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Inleiding g 

Ditt boek bevat een onderzoek naar de integratie van milieubelangen en het 
mededingingsrechtt van de EG. In eerste instantie was de aanleiding voor dit 
onderzoekk gelegen in het integratiebeginsel dat is te vinden in artikel 6 EG. 
Volgenss dit beginsel dienen de eisen inzake milieubescherming te worden geïn-
tegreerdd in de omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van de 
Gemeenschapp [...] in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duur-
zamee ontwikkeling. De vraag is dan wat precies "integreren" inhoudt. Een puur 
juridischee poging tot beantwoording van deze vraag leidt vaak tot tautologische 
antwoordenn in de trant van: integreren betekent rekening houden met. Aldus 
moestt het integratiebeginsel op andere wijze worden geduid. 

Deell een: de zoektocht naar een model voor integratie 

HetHet vervuiler betaalt beginsel en producentenverantwoordelijkheid en de internalisa-
tietie van het milieu 

Mett behulp van een combinatie van juridisch redeneren en economische 
inzichtenn kan het integratiebeginsel wel een beter omlijnde inhoud worden 
gegevenn wat betreft de rol die milieuoverwegingen moeten spelen in het mede-
dingingsrecht.. Deze economische inzichten zijn voor een groot deel terug te 
voerenn op het vervuiler betaalt beginsel. Volgens dit beginsel zou de vervuiler 
moetenn betalen voor de schade die hij het milieu berokkent. Daarmee poogt 
hett beginsel het probleem van de externe kosten aan te pakken. Volgens de 
economischee theorie kan milieuvervuiling worden verklaard aan de hand van 
hett feit dat een aantasting van het milieu vaak geen kosten met zich meebrengt 
voorr degene die verantwoordelijk is voor de milieuaantasting. Wanneer alle 
milieukostenn maar worden geïnternaliseerd, heeft alle gebruik van het milieu 
(bijvoorbeeldd om in te lozen, te bouwen of om er grondstoffen aan te onttrekken) 
eenn prijs. Doordat een bepaalde activiteit een intensiever gebruik (misbruik) van 
hett milieu dan een hogere prijs met zich meebrengt zal dit ook resulteren in 
eenn hogere prijs op de markt voor de desbetreffende activiteit. Een hogere prijs 
resulteertt in minder gebruik van deze activiteit en daardoor minder milieube-
lasting.. Traditioneel werd voor het aanwijzen van de vervuiler meteen naar de 
aanbodzijdee van de markt gekeken. Producenten werden geacht de vervuilers te 
zijn.. In dit boek worden echter de consumenten ten minste even verantwoorde-
lij kk gehouden voor de verslechtering van het milieu. Kan immers niet worden 
gesteldd dat in een vrije markteconomie als de onze, de producenten niet meer 
doenn dan datgene produceren in een hoeveelheid en kwaliteit waar de consu-
mentt om vraagt? Schijnbaar wil een grote groep consumenten eenvoudigweg 
niett meer betalen voor scharrelvlees, schonere bezine of een treinkaartje in 

466 6 



SAMENVATTING G 

plaatss van de auto. Nu de waarheid omtrent wie de werkelijke vervuiler is - als 
altijdd - in het midden ligt, dient te worden onderzocht waarom de kosten dan 
tochh vaak aan de aanbodzijde van de markt worden geïnternaliseerd. 

Aann de hand van het beginsel van de producentenverantwoordelijkheid is 
getrachtt een antwoord te geven op deze vraag. Daarbij werd duidelijk dat het 
gehelee "probleem" van mededinging en milieu samenkomt in dit beginsel. 
Volgenss het beginsel van de producentenverantwoordelijkheid zijn de fabri-
kantenn verantwoordelijk voor de milieuvriendelijke inname en verwerking van 
hett afval dat hun producten worden nadat de consument ze heeft afgedankt. 
Dee aanname hierachter is dat op dit moment de afvalfase van de productie en 
consumptiecycluss geen rol speelt (hiervoor is immers de gemeente feitelijk en 
financieell  verantwoordelijk). Aldus bestaat er bij de producenten weinig aanlei-
dingg om bij het ontwerpen en vervaardigen van hun producten rekening te 
houdenn met de recyclebaarheid van deze producten. Het resultaat zijn twintig 
verschillendee plastics, moeilijk los te halen klikverbindingen en moeilijk te 
verwerkenn materialen die de kosten van de recycling doen stijgen en daarmee 
zorgenn voor een nog lager recyclingpercentage. Door de producenten verant-
woordelijkk te maken voor de afvalfase, ontstaat er voor hen een directe aanlei-
dingg om de kosten die zijn gemoeid met deze afvalfase te verminderen (door 
bijvoorbeeldd het aantal verschillende plastics te reducerenn of de hoeveelheid 
verpakkingg terug te brengen). Op dit moment wordt de vraag naar de werkelijke 
verantwoordelijkee weer actueel. Er kan van worden uitgegaan dat de keuze voor 
dee meerdere soorten plastics in de eerste plaats is ingegeven uit kostenbespa-
ringsoverwegingen.. Dit betekent dat het beter te recyclen product waarschijnlijk 
duurderr zal zijn. Daarbij komt dat het ophalen en recyclen van de afgedankte 
productenn eveneens geld kost. Geld dat consumenten eerder schijnbaar niet 
bereidd waren te betalen om de eenvoudige reden dat zij evengoed de vervuilers 
zijnn in dit opzicht. Toch maakt de producentenverantwoordelijkheid alleen de 
producentenn verantwoordelijk. Dit kan worden verklaard aan de hand van de 
noodzaakk om de zaken zo efficiënt mogelijk te regelen. Ten eerste pleiten hand-
havingsredenenn voor het verantwoordelijk maken van de producenten. Als een 
bepaaldee groep geconfronteerd wordt met extra kosten dan zal een deel van die 
groepp pogen om deze kosten te ontduiken (wildstorten). In dit licht is het slim 
omm de groep die moeten worden gecontroleerd teneinde de ontduiking tegen 
tee gaan zo klein mogelijk te houden. Het is immers eenvoudiger om honderd 
producentenn en importeurs te controleren dan zestien miljoen Nederlanders. 
Tenn tweede zal de milieueffectiviteit groter zijn wanneer de producenten de 
kostenn dragen van de milieubelasting. De omvang van de kosten voor hen is vele 
malenn groter (zij dragen dan immers de kosten voor hun gehele productie) en 
duss beter voelbaar zodat het eerder tot een vermindering van de milieubelas-
tingg zal leiden. Veel belangrijker is echter de mogelijkheid die de producenten 
hebbenn om te innoveren ten aanzien van de milieubelasting van hun producten. 
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Wanneerr kosten ontstaan in de afvalfase, ontstaat niet alleen een prikkel om 
dezee kosten omlaag te brengen maar ontstaat ook een prikkel om onderzoek 
tee doen naar mogelijkheden om deze kosten verder omlaag te brengen dan op 
grondd van de huidige stand der techniek mogelijk is. Deze prikkel tot innovatie 
opp milieugebied is onmisbaar om duurzame ontwikkeling te verkrijgen. Alleen 
wanneerr de gehele economie er niet alleen op is gericht om de milieubelasting 
hierr en nu te beperken maar ook probeert om de milieubelasting structureel te 
reducerenn door onderzoek naar nieuwe technieken, is er ook maar een kans dat 
err duurzame ontwikkeling ontstaat. 

Watt betreft de milieubescherming verklaart het bovenstaande waarom het 
beginsell  van producentenverantwoordelijkheid centraal staat in de relatie tussen 
mededingingg en milieubescherming. Ook wat betreft het mededingingsrecht 
komtt het aan op dit beginsel. 

Aann de mededingingszijde van het centrale onderwerp van dit onderzoek 
speeltt allereerst het begrip concurrentieverstoring een grote rol. De licht 
euforischee toon hierboven verdekt immers niet dat volledige internalisatie van 
allee externe milieukosten en duurzame ontwikkeling op dit moment helaas 
grotendeelss theoretisch zijn. Er hoeft maar een land te zijn dat het minder nauw 
neemtt met het milieu en het invoeren van een producentenverantwoordelijkheid 
(off  welke andere milieumaatregel ook) zal onmiddellijk leiden tot een concur-
rentieverstoring.. De extra kosten hoeven immers niet te worden gedragen door 
hett land met de kortzichtige regering. Verder kan worden herinnerd aan het feit 
datt een grote groep consumenten even kortzichtig is zodat een milieuvriende-
lij kk maar duurder alternatief op dit moment altijd een niche product zal zijn. 
Wanneerr deze beperkte omzet voor dit milieuvriendelijke product onvoldoende 
blijktt te zijn verdwijnt het product weer van de markt en is er geen milieuwinst. 
Dezee verstoringen van de concurrentie kunnen worden teruggevoerd op de 
gebrekkigee internalisatie van milieukosten op dit moment. Een aantal actoren 
opp de markt heeft de milieukosten wel geïnternaliseerd maar een minstens even 
grotee groep geeft niet steeds te weinig om het milieu. In deze overgangsfase, 
waarbijj  een paar regeringen en ondernemingen hun kop boven het maaiveld 
uitstekenn en milieuvriendelijker proberen te wezen, voelt deze voorhoede een 
verslechteringg van de concurrentiepositie. 

Bijj  het compenseren van deze verslechtering van de concurrentiepositie 
speeltt het mededingingsrecht zijn rol. Een compensatie zou immers plaats 
kunnenn vinden doordat de ondernemingen die worden geconfronteerd met extra 
milieukostenn subsidies ontvangen. Ook komt het voor dat ondernemingen gaan 
samenwerkenn om het milieuprobleem beter aan te kunnen pakken. Een laatste 
voorbeeldd is een wettelijk monopolie uitgedeeld door de regering om te verze-
kerenn dat het milieuvriendelijke bedrijf verzekerd is van voldoende klandizie 
omm uit de kosten te komen. Deze drie voorbeelden bevatten optreden van de 
overheidd en ondernemingen dat in strijd is met de mededingingsbepalingen van 
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hett EG verdrag. Bij de vraag of ze zouden moeten worden toegestaan, speelt het 
modell  van integratie een rol. 

HetHet model voor integratie 
Volgenss dit model voor integratie zou de toepassing van het mededingings-

rechtt moeten zijn gericht op het vergemakkelijken en totstandbrengen van de 
internalisatiee van milieukosten. Alleen bij een volledige internalisatie, zo is hier-
bovenn aangetoond, is er een kans dat we een duurzame ontwikkeling krijgen. In 
dee praktijk betekent dit dat milieuvriendelijke initiatieven van koplopers moeten 
wordenn gestimuleerd. Waar mededingingsbeperkingen noodzakelijk zijn ter 
compensatiee van een concurrentieverstoring, dienen deze te worden toegestaan 
doorr het mededingingsrecht. Waar de noodzaak van een compensatie niet 
(langer)) aanwezig is, dient het mededingingsrecht echter onverbiddelijk iedere 
mededingingsbeperkingg tegen te gaan. De afwezigheid van een concurrentie-
verstoringg wijst er immers op dat de er een volledige internalisatie heeft plaats-
gevonden.. Op dat moment dient de onverstoorde mededinging zijn tuchtigende 
werkingg op de markt te hebben zodat een concurrentie ten aanzien van het 
milieuu ontstaat. Zijn immers alle milieukosten volledig geïnternaliseerd, dan 
zall  een consument meer moeten betalen voor een vervuilend product dan voor 
eenn milieuvriendelijk product, hetgeen hij niet zal willen zodat het vervuilende 
productt verdwijnt. Bovendien zal hij, waar de milieuvriendelijke producten 
nogg steeds duurder zijn dan de milieuonvriendelijke alternatieven bereid zijn 
omm deze hogere prijs te betalen aangezien hij weet dat het andere product hem 
minstenss evenveel zal kosten als hij de milieubelasting in aanmerking neemt. 
Dee aldus vergroende markt zal leiden tot een strijd om zo milieuvriendelijk 
mogelijkk te produceren en te consumeren. 

Ditt model voor integratie is, zoals hierboven blijkt, weliswaar ontstaan 
mett betrekking tot artikel 6 EG, maar alles behalve beperkt tot het EG mede-
dingingsrecht.. De onderliggende economische redenering is universeel en 
kann worden toegepast op ieder stelsel van mededingingsregels. Een juridisch 
bezwaarr tegen de toepassing van dit model zou kunnen zijn dat het tot gevolg 
heeftt dat milieubescherming een doel van het mededingingsrecht wordt. Voor 
watt betreft de mededingingsregels van de EG doet dit juridische bezwaar al 
geenn opgeld vanwege artikel 6 EG dat een plicht tot integratie bevat voor alle 
beleidd en optreden van de Gemeenschap, inclusief het mededingingsrecht en de 
toepassingg daarvan. Andere stelsels van mededingingsrecht kennen echter niet 
dergelijkee integratiebepalingen. Voor deze stelsels is daarmee geen onoverkome-
lijk ee barrière opgeworpen die in de weg staat aan de toepassing van het model 
vann integratie. Het model van integratie leidt er immers op de langere termijn 
toee dat de concurrentie minder wordt verstoord doordat het een vollediger inter-
nalisatiee tot gevolg heeft. Daarmee zijn milieubescherming en een bescherming 
vann de mededinging op de langere termijn wederzijds versterkende doelstel-
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lingenn die geenszins in strijd zijn met de doelstellingenn van het mededingings-
recht.. Juridisch en economisch gezien zijn er geen bezwaren tegen de toepas-
singg van het model voor integratie. Wel zullen de mededingingsautoriteiten er 
eenn langere termijn visie op na moeten gaan houden wat betreft het doel van de 
beschermingg van de onverstoorde mededinging. 

Nuu het model voor integratie is ontwikkeld kan worden gekeken of het model 
ookk wordt toegepast in de toepassing van het EG mededingingsrecht 

Deell twee: EG mededingingsrecht en milieubescherming 

Inleiding Inleiding 
Inn dit deel wordt het volledige mededingingsrecht van de EG onderzocht op 

dee rol die milieubelangen hebben gespeeld in de toepassing van deze regels. 
Daarbijj  wordt ook bekeken of de rol die aan milieuoverwegingen is toegekend 
overeenkomtt met het model voor integratie. Allereerst komen de beginselen van 
hett EG mededingingsrecht aan de orde (hoofdstuk 7). Daarna wordt de toepas-
singg van artikel 81 EG (het kartelverbod) onderzocht in hoofdstuk 8. De toepas-
singg van het verbod op misbruik van een economische machtspositie (artikel 82 
EG)) komt daarna aan de orde in hoofdstuk 9. Als laatste van de tot ondernemin-
genn gerichte mededingingsregels wordt in hoofdstuk 10 de Concentratiecontrole 
Verordeningg onderzocht. In hoofdstuk 11 komt de nuttig effect regel (artikel 10 
junctoo 81 EG) aan de orde terwijl in hoofdstuk 12 de toepassing van artikel 86 
EGG (publieke ondernemingen) wordt besproken. De toepassing van het verbod 
vann staatssteun in artikel 87 EG is hekkensluiter. 

Inn alle gevallen vangt het hoofdstuk aan met een algemene bespreking van 
dee desbetreffende bepalingen waarna meer specifiek wordt gekeken naar de 
toepassingg met betrekking tot milieubescherming. 

BeginselenBeginselen van EG mededingingsrecht 
Onderr de beginselen worden verstaan de rol van het mededingingsrecht 

inn het Verdrag en de werkingssfeer van de mededingingsregels. Ten aanzien 
vann de rol van de mededingingsregels in het Verdrag kan worden vastgesteld 
datdat behalve de verzekering van een bepaalde mate of intensiteit van de mede-
dinging,, de marktintegratie eveneens een belangrijk doel is. Het Hof legt de 
mededingingsregelss dan ook teleologisch uit hetgeen (grote) gevolgen heeft voor 
dee toepassing van de regels. De mededingingsregels van de EG dienen, net als 
allee andere beleid en optreden van de EG te worden gezien in het licht van de 
doelstellingenn van de EG zoals die zijn neergelegd in artikel 2 EG. De mededin-
gingsregelss van de EG zijn in principe van toepassing op de gehele economie. 
Alleenn ten aanzien van de landbouw-, transport- en defensie-industrie bestaan 
bijzonderee regels. Deze regels worden, als uitzonderingen op de regel, beperkt 
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geïnterpreteerdd en laten dan ook geen ruimte voor een toepassing van het model 
voorr integratie. De personele werkingssfeer van het Europese mededingings-
rechtt valt samen met het begrip onderneming. Alleen ondernemingen, dat wil 
zeggen,, entiteiten die marktactiviteiten verrichten, vallen onder de mededin-
gingsregels.. Entiteiten die dus een niet-economische activiteit verrichten zijn 
uitgezonderdd van de toepassing van het mededingingsrecht. Uit de jurispru-
dentiee kunnen twee soorten van niet-economische activiteiten worden afgeleid 
mett de daarbij horende tests: de overheidsprerogatieven-test en de marktecono-
mie-test.. De overheidsprerogatieven-test is al eens gebruikt om een entiteit die 
milieubeschermingsactiviteitenn uitvoert, uit te sluiten van het ondernemings-
begrip.. De precieze inhoud van de markteconomietest is onduidelijk maar het is 
niett uit te sluiten dat op grond van de onderliggende solidariteitsgedachte, ook 
bepaaldee milieuactiviteiten worden buiten de werkingssfeer van het mededin-
gingsrechtt vallen. Ten aanzien van de territoriale werkingssfeer heeft het onder-
zoekk zich beperkt tot het constateren dat er snel sprake zal zijn van een invloed 
opp de intracommunautaire handel. 

ArtikelArtikel 81 EG 
Inn verband met artikel 81 EG wordt allereerst de Albany-exceptie onderzocht. 

Volgenss deze uitzondering vallen collectieve arbeidsovereenkomsten, ondanks 
hunn mededingingsbeperkende effecten, niet onder het verbod van artikel 81 
EGG aangezien het EG verdrag hun totstandkoming aanmoedigt. Een nader 
onderzoekk wijst uit dat de juridische onderbouwing van de Albany-exceptie een 
analogee toepassing op collectieve milieuovereenkomsten uit sluit. Wat betreft 
hett vereiste van artikel 81 dat de afspraak tot doel of tot gevolg moet hebben dat 
dee mededinging wordt beperkt, wordt een tendens tot een economische uitleg-
gingg van artikel 81(1) gesignaleerd. Zo speelt de vraag of een mededingingsbe-
perkingg wel merkbaar is, eens steeds grotere rol. Ook lijk t uit de rechtspraak 
eenn rule of reason, op grond waarvan de mededingingsbeperkende en mededin-
gingsversterkendee effecten tegen elkaar moeten worden afgewogen, te kunnen 
wordenn afgeleid. In het kader van deze twee aspecten kunnen milieuoverwegin-
genn een rol spelen. Vaak zal de conclusie moeten zijn dat een afspraak tussen 
fabrikantenn ten aanzien van bepaalde milieuaspecten van het productieproces 
off  de producten geen merkbare mededingingsbeperking tot gevolg hebben 
aangezienn zij op veel meer (en belangrijker) aspecten concurreren dan de 
milieuprestatiess alleen (prijs, kwaliteit etc.) Ook kan een afspraak ten aanzien 
vann de milieubescherming noodzakelijk zijn voor het creëren van een nieuwe 
markt.. Met name op het terrein van de afvalverwerking is dit mogelijk. In dit 
soortt gevallen kunnen de positieve effecten voor de mededinging de negatieve 
effectenn voor de mededinging meer dan compenseren zodat er als netto resul-
taatt niet kan worden gesproken van een beperking (veeleer een versterking) van 
dee concurrentie. In de literatuur is wel een Europese rule of reason ontwaard in 
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dee rechtspraak van het Hof. Volgens deze opvatting zou ieder dwingend vereiste 
dee toepassing van artikel 81(1) op de mededingingsbeperkingen die inherent 
zijnn aan dit dwingend vereiste, uitsluiten. Aangezien milieubescherming is 
geaccepteerdd als dwingend vereiste, kan deze uitzondering worden ingeroepen. 
Evenwell  zou een dergelijke uitlegging van artikel 81(1), in tegenstelling tot de 
(niet-Europese)) ruk of reason, wel degelijk artikel 81(3) overbodig maken. Lega-
listischee redeneringen op grond waarvan de effecten op de mededinging niet 
langerr behoeven te worden vastgesteld wanneer een mededingingsbeperkend 
doell  is vastgesteld worden (niet alleen vanuit het oogpunt van het model voor 
integratie)) afgekeurd. In het kader van het onderzoek naar artikel 81 EG wordt 
ookk vastgesteld dat in een aantal gevallen wellicht kan worden gesproken van 
eenn (economisch) dwangkartel op milieugronden. De omstandigheden die de 
overheidd dan creëert zijn zodanig dat er geen ruimte meer is voor concurrentie; 
samenwerkingg is dan de enige economisch rationele optie. Ten aanzien van het 
eerstee lid van artikel 81 EG is de conclusie dat het model voor integratie niet 
nooptt tot meer dan een economisch verantwoorde toepassing. Een grotere rol 
(bijvoorbeeldd uitsluiten van artikel 81(1) ondanks dat er wel een mededingings-
beperkingg is) voor milieuoverwegingen druist tegen het model voor integratie in 
aangezienn dit model er juist van uit gaat dat, na internalisatie, de mededinging 
zijnn nuttige werk moet doen. 

Binnenn artikel 81 EG lijk t het model voor integratie zijn rol dan ook voorna-
melijkk te moeten spelen met betrekking tot het derde lid van deze bepaling. Op 
grondd van deze bepaling kunnen mededingingsbeperkende afspraken worden 
toegestaann wanneer zij voldoen aan vier cumulatieve vereisten. Het model voor 
integratiee eist dat milieuvoordelen rechtstreeks, zonder dat deze worden omge-
zett in economische voordelen, worden geaccepteerd als voordelen die kunnen 
leidenn tot een toepassing van deze bepaling. Verder komen milieuvoordelen 
inherentt ten goede aan een open groep personen zodat aan het tweede vereiste 
voorr de toepassing van artikel 81(3) is voldaan. In het kader van de onmisbaar-
heidd van de afspraak om de voordelen te behalen kan worden afgewogen of 
dee afspraak noodzakelijk is in het licht van de stand van zaken wat betreft de 
internalisatiee en eventuele noodzaak om verstoringen van de concurrentie te 
compenseren.. Het laatste vereiste voor een toepassing van artikel 81, lid 3, zal 
geenn problemen opleveren aangezien de milieuaspecten slechts een element zijn 
tenn aanzien waarvan concurrentie plaatsvindt. Voldoende restconcurrentie zal er 
duss blijven. 

Dee huidige praktijk van de Commissie is teleurstellend in dit opzicht. 
Niett alleen is de Commissie onduidelijk waar het gaat om het gewicht dat aan 
milieuvoordelenn wordt toegekend, de rol die milieuvoordelen spelen lijk t niet 
tee voldoen aan de eisen van het model van integratie. De onduidelijkheid van 
hett beleid van de Commissie kan tot grote problemen leiden wanneer artikel 
81,, lid 3, rechtstreeks werkend wordt verklaard. Vanaf dat moment kan immers 
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iederee rechter deze bepaling toepassen. Ondanks dat dit voor de toepassing van 
hett model voor integratie niets uitmaakt, bestaan er wel degelijk gevaren voor 
dee eenvormige toepassing van artikel 81(3) door de gehele Gemeenschap. De 
oplossingg die de Commissie lijk t voor te staan (een gedeeltelijke continuering 
vann haar uitleggingsmonopolie) zal in dit verband niet helpen. Evenmin zal het 
reducerenn van de toepassing van artikel 81, lid 3, tot puur economische over-
wegingenn helpen aangezien een nationale rechter bij de toepassing van artikel 
81(3)) EG gebonden is aan het integratiebeginsel en zich dus geroepen kan 
voelenn om aan milieuvoordelen een zeker gewicht toe te kennen. Het belang van 
eenn duidelijk beleid van de Commissie ten aanzien van milieuoverwegingen in 
hett kader van artikel 81(3) kan dus niet worden onderschat. 

ArtikelArtikel 82 EG 
Mett betrekking tot artikel 82 EG, het verbod van misbruik van een economi-

schee machtspositie, wordt eerst de rol van milieuoverwegingen op de marktafba-
keningg onderzocht. Artikel 82 is totnogtoe slechts in een milieuzaak toegepast. 
Dee uitkomst van de DSD zaak is als onbevredigend gekarakteriseerd. Op grond 
vann het model voor integratie had meer rekening moeten worden gehouden met 
dee bijzondere vereisten die de Duitse milieuregelgeving oplegt. Deze hadden 
hunn rol kunnen spelen in het kader van de mogelijkheid van de zogenaamde 
objectievee rechtvaardiging. Verder werd gesteld dat deze bijzondere vereisten 
zeerr wel kunnen leiden tot de karakterisering van DSD (en zijn lotgenoten) als 
natuurlijkk monopolie of universele diensten verrichter. Dit is onbevredigend 
vanuitt het perspectief van het model voor integratie aangezien daarmee moet 
wordenn aanvaard dat de markt is beperkt tot een aanbieder. Zinvolle concur-
rentiee is dan niet mogelijk. Het ontstaan van een dergelijk natuurlijk monopolie 
valtt in eerste instantie de milieuregelgever te verwijten. Door te kiezen voor een 
voorr iets dat in werkelijkheid neerkomt op een productverantwoordelijkheid in 
plaatss van een echte producentenverantwoordelijkheid, verspeelt hij de kans op het 
creërenn van een functionerende markt. Het toepassen van het misbruikverbod 
inn deze omstandigheden is niet meer dan een lapmiddel waarmee de structurele 
foutenn niet kunnen worden rechtgezet. Veeleer zal de aandacht zich moeten 
richtenn op de institutionele structuur van de monopolist waarbij deze zodanig 
moett zijn dat deze niet kan verworden tot vehikel waarmee de oprichtende of 
deelnemendee ondernemingen hun invloed kunnen uitoefenen. In het geval van 
DSDD is de institutionele structuur zodanig dat DSD niet kan worden misbruikt 
doorr de benedenstroomse of bovenstroomse industrie om toetreders te weren 
uitt de benedenstroomse of bovenstroomse markten. Verder zal deze structuur 
eveneenss voorkomen dat DSD zich abusief gaat gedragen op de markt waarop 
hett zelf actief is. 
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Concentratiecontrole Concentratiecontrole 
Mett betrekking tot concentratiecontrole kan de samenvatting kort zijn: de 

Concentratiecontrolee Verordening staat het terzijde zetten van mededingings-
overwegingenn op grond van milieuoverwegingen niet toe. De toepassing van 
hett model voor integratie is dan ook onmogelijk. Dit is evenwel geen probleem 
aangezienn de Concentratiecontrole Verordening een structureel instrument 
is.. Het valt niet in te zien waarom een verandering in de marktstructuur die 
dee mededinging beperkt noodzakelijk zou zijn vanuit milieuperspectief. De 
internalisatiee van milieulasten is in het einde het best gediend met de aanwezig-
heidd van mededinging. Het toestaan van een mededingingsbeperkende concen-
tratiee op milieugronden zou neerkomen op het accepteren van het ontstaan van 
natuurlijkee monopolies zoals dat hierboven (in verband met artikel 82) werd 
gezienn als teleurstellend gevolg van weinigg doordachte milieuregelgeving. 

NuttigNuttig effect regel 
Terr zake van de nuttig effect regel bestaat nog veel onduidelijkheid. In ieder 

gevall  kan de nuttig effect regel als lex generalis ten opzichte van artikel 86 
wordenn gekwalificeerd. Dat brengt met zich mee dat de gevolgen van en voor-
waardenn voor een uitzondering op de nuttig effect regel gelijk moeten met die 
voorr wat betreft artikel 86 EG. Uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat de 
nuttigg effect regel niet van toepassing is op de goedkeuring van een afspraak als 
diee "onderliggende" afspraak zelf niet in strijd is met artikel 81 EG. De mogelijk-
hedenn voor uitzonderingen op artikel 81 EG wegens milieugronden spelen daar-
meee eveneens een rol binnen de nuttig effect regel. Verder dient de nuttig effect 
regell  - teneinde de parallellie met artikel 86 te bewaren - een uitzondering naar 
analogiee van artikel 86(2) EG te bevatten. Met de uitzondering voor het alge-
meenn belang zoals het Hof die lijk t te hebben gecreëerd, is dit het geval. Deze 
uitzonderingg is weliswaar nog niet toegepast in een milieucontext, maar dit lijk t 
zonderr meer mogelijk. Het model voor integratie kan aldus worden toegepast in 
hett kader van de nuttig effect regel aangezien deze een rechtstreekse afweging 
vann milieudoelstellingen en mededingingsbescherming toestaat. 

ArtikelArtikel 86 EG 
Artikell  86 EG bestaat uit twee regels. In het eerste lid is een verbod te 

vindenn op grond waarvan lidstaten niet het nuttig effect aan de regels van het 
Verdragg mogen ontnemen wanneer zij wettelijke monopolies uitvaardigen. 
Hett tweede lid verklaart de regels van het Verdrag buiten toepassing voor zover 
ditt noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak van algemeen economisch 
belang.. Uit de rechtspraak in verband met artikel 86 kan worden afgeleid dat 
hett Hof de milieubeschermingsoverwegingen die door lidstaten te berde worden 
gebracht,, kritisch benadert. Vrij recent heeft het Hof een wettelijk monopolie 
toegestaann op milieugronden. Daarbij overwoog het in het kader van de even-
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redigheidstoetss dan het monopolie noodzakelijk was voor het totstandbrengen 
vann een voldoende recycling capaciteit Daarbij hield het Hof rekening met de 
noodzaakk om de desbetreffende onderneming te beschermen voor de duur van 
dee afschrijving van de investeringen. In een eerdere zaak wees het Hof een 
vergelijkbaarr beroep op het verzekeren van de rentabiliteit af. Milieuoverwegin-
genn lijken dit opmerkelijke verschil te kunnen verklaren Vanuit het perspectief 
vann het model voor integratie is deze rechtspraak zonder meer toe te juichen. 
Doorr milieubeschermingsoverwegingen rechtstreeks in aanmerking te nemen 
enn door duidelijk te erkennen dat een uitzondering op de mededingingsregels 
noodzakelijkk is in verband met de internalisatie, draagt het Hof met zijn toepas-
singg van artikel 86 EG bij tot het internaliseren van milieulasten. 

ArtikelArtikel 87 EG 
Artikell  87 EG vertoont qua structuur een grote overeenkomst met artikel 

811 EG: een ruim geformuleerd verbod gekoppeld aan de mogelijkheid van een 
uitzonderingg voor bepaalde vormen van staatssteun. De parallel met artikel 81 
bestaatt ook in de uitlegging en met name de recente ontwikkelingen daarbij. 
Waarr het eerste lid van artikel 81 recentelijk ook beperkter wordt geïnterpre-
teerd,, legt het Hof in het recente arrest PreussenElektra het eerste lid van artikel 
877 eveneens beperkt uit. Het resultaat is dat het de verplichting tot afname van 
duurzamee energie tegen een prijs boven de marktwaarde, ondanks dat dit wel 
eenn voordeel voor de duurzame stroomproducenten oplevert, niet onder het 
verbodd van artikel 87(1) valt. Vanuit milieubeschermingsoverwegingen lijk t deze 
uitspraakk zeer wenselijk. Verder laat het beleid van de Commissie met betrek-
kingg tot de toepassing van de vrijstellingen in het derde lid van artikel 87 EG 
ookk zien dat milieuoverwegingen een grote rol spelen. Zeker in verband met 
dee toepassing van het derde lid kan zonder meer worden gesproken van een 
toepassingg van het model voor integratie. De Commissie staat bijvoorbeeld zeer 
mededingingsverstorendee bedrijfssteun toe voor zover dit noodzakelijk is om de 
concurrentieverstoringenn als gevolg van onvolledige internalisatie te compen-
seren.. Milieuoverwegingen en met name de noodzaak om tot een internalisatie 
tee komen, rechtvaardigen aldus rechtstreeks een tijdelijke uitzondering op de 
mededingingsregels. . 

Tussenconclusie Tussenconclusie 
Opp grond van het bovenstaande is de tussenconclusie dat er eer niet te 

verklarenn verschil is tussen de rol die milieubelangen spelen in de mededin-
gingsregelss die zijn gericht tot ondernemingen en de rol die zij spelen in de 
tott overheden gerichte mededingingsregels. Wat betreft de mededingingsre-
gelss gericht tot ondernemingen is de rol beperkt en indirect. Bovenal kan niet 
wordenn gesproken van een toepassing van het model voor integratie. De toepas-
singg van de tot overheden gerichte regels laat echter een volledig ander beeld 
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zien.. Milieuvoordelen kunnen zonder meer een uitzondering rechtvaardigen en 
bijj  de toepassing van deze uitzondering wordt uitdrukkelijk rekening gehouden 
mett de noodzaak om internalisatie te bewerkstelligen. Het model voor integratie 
wordtt zonder meer toegepast. 

Deell drie: een vergelijking 

Inleiding Inleiding 
Teneindee de bevindingen van de voorgaande twee delen te verifiëren (het 

modell  voor integratie en zijn al dan niet toepassing in het EG mededingings-
recht)) vindt in het derde deel een vergelijking plaats. Daarbij wordt vanuit drie 
perspectievenn gekeken naar de rol die milieubelangen spelen in het EG mede-
dingingsrecht.. Ten eerste het interne perspectief waarbij de rol van cultuurbe-
langenn in het EG mededingingsrecht wordt bestudeerd. Als tweede het externe 
perspectieff  waarbij vanuit de ervaringen met milieubelangen in een drietal 
anderee stelsels van mededingingsrecht wordt gekeken naar de eerdere bevindin-
gen.. Als laatste het semi-externe perspectief waarbij de rol die milieubelangen 
hebbenn gespeeld in de andere interne marktregels de maatstaf wordt. 

HetHet interne perspectief 
Maarr al te vaak worden de zogenaamde niet-economische doelen op één 

hoopp geveegd. De wederzijds versterkende relatie zoals die hierboven werd 
geschetstt voor mededinging en milieubescherming bestaat echter niet voor 
allee andere niet-economische doelstellingen. Met betrekking tot cultuur, 
bijvoorbeeld,, bestaat er geen beginsel naar analogie van het beginsel dat de 
vervuilerr betaalt. Daarbij komt dat uiteindelijk de doelstellingen van cultuur-
beleidd en mededingingsbeleid fundamenteel tegengesteld zijn. Op grond van 
dezee uitgangspunten zou het dus onmogelijk moeten zijn om een model voor 
integratiee te ontwikkelen voor cultuurbelangen. Verder zou het dus ook onmo-
gelijkk moeten zijn om de mededingingsregels van de EG te interpreteren op een 
wijzee die in deel twee is gekwalificeerd als een toepassing van het model voor 
integratie.. Een onderzoek van de toepassing van het EG mededingingsrecht met 
betrekkingg tot zaken waarin cultuurbelangen een rol spelen heeft dit bevestigd. 
Cultuurbelangenn spelen geen rol zoals milieubelangen die wel spelen bij de 
toepassingg van het EG mededingingsrecht in die zin dat cultuurbelangen niet 
hebbenn geleid tot het tijdelijk ter zijde zetten van de mededingingsregels. Waar 
cultuurbelangenn wel een rol spelen is dat het rechtstreekse gevolg van ingrijpen 
vann de wetgever. Cultuurbelangen spelen hun in het mededingingsrecht op 
eenn wijze die niet analoog is aan de manier waarop milieubelangen volgens het 
modell  voor integratie wel degelijk hun rol spelen. 
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HetHet externe perspectief 
InIn dit deel werd de relatie tussen mededinging en milieubescherming 

onderzochtt voor wat betreft Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland 
inn een traditionele rechtsvergelijkende exercitie. Daarbij werd zowel naar de 
"mededingingskant""  (wat is de rol van milieubelangen in het mededingings-
recht?)) als naar de "milieukant" (welk belang wordt aan mededinging toegekend 
inn het milieubeleid?) van de medaille gekeken. Wat betreft de toepassing van 
hett mededingingsrecht in milieuzaken, is het beeld grotendeels gelijk aan dat 
watt al met betrekking tot de toepassing van de EG mededingingsregels voor 
ondernemingenn werd vastgesteld. De rol van milieuoverwegingen is onduidelijk 
enn als zij tot een besluit leiden dan is hun belang vaak indirect. Wat betreft de 
milieukantt van de medaille bleek uit een vergelijking van de oplossing die in het 
Verenigdd Koninkrijk is gekozen voor de implementatiee van de Verpakkingsricht-
lij nn met de Duitse aanpak ten aanzien van verpakkingsafval dat het opleggen 
vann producentenverantwoordelijkheid niet onherroepelijk tot monopolistische 
systemenn hoeft te leiden. De Britse oplossing kan worden gekarakteriseerd als 
eenn echte producentenverantwoordelijkheid waarbij de producent verantwoor-
delijkk is voor het (doen) inzamelen en recyclen van een bepaalde hoeveelheid 
materiaall  die hij als verpakkingen heeft gebruikt. De continentale aanpak 
vann het verpakkingsafval kan echter als productverantwoordelijkheid worden 
gekenmerktt waarbij de producent verantwoordelijk is voor zijn eigen verpak-
kingen.. Deze verschillende invalshoek leidt ertoe dat bij een productverantwoor-
delijkheidd de schaalvoordelen dermate groot zijn dat een natuurlijk monopolie 
wordtt gecreëerd. De onwenselijkheid van een onmogelijkheid van mededinging 
behoeftt in het licht van het model voor integratie weinig toelichting. In dit 
opzichtt bevat het model voor integratie dus niet alleen een aanwijzing voor de 
mededingingsautoriteitenn maar evengoed voor de milieuregelgevers. 

HetHet semi-externe perspectief 
Inn het semi-externe perspectief werd de rol die milieubelangen hebben 

gespeeldd in de EG mededingingsregels vergeleken met het belang dat een 
milieubelangenn is toegekend in het kader van de andere marktintegratie 
bepalingenn uit het EG Verdrag. Daaruit blijkt dat milieubelangen rechtstreeks 
kunnenn leiden tot een inperking van deze bepalingen.. Zo heeft het Hof beper-
kingenn op het vrije verkeer van goederen (art. 28 EG) toegestaan om milieu-
redenen.. Verder bevat het EG Verdrag zelf een mogelijkheid tot afwijking van 
harmoniserendee regels vanwege milieuoverwegingen (art. 95 EG). Verder is dit 
perspectieff  interessant omdat volgens de vaste rechtspraak van het Hof beper-
kingenn op het basisvrijheden niet mogelijk zijn om economische redenen. De 
duidelijkee en vergaande rol die milieubelangen spelen in de andere interne 
marktt regels bevestigen, wat ook al bleek in deel twee, dat milieubelangen een 
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groteree rol spelen in het kader van de regels die zijn gericht tot overheden dan in 
dee regels die zijn gericht tot ondernemingen. 

ConclusiesConclusies en aanbevelingen 
Naarr aanleiding van het onderzoek wordt aanbevolen om het model van 

integratiee toe te passen. De manier waarop milieubelangen worden meegewo-
genn in het kader van de tot de overheden gerichte mededingingsregels kan in dit 
opzichtt als voorbeeld functioneren. 

Mett betrekking tot artikel 81 speelt het model voor integratie zijn voornaam-
stee rol in het kader van de toepassing van het derde lid. In dit verband zouden 
milieuvoordelenn direct en als zodanig moeten kunnen leiden tot een toepas-
singg van deze bepaling zonder dat daarvoor een economisering noodzakelijk is. 
Inn verband met artikel 82 zou de mogelijkheid van objectieve rechtvaardiging 
moetenn worden toegepast in het licht van de milieuoverwegingen. Ten aanzien 
vann de toepassing van de Concentratiecontrole verordening en de mededin-
gingsregelss die zijn gericht tot overheden kan worden vastgesteld dat de huidige 
praktijkk in overeenstemming is met het model van integratie. Ten slotte bevat 
hett model voor integratie een belangrijke vingerwijzing voor de milieuregelge-
verr om bij het ontwerpen van regels inzake producentenverantwoordelijkheid 
rekeningg te houden met de mogelijkheid van mededinging. 

Alleenn dan kan het krachtige instrument van de mededinging worden 
aangewendd om de internalisatie te bevorderen en zo een concurrentie om het 
milieuu mogelijk te maken. De mededingingsautoriteiten zullen moeten inzien 
datdat de bescherming van de mededinging daarbij tijdelijk op een lager pitje moet 
wordenn geplaatst. Op de langere termijn is zowel de bescherming van het milieu 
alss de onvervalste concurrentie hiermee gediend. Tijdelijk wat minder concur-
rentiee is een aanvaardbaar offer voor een kans op duurzame ontwikkeling. 
Immers,, wat is mededinging waard als er niets is dat het waard is om voor te 
concurreren? ? 
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