aan snelle overdracht van technologie en informatie. 

De WTO wet- en regelgeving levert een substantiële bijdrage aan het functioneren van de 

multilaterale handel. Door alle Lidstaten aan dezelfde regels te onderwerpen, wordt een aantal 

ongelijkheden gereduceerd. Door uit te gaan van een non-discriminatie principes, beperkt het 

WTO systeem eenzijdig handelen – vooral van machtige Lidstaten – en helpt in het herstel 

van disbalans tussen landen. 

• Deze studie behandelt de vraag of: met in acht neming van het feit dat er grote 

economische verschillen tussen WTO Lidstaten bestaan en dat het afdwingen van 

nakoming van WTO uitspraken en normen voor ontwikkelingslanden problemen 

oplevert, kruislingse vergelding met betrekking tot opschorting van TRIPS 

verplichtingen bij draagt aan een verhoogde efficiency van het conflict-

beslechtingssysteem wanneer ontwikkelingslanden betrokken zijn. 

Ter introductie van dit onderzoeksthema worden in hoofdstuk twee aspecten en bijzondere 

eigenschappen van het multilaterale handelssysteem behandeld. Onderdelen van het 

internationaal publiekrecht en internationaal economisch recht, waaraan in het gehele werk 

aan gerefereerd wordt, worden hier geïntroduceerd. In dit hoofdstuk wordt een basale 

introductie in het internationaal economisch recht gepresenteerd. Gezien het feit dat de WTO 
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als internationale organisatie is gevestigd bij internationaal publiekrechtelijk verdrag, was het 

belangrijk in dit hoofdstuk een overzicht te verschaffen van principes van statelijke 

verantwoordelijkheid en datgene wat heden ten dage wordt verstaan onder soevereiniteit van 

staten. Met name het begrip statelijke verantwoordelijkheid blijkt, zoals later aangegeven in 

hoofdstuk vier, belangrijk te zijn voor de verklaring van de niveaus van niet nakoming met 

WTO uitspraken. 

In deze context besteedt deze studie bijzondere aandacht aan de sterkten en zwakten van het 

geschillenbeslechtingssysteem. Het staat buiten kijf dat de bepalingen van het ‘Dispute 

Settlement Understanding’ (DSU) in grote mate bepalend zijn voor het bewerkstelligen van 

de veiligheid en voorspelbaarheid in globale handelsrelaties. Het aanzienlijk aantal geschillen 

dat door de WTO tot op heden is behandeld toont zowel het vertrouwen van de Lidstaten in 

het system, en anderzijds de toenemende geloofwaardig erin aan. Het systeem ken echter ook 

onmiskenbare tegenstrijdigheden en lacunes welke niet terzijde kunnen worden geschoven en 

die de aanleiding zijn voor de huidige studie. 

In hoofdstuk drie zij de jurisdictie en procedures van het systeem geanalyseerd, waarbij met 

name aandacht is besteed aan de implementatie van het DSU. In dit opzicht beschrijft het 

hoofdstuk het functioneren van WTO remedies, zoals compensatie en het opschorten van 

concessies of andere verplichtingen. Meer bepaald, de procedure van het opschorten van 

concessies en andere verplichtingen -zoals vergelding met betrekking tot andere goederen of 

diensten dan die onderdeel uitmaken van het geschil, dus kruislingse vergelding- van 

intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit het TRIPS Verdrag zijn in deze studie 

geanalyseerd. In deze context is kruislingse vergelding een mechanisme dat  normalerwijze 

alleen beschikbaar is wanneer de eiser een ontwikkelingsland is, terwijl de gedaagde een 

machtig en ontwikkeld land is. Gezien het feit dat kruislingse vergelding alleen dan 

beschikbaar is wanneer traditionele compensatoire maatregelen niet als praktisch of effectief 

worden gezien, kan uit de analyse worden opgemaakt dat kruislingse vergelding inderdaad 

een interessante optie is voor ontwikkelingslanden.  

• In licht van de onderzoeksvraag die ten grondslag ligt aan deze studie, leidt de 

analyse dan ook tot de primaire conclusie dat kruislingse vergelding ten aanzien van 

TRIPS verplichtingen bij kan dragen tot een grotere effectiviteit van het 

geschillenbeslechtingssysteem. De conclusie moet echter voorzien worden van een 

aantal kwalificaties en caveats, zoals in hoofdstuk vier verder uitgewerkt. 
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Nochtans worden in hoofdstuk drie reeds de mogelijke moeilijkheden behandeld welke van 

belang zijn in de implementatie fase van de DSU. Bij het implementeren van WTO 

beslissingen komt het concept van soevereiniteit van naties om de hoek kijken. Verliezende 

Leden die door de aanbevelingen en uitspraken van de Dispute Settlement Board (DSB) 

worden getroffen zouden soevereiniteit van naties kunnen inroepen om onder hun 

nakomingsverplichting uit te komen. Desalniettemin moet op basis van het internationaal 

publiekrecht worden aangenomen dat: (i) in het kader van de onderlinge afhankelijkheid van 

Staten geen plaats meer is voor het oude concept van absolute soevereiniteit van Naties; (ii) 

de WTO Leden zich vrijwillig door toetreding onderwerpen aan het WTO recht en uitspraken, 

welke binden zijn en moeten worden nagekomen; en (iii) Leden verantwoordelijk zijn voor 

het niet nakomen van hun internationale verplichtingen, waardoor zij ook verplicht zijn in 

geval van niet-nakoming schade te vergoeden. 

Het moet ook worden gezegd dat in hetzelfde hoofdstuk het bindend karakter van de DSB 

aanbevelingen en uitspraken wordt behandeld. WTO Leden hebben een pacta sunt servanda 

verplichting, waaronder de Leden vrijwillig hebben besloten tot het verlenen van een 

automatische compensatie voor een derde partij om handelsgeschillen te beslechten. Er lijkt 

een tendens te bestaan om het bindend karakter van zowel DSB en Appellate Body (AB) 

aanbevelingen te veronachtzamen.  

Hoewel de notie ‘aanbeveling’ een permissief karakter lijkt te hebben, geeft de analyse in 

deze studie aanleiding aan de term ‘aanbeveling’ een volledig bindend karakter toe te kennen. 

Vervolgens zijn in hoofdstuk drie bevindingen met betrekking tot economische asymmetrie 

van WTO Leden gepresenteerd, zoals economische, politieke en sociale asymmetrie die van 

direct belang is voor de discussie. Ook al jaagt multilateraal handel globale economische 

groei aan, blijven de verschillen tussen onderlinge WTO Leden substantieel.  

• De studie concludeert dat beperkt economisch gewicht en een gebrek aan 

juridische capaciteit om WTO geschillen aan te spannen zwaarwegende reden zijn die 

het gebruik van het systeem door ontwikkelingslanden, met name die met een kleine 

economie, beperkt. Deze redenen staan derhalve in de weg aan de mogelijkheid van 

dit soort Leden om effectief gebruik te kunnen maken van het 

geschillenbeslechtingssysteem. 

Zelfs wanneer deze ontwikkelingslanden de middelen vinden om de moeilijkheden met 

betrekking tot het verwerven van toegang tot het systeem te overwinnen, doemen er andere 
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problemen op. In een later stadium van het geschil speelt namelijk de economische en 

politieke asymmetrie op wanneer het aan komt op het afdwingen van nakoming in de 

implementatiefase van de aanbevelingen en de uitspraak. Goed beschouwd zijn traditionele 

compensatoire maatregelen, zoals het opleggen van douanetarieven, opgelegd door 

ontwikkelingslanden doorgaans contraproductief en er gaat geen druk vanuit om nakoming af 

te dwingen. In tegendeel, deze maatregelen schaden doorgaans het land dat de sanctie op 

wenst te leggen. In dat geval biedt de mogelijkheid van kruislingse vergelding een 

aantrekkelijke mogelijkheid voor ontwikkelingslanden. Met name kruislingse vergelding met 

betrekking tot TRIPS verplichtingen blijkt een zeer effectief wapen te zijn om een 

weerspannig Lid tot nakoming te bewegen. 

• De studie concludeert dat nakoming niet optioneel is voor WTO Leden. 

Integendeel, nakoming met WTO recht en DSB aanbevelingen en uitspraken is 

verplicht. 

• Waar het de vraag betreft of economische asymmetrie tussen Leden bij draagt aan 

niet-nakoming van aanbevelingen en uitspraken, is de conclusie van de studie 

bevestigend. Hoewel WTO Leden ervoor kunnen kiezen om hun verplichtingen op 

basis van allerlei andere redenen na te komen, neemt deze studie het standpunt in dat 

een geloofwaardige dreiging van vergelding een grotere incentive voor nakoming 

promoot. 

• Ten slotte leidt de analyse in hoofdstuk drie tot de conclusie dat een traditioneel 

mechanisme van compensatoire mechanisme van de DSU het tegenovergestelde 

bewerkstelligd van het doel van verhoging van levensstandaard en sociaal nut in WTO 

Leden. In tegendeel, vergelding resulterend in hogere douanetarieven kunnen zeer 

schadelijke hebben voor internationale handel. 

Hoofdstuk vier gaat in op intellectuele eigendom om de centrale hypothese van dit onderzoek 

te testen. Om de effectiviteit van de opschorting van concessies en andere verplichtingen 

onder het TRIPS Verdrag te begrijpen en analyseren, zijn allereerst algemene concepten van 

intellectuele eigendom (IE) beschreven. Het eerste deel geeft een overzicht van de 

(internationale) wereld van intellectuele eigendom: internationale verdragen en soorten IE 

rechten. Dit overzicht is noodzakelijk om functies en eigenschappen van afzonderlijke 

intellectuele eigendomsrechten te verhelderen, hetgeen de auteur in staat stelde om het veld te 

overzien en in kaart te brengen. Dit maakt het mogelijk de intellectuele eigendomsrechten te 
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selecteren die zich het best lenen voor kruislingse vergelding in TRIPS. Na IE rechten te 

hebben getoetst op hun geschiktheid als kruislings vergeldingsinstrument, kan worden 

opgeworpen dat in geval van een eventuele kruislingse vergelding, de opschorting van 

octrooi- en auteursrechten zich het best lenen voor het bewerkstelligen van de doelstellingen 

van zowel nakoming alsook verhoging van het sociaal nut. 

Het was derhalve logisch om in dit hoofdstuk na te gaan hoe de opschorting van TRIPS 

verplichtingen vast te stellen en de ratio te beschrijven voor de berekening van de omvang van 

de vergelding. De omvang van de kruislingse vergelding in TRIPS moet, volgens de 

bepalingen van de DSU, gelijk en proportioneel zijn aan de omvang van het verlies en 

handelsbelemmering die het gevolg is van het geschil dat bij de DSB aanhangig is. De huidige 

studie onderscheidt daarom vier elementen die in aanmerking moeten worden genomen in de 

berekening van kruislingse vergelding in IE, namelijk: equivalentie, proportionaliteit, sociaal 

nut, en export markten. Hoewel de arbiters het laatste woord hebben waar het de vaststelling 

en berekening van de omvang van de vergelding, moet het opschortende land zorgvuldig 

aantonen hoe equivalentie en proportionaliteit, en tegelijkertijd een verhoging in het sociale 

nut dat kruislingse vergelding op proportionele wijze bewerkstelligt, kan worden bereikt en 

moet het de mogelijke export markten identificeren. De vergelding in TRIPS is niet makkelijk 

in praktijk te brengen en er zijn zekere uitdagingen. Dit onderzoek gaat in op die uitdagingen 

die het meest relevant zijn voor het land dat verplichtingen op wenst te schorten. In het derde 

deel van hoofdstuk vier worden de uitdagingen en kosten –voor de klager- van het opschorten 

van concessies en verplichtingen onder TRIPS in kaart gebracht. 

• Geconcludeerd kan worden dat de primaire en essentiële voorwaarde voor 

opschorting die door de nationale wetgever moet worden geschapen gelegen is in 

nationale wetgeving over dit onderwerp. 

Om kruislingse vergelding mogelijk te maken moet het opschortende land voorzien in 

nationale wetgeving die een dergelijke procedure mogelijk maakt. Dit is noodzakelijk om 

onwettige maatregelen in de nationale rechtsorde te voorkomen. In tegenstelling tot 

traditionele compensatoire maatregelen welke betrekking hebben op publieke rechten –

douanerechten-, worden in geval van kruislingse vergelding in TRIPS private rechten 

getroffen, welke als eigendomsrechten voor de nationale gerechten kunnen worden geclaimd. 

In hetzelfde licht worden ook de internationale verplichtingen die in deze context relevant zijn 

belicht. 
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• De studie concludeert dat de vrees dat vergeldingsacties in TRIPS zich met 

andere internationale verplichtingen niet zou verdragen ongegrond is. Anderzijds 

brengt de incorporatie van de Conventies van Parijs en Bern in TRIPS, alsook de 

verplichtingen onder het WTO verdrag niet noodzakelijk met zich mee dat WIPO 

Conventies en verplichtingen niet zij uitgesloten. De systemen werken tezamen  (als 

geheel of incrementeel). 

Waar het de economische haalbaarheid van opschorting van concessies in TRIPS betreft, 

behandelt de studie de voornaamste uitdagingen voor de procedurele voorwaarden. De meeste 

WTO Leden hebben niet de economische condities die noodzakelijk zijn voor het indienen 

van kruislingse vergelding. Om kruislingse vergelding een rol te laten spelen in het bereiken 

van de doelstellingen van nakoming en toename van sociaal nut, moet het ontwikkelingsland 

dat TRIPS verplichtingen opschort over substantiële economische middelen beschikken om 

voordeel te behalen bij deze procedure.  

• In essentie concludeert de studie dat het opschortende land moet beschikken over 

(i) een omvangrijke nationale markt; (ii) voldoende kennis; en (iii) voldoende 

middelen om de kosten van vergelding op te vangen. 

Ten eerste,  is de omvang van de nationale markt van belang omdat in het land voldoende 

product or dienst-gerelateerde vraag moet bestaan om de investeringen die noodzakelijk zijn 

om te profiteren van de opschorting van IE rechten te verantwoorden en bekostigen. Ten 

tweede, indien het opschortende land niet over voldoende know-how en middelen beschikt 

om voordeel te verkrijgen uit het opschorten van (bijvoorbeeld) een octrooi, sorteer de 

kruislingse vergelding geen effect. Ten derde, de implementatie van de kruislingse 

vergeldingsmaatregelen kan hoge investeringen met zich mee brengen om te kunnen 

profiteren van de opschorting van IE rechten. 

Additionele uitdagingen van meer politieke aard worden behandeld in het derde deel van 

hoofdstuk vier. Hierin wordt aangegeven dat de grootste uitdaging voor ontwikkelingslanden 

om kruislingse vergelding uit te voeren waarschijnlijk gelegen is in de politieke druk die door 

regeringen en belanghebbenden van ontwikkelde landen wordt uitgeoefend. Van machtige IE-

afhankelijke bedrijven kan worden verwacht dat zijn intensief lobbyen om zo de reputatie van 

het ontwikkelingsland dat tracht kruislingse vergeldingsmaatregelen in te voeren te 

beschadigen. 
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Om te zien hoe alle elementen in de praktijk werken,  geeft het laatste deel van hoofdstuk vier 

een overzicht van de drie  zaken waarin verzoeken tot kruislingse vergelding werden gedaan 

en gehonoreerd door de WTO, namelijk: de zaken EC-Bananas II, US-Gambling en US-

Upland Cotton. Dit onderdeel belicht de procedurele moeilijkheden bij het effectueren van de 

maatregelen, blijkens het feit dat deze geschillen niet leidden tot praktische toestemming. De 

analyse in dit onderdeel bevestigt ook de gemaakte aannames met betrekking tot de 

bovengenoemde uitdagingen en moeilijkheden, en laat zien dat binnen de groep eisende 

ontwikkelingslanden (Ecuador, Antigua en Brazilië) alleen Brazilië een geloofwaardige 

dreiging uit kon laten gaan van de voorgenomen kruislingse vergelding in TRIPS. 

In het licht van de ambitie om te streven naar een betere balans in multilaterale handel 

concludeert de studie desalniettemin dat: 

• De bindende nakoming van handelsregels de primaire voorwaarde is voor fair 

play. Kruislingse vergelding in TRIPS kan werken als een instrument voor 

ontwikkeling door de totstandbrenging van de verspreiding van informatie, het 

bevorderen van innovatie, en derhalve het vergroten van sociaal nut. 

In licht van het voorgaande kunnen de conclusies van deze studie over kruislingse vergelding 

in TRIPS en nakomingsvraagstukken bij de WTO, met speciale de focus op de situatie van 

asymmetrie tussen leden gedurende de implementatie fase als volgt worden samengevat: 

 

(i) De opkomst van de WTO en zijn geschillenbeslechtingssysteem heeft geleid tot 

voorspelbaarheid en juridische veiligheid in internationale handel; 

(ii) Als leden van een internationale organisatie, zijn Staten (en Leden) op basis van 

het internationaal publiekrecht aansprakelijk voor hun handelen en niet-nakoming van 

verplichtingen vis à vis de WTO. Dit omvat de niet-nakoming van de verplichting 

uitvoering te geven aan Dispute Settlement Body (DSB) en Appellate Body (AB) 

uitspraken; 

(iii) Aangenomen DSB uitspraken en aanbevelingen zijn bindend en moeten door de 

WTO Leden worden nagekomen; 

(iv) De asymmetrie tussen WTO Leden, zoals beschreven in dit proefschrift, laat zich 

vertalen in grote discrepanties in Bruto Nationaal Product, marktaandeel, 

technologische middelen, innovatie en politieke macht; 
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(v) Veel WTO Leden genieten niet de voordelen van het 

geschillenbeslechtingssysteem omdat zij niet in staat zijn de financiële middelen te 

vinden om hun eigen juridische capaciteit om geschillen aan te brengen te verbeteren; 

(vi) Hoewel de WTO aangeeft een hoog percentage van nakoming met betrekking tot 

zijn geschillenbeslechtingssysteem te hebben, omvatten deze cijfers niet alleen de 

gevallen van volledige nakoming, maar ook gedeeltelijke nakoming of onderhande-

lingen tussen Leden. Echter, elk geval van niet-nakoming is zeer problematisch voor 

het multilateraal handelssysteem; 

(vii) Het mechanisme van vergelding is een politiek instrument, dat als zodanig in staat 

is een geloofwaardige dreiging op te leveren voor de in gebreke blijvende partij, en is 

essentieel voor de werking van het systeem; 

(viii) Wanneer men kruislingse vergelding overweegt, is de opschorting van IE rechten 

interessant, omdat dit gevoelige en belangrijke sectoren van IE-afhankelijke 

industrieën raakt, welke doorgaans zijn geconcentreerd in ontwikkelde landen; 

(ix) Nationale uitvoering, internationale verplichtingen, economische haalbaarheid -

omvang van de nationale markt, voldoende kennis kosten van vergelding-, en de 

politieke druk zijn elementen die door het ontwikkelingsland dat kruislings wenst te 

vergelden in overwegingen moet nemen; 

(x) De opschorting van TRIPS concessies is niet geschikt voor elk ontwikkelingsland. 

Alleen landen met een omvangrijke nationale markt met voldoende 

consumentenvraag, een ontwikkelde technische basis, en de kracht zicht te meten met 

de lobby’s van machtige IE-afhankelijke industrieën zijn in staat voordeel te behalen 

uit kruislingse vergelding in TRIPS; 

(xi) Niet alle ontwikkelingslanden zijn in staat om een geloofwaardige dreiging uit te 

laten gaan van kruislingse vergelding, waardoor collectieve vergelding een oplossing 

kan bieden voor het gebrek aan onderhandelingskracht van kleine economieën; 

(xii) Een geloofwaardige dreiging van kruislingse vergelding in TRIPS leidt tot een 

zeker niveau van overredingskracht bij de WTO Leden voor nakoming van 

beslissingen en aanbevelingen van de DSB en AB. 

 

 


