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I. INLEIDING

A. Het falen van de regulerende aanpak
1. Gedurende de laatste jaren heeft de milieuwetgeving niet alleen
in ons land, doch ook op internationaal vlak een ongekende vlucht
genomen. Veelal betreft het wetgeving die regulerend of normerend
werkt (via het opleggen van normen, verbodsbepalingen, al dan niet
vergezeld van het toestaan van afwijkingen via een vergunningsstelsel). Mede omdat de regulatieve aanpak niet steeds voldoening geeft,
komt de wetgever er toe om een andere aanpak te verkiezen. Zo gaat
de overheid, naast het gebruik van economische instrumenten, zoals
bijvoorbeeld het opleggen van milieuheffingen, het verlenen van
fiscale stimuli of de uitgifte van verhandelbare emissierechten, meer
en meer over tot het sluiten van zogenaamde ,milieubeleidsovereenkomsten" of milieuconvenanten"(l).
B. Definiering van bet begrip ,milieubeleidsovereenkomsten"

2. Milieubeleidsovereenkomsten zijn overeenkomsten tussen overheid en industrie, waarbij deze laatste zich op vrijwillige basis verbindt tot het bereiken van bepaalde resultaten inzake milieubeleid of
milieubescherming. Grosso modo ktinnen we twee sootren milieubeleidsovereenkomsten onderscheiden(2).
3. Een eerste categorie heeft betrekking op projectmatige ,normuitvoerende'' overeenkomsten, d. w .z. overeenkomsten tussen (private)
projectuitvoerders en de overheid(3). Dergelijke overeenkomsten
vinden we bijvoorbeeld op het gebied van afvalverwerking. De
overheid kan bijvoorbeeld het verlenen van een nieuwe stortvergunning afhankelijk maken van bepaalde prestaties, zoals het saneren
van een bestaand stort.
(1) Over dit instrument zie uitvoerig: BocKEN, H. en TRAEST, I. (Eds.), Milieubeleidsovereenkomsten I Conventions sectorielles: instrument de gestion de l'environnement, Verslagboek
van het colloquium gehouden te Brussel op 14 september 1989, Story-Scientia, Brussel,
Belgische Vereniging voor Milieurecht, 1991; zie oak AALDERS, M. V. C. en VAN AcHT, R.J.J.,
Afspraken in het milieurecht, Centrum voor Milieurecht- Universiteit van Amsterdam, W.E.J.
Tjeenk Willink, Zwolle, 1992; zie oak KLOEPFER M., Umweltrecht, 1989, Miinchen, §4, p.
198-212 (nrs. 232-269); idem, ,Absprachen im Umweltrecht der Bundesrepublik Deutschland", in Milieu en Recht (januari), 1991, p. 2 e.v.
(2) KLOEPFER, M., Umweltrecht, § 4, nr. 254; idem, Absprachen im Umweltrecht der Bundesrepublik Deutschland, p. 4-5.
(3) ,Projektbezogene normvollziehende Absprachen" of ,Arrangements" (KLOEPFER, M.,
Umweltrecht, § 4, nr. 264; id., Absprachen im Umweltrecht der Bundesrepublik Deutschland,
p. 4.
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4. De tweede categorie milieubeleidsovereenkomsten betreft de zogenaamde ,,regulerende'' of ,,normvervangende'' milieubeleidsovereenkomsten(4). Het gaat hierbij om overeenkomsten tussen overheid en ondernemingen, al dan niet in organisaties vertegenwoordigd, waarbij afspraken gemaakt worden met het oog op het bereiken
van welbepaalde doelstellingen. Veelal worden dergelijke overeenkomsten afgesloten om (strengere) regulerende wetgeving te vermijden. De overheid die deze milieubeleidsovereenkomsten afsluit houdt
deze mogelijkheid dan ook vaak als stok achter de deur tijdens
onderhandelingen. Veelal gaat het om overeenkomsten waarbij de
industrie zichzelf bepaalde beperkingen oplegt(5). Hierbij worden
tussen de ondernemingen bepaalde afspraken gemaakt nadat het
eerst tot een vergelijk gekomen is tussen overheid en de organisatie
die de belangen vertegenwoordigt van de betrokken ondernemingen(6). Vaak gebeurt het dat eens de betrokken milieubeleidsovereenkomst de verwachte resultaten afgeworpen heeft of, integendeel, de
verwachte resultaten juist niet worden bereikt, de overheid tot regulering overgaat. Het is dan ook eigenlijk niet steeds juist om te spreken
van ,normvervangende" milieubeleidsovereenkomsten in de echte
zin van het woord: de stok (van de overheid) blijft immers steeds
achter de deur en vaak gaat de overheid uiteindelijk over tot regulering.
5. Het is vooral de tweede categorie van milieubeleidsovereenkomst
die hier behandeld zal worden. Met de term ,milieubeleidsovereenkomst" bedoelen we dan ook de ,regulerende milieubeleidsovereenkomst''. Van de milieubeleidsovereenkomsten dienen dan de gewone
privaatrechtelijke overeenkomsten tussen (concurrerende) ondernemingen die in de milieusector actief zijn onderscheiden te worden.
Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven die zich toegespitst hebben op
de afvalverwerking en die hiertoe bijvoorbeeld samenwerkingsovereenkomsten sluiten, of gemeenschappelijke dochterondernemingen
oprichten. De gewone mededingingsregelen zijn hierop van toepassing. Naar deze regelen zal verwezen worden zo zij relevant zijn voor
de behandeling van de milieubeleidsovereenkomsten.

(4) ,Regulative ('normvertretende' bzw. 'normersetzende') Absprachen" (KLOEPFER, M.,
Umweltrecht, § 4, nrs. 255-256 en 262); id., Absprachen im Umweltrecht der Bundesrepublik
Deutschland, p. 4.
(5) In de Duitse rechtsleer wordt hiervoor vaak de term ,Selbstbeschriinkungsabkommen"
gebruikt (zie a.m. KLOEPFER, M., Umweltrecht, § 41, nr. 256.)
(6) KLOEPFER, M., Umwe/trecht, §4, nr. 256.
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C. Voorstellen tot regulering van milieubeleidsovereenkomsten in
bet Vlaamse Gewest (A, V).: Titel VI van bet Voorontwerp van
kaderdecreet Milieubygiene
6. Mede om aan de juridische onzekerheid die met het sluiten van
milieubeleidsovereenkomsten gepaard gaat(7) een einde te maken,
werden in Vlaanderen voorstellen gedaan om de materie van de
milieubeleidsovereenkomsten uitputtend te regelen. Zo voorziet Titel
VI van het Voorontwerp van kaderdecreet Milieuhygiene(8) (hierna
genoemd ,Titel VI"), dat onder Ieiding van Prof. Dr. H. Bocken
door de Interuniversitaire Commissie tot herziening van het milieurecht werd uitgewerkt, in een aantal bepalingen terzake. De voorgestelde regeling is nuttig voor deze analyse omdat het toelaat de
verschillende bestanddelen van milieubeleidsovereenkomsten van elkaar te onderscheiden.
Zo verstaat artikel 1, Titel VI onder ,milieubeleidsovereenkomst":
, ,een overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Executieve, ( ... ), enerzijds en een of meer overkoepelende organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten en die
representatief zijn voor ondernemingen die hetzij een bepaalde
gemeenschappelijke activiteit uitoefenen, hetzij geconfronteerd
worden met een bepaald gemeenschappelijk lee:l'milieu])FObleem, hetzij gevestigd zijn in een zelfde gebied, hierna genoemd
de Organisatie, anderzijds, met het doel milieuverontreiniging
te voorkomen, de gevolgen ervan te beperken of weg te nemen
of een doelmatig milieubeheer te bevorderen".
Dergelijke milieubeleidsovereenkomst is verbindend voor de in artikell, Titel VI vermelde partijen. Echter, naar gelang van hetgeen
bepaald is in de overeenkomst is zij tevens verbindend voor al de
leden van de Organisatie of voor een in het algemeen omschreven
groep ervan (artikel 4, Titel VI).
Behalve de oorspronkelijke partijen (de overkoepelende organisaties
enerzijds en het Vlaamse Gewest anderzijds) kunnen ook nog andere
organisaties (dus geen individuele bedrijven) van ondernemingen
nadien toetreden, waardoor zij partij worden bij de oorspronkelijke
(7) Over de voor- en nadelen van het sluiten van milieubeleidsovereenkomsten en de juridische
onzekerheid die dit kan meebrengen: zie de in noot 1 vermelde referaten; zie ook uitvoerig
KLOEPFER, M., Umweftrecht, p. 198-212 (nrs. 232-269).
(8) BocKEN, H. en VERBEEK, P. (Ed.), ,Voorontwerp van Kaderdecreet Milieuhygiene",
Volume I, Verslag van de werkzaamheden van de Interuniversitaire Commissie tot herziening
van het milieurecht ingesteld door de Vlaamse Executieve op voordracht van dhr. Th.
Kelchtermans, Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, Colloquium van 2 en 3 december 1991, p. 125 e.v.
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milieubeleidsovereenkomst. Ben aantal voorwaarden dienen hiertoe
vervuld te zijn:
- de toestemming is vereist van de oorspronkelijke partijen;
- de toetredende organisatie dient te voldoen aan de voorwaarden
van artikel 1, Titel Vl(9);
- de toetreding dient te geschieden volgens een procedure die bij
besluit dient vastgesteld te worden door de Vlaamse Executieve.
Deze toetreding wordt dan bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, en vanaf de dag van de bekendmaking is de milieubeleidsovereenkomst verbindend voor de toegetreden organisatie. Naar gelang
van hetgeen bepaald is in de toetredingsakte is zij tevens verbindend
voor al de !eden van de toegetreden organisatie of voor een in het
algemeen omschreven groep ervan (artikel 6, Titel VI).
Het is ook van belang te weten dat artikel 9, Titel VI voorziet dat
in geval van overtreding van de voorschriften van een milieubeleidsovereenkomst, iedereen die erdoor verbonden is van de overtreder de
dwanguitvoering in natura of bij equivalent kan vorderen. Dit betekent dat desgevallend ook de leden van de toegetreden organisatie
de dwanguitvoering kunnen eisen van elkaar, met name indien in de
toetredingsakte bepaald is dat de milieubeleidsovereenkomst tevens
verbindend is voor al de led en van de toegetreden organisatie of voor
een in het algemeen omschreven groep ervan (artikel6, Titel VI). Ook
buiten deze hypothese zal de milieubeleidsovereenkomst wellicht
afdwingbaar gemaakt worden ten opzichte van de leden van de
toetredende organisatie. Immers, men ziet niet goed in waarom
dergelijke organisaties milieubeleidsovereenkomsten zouden sluiten
en hierdoor door de overheid (het Vlaamse Gewest) aansprakelijk
gesteld kunnen worden voor de niet-uitvoering ervan, indien zij op
haar beurt niet over de nodige dwangmiddelen bezit om de milieubeleidsovereenkomst af te dwingen tegen haar onwillige !eden. De
milieubeleidsovereenkomst kan derhalve niet als een loze princiepsverklaring beschouwd worden, doch zij heeft wei degelijk een dwingende werking.
Uit wat voorafgaat blijkt dat er eigenlijk drie verschillende overeenkomsten dienen onderscheiden te worden(lO). Vooreerst is er de
eigenlijke milieubeleidsovereenkomst die gesloten wordt tussen de
(9) D.w.z. zij dient overkoepelend te zijn, rechtspersoonlijkheid te bezitten en representatief
te zijn voor ondernemingen die hetzij een bepaalde gemeenschappelijke activiteit uitoefenen,
hetzij geconfronteerd worden met een bepaald gerneenschappelijk leefmilieuprobleern, hetzij
gevestigd zijn in een zelfde gebied.
(10) Inzake het Duitse kartelrecht: vgl. KLOEPFER, M., Umweltrecht (zie reeds noot 1), § 4,

nr. 253.
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organisatie en de overheid (de , ,verticale overeenkomst' '). Daarnaast
zijn er de statuten van de organisatie die de interne structuur en
werking van deze bepaalt. Op basis van deze statuten zal de organisatie het besluit treffen om de milieubeleidsovereenkomst af te sluiten.
De statuten bepalen ook de geldingskracht van dit besluit. De statuten dienen in nauw verband gebracht te worden met de in Titel VI
voorziene toetredingsregeling. Tenslotte zal er veelal een overeenkomst getroffen worden binnen het kader van de organisatie om
uitwerking te geven aan de milieubeleidsovereenkomst (de ,horizontale overeenkomst").
Gemakkelijkheidshalve worden de statuten, het besluit van de organisatie om de milieubeleidsovereenkomst afte sluiten en desgevallend
de uitvoering daarvan door de leden van de organisatie via afspraken
hierna ,de horizontale overeenkomsten" genoemd(ll).
Bij de behandeling van de verenigbaarheid van milieubeleidsovereenkomsten met het EEG-kartelrecht zal regelmatig verwezen worden
naar Titel VI.
D. Het sluiten van milieubeleidsovereenkomsten: geen louter nationaal fenomeen
7. Het sluiten van milieubeleidsovereenkomsten is niet enkel- een
louter nationale aangelegenheid gebleven: ook de Europese Gemeenschappen hebben het fenomeen van de milieubeleidsovereenkomsten
onderkend.
Zo voorziet artikel4 van de richtlijn van de Raad van 27 juni 1985
betreffende de verpakking voor vloeibare levensmiddelen(12) expliciet in de mogelijkheid voor de Lid-Staten om met de verpakkingsindustrie ,vrijwillige overeenkomsten" te sluiten om de verpakkingsafvalberg te lijf te gaan(13).

(11) Onder de term ,horizontale overeenkomst" (enkelvoud) wordt hier enkel verstaan de
overeenkomst die door de !eden van de organisatie is aangegaan ter implementatie van de
milieubeleidsovereenkomst.
(12) P.B., 6 juli 1985, Nr. L 176, p. 18.
(13} Over de rechtsgeldigheid van milieubeleidsovereenkomsten als uitvoeringsmaatregelen
van richtlijnen kan natuurlijk ernstig getwijfeld worden: het is immers vaste rechtspraak van
het Hof van Justitie dat omzetting van richtlijnen via loutere administratieve praktijken,
omzendbrieven, e. d. nietrecbtsgeldigis (H.v.J., 6mei 1980, Commissie t. Belgie, zaak 102/79,
Jurispr., 1980, p. 1473, overwegingen 10-11); H.v.J., 2 december 1986, Commissie t. Belgie,
zaak 239/85, Jurispr., 1986, p. 3645, (overweging 7). Het Hof van Justitie heeft overigens
uitdrukkelijk geoordeeld dat richtlijnen niet rechtsgeldig konden worden uitgevoerd via
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Ook artikel4 van het (eerste) ontwerp-voorstel van richtlijn betreffende de verpakking en het verpakkingsafval(14) voorzag in een
gelijkaardige mogelijkheid. Het uiteindelijke voorstel van richtlijn
betreffende de verpakking en het verpakkingsafval dat door de
Commissie weerhouden werd(15) en dat het toepassingsgebied van
de bovenvermelde richtlijn van 27 juni 1985 beoogt te verruimen,
vernoemt niet Ianger bij name de milieubeleidsovereenkomsten als
toegelaten middel om de in de richtlijn afgesproken doelstelling na
te streven. Wei vernoemt artikel 11 van dit voorstel de mogelijkheid
voor de Lid-Staten om beroep te doen op ,economische instrumenten'', zonder daarom te vermelden wat hieronder dient verstaan te
worden. W ellicht vallen de milieubeleidsovereenkomsten hieronder,
doch zeker is dit niet.
Ook dient verwezen te worden naar het beleid van de Europese
Gemeenschappen inzake het terugdringen van het gebruik van
CFK's. Inderdaad, toen uit nieuwe wetenschappelijke gegevens bleek
dat de normen van Verordening Nr. 3322/88 betreffende bepaalde
CFK's en halonen die de ozonlaag afbreken(16) achterhaald waren,
nodigde de Raad van Ministers via een resolutie de Commisie uit om
in samenwerking met de Lid-Staten besprekingen te beginnen met de
betrokken industrieen met het oog op het sluiten van een vrijwillige
overeenkomst inzake het versneld vervangen van CFK's en halonen
en het invoeren van een gemeenschappelijk communautaire merk
voor CFK-vrije produkten(17).
vrijblijvende meerjarige programma's (H.v.J., 25 mei 1982, Commissie t. Nederland, zaak
96/81, Jurispr., 1982, p. 1791, overweging 13). Quid nude richtlijn zelf in uitvoering via
milieubeleidsovereenkomsten voorzien? In dit geval komt de a! dan niet geldige uitvoering van
de richtlijn niet ter sprake, doch wei de geldigheid van de richtlijn zelf. Aan de rechtsgeldigheid
van dergelijke richtlijnen kan getwijfeld worden, omdat artikel 189, lid 2 EEG, bepaalt dat
de richtlijn verbindend is ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke Lid-Staat waarvoor
zij bestemd is. Weliswaar laat het instrument van de richtlijn aan de nationale instanties de
bevoegheid vorm en middelen te kiezen, doch het resultaat van de richtlijn dient op precieze
wijze bereikt te worden. Dit resultaat kan echter niet gegarandeerd worden door de meeste
milieubeleidsovereenkomsten, omdat deze per se vrijwillig zijn en de uitvoering ervan veelal
niet juridisch kan afgedwongen worden (zie echter het hierboven beschreven voorstel tot
regulering van milieubeleidsovereenkomsten in het Vlaamse Gewest). Overigens zij er op
gewezen dat ook de communautaire instellingen, net zoals de Lid-Staten, gehouden zijn de
verdragsbepalingen te respecteren. Alles hangt natuurlijk af van de nauwkeurigheid waarmee
het te bereiken resultaat in de richtlijn wordt voorgeschreven. Voor een enigszins andere visie
hierop en uitgebreider: zie SEVENSTER, H.G., ,De geoorloofdheid van milieubeleidsafspraken
in Europees perspectief" inAfspraken in het milieurecht, p. 73-92, in het bijzonder p. 74-77.
(14) Ontwerp van 25 mei 1991, XI/369, 91.
(15) P.B., 12 oktober 1992, Nr. C 263, p. 1.
(16) P.B., 31 oktober 1988, Nr. L 297, p. 1.
(17) Resolutie van de Raad van 14 oktober 1988 inzake de beperking van het gebruik van
chloorfluorkoolwaterstoffen en halonen, P.B., 9 november 1988, Nr. C 285, p. 1; zie ook de
aanbeveling 89/349/EEG van de Commissie van 13 april 1989 betreffende een vermindering
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Tenslotte is er ook het ontwerp van voorstel van de Commissie
betreffende de gei"ntegreerde milieuverontreinigingspreventie en
-controle(18). Dit ontwerp-voorstel, dat in het algemeen een integrale
milieuvergunningsplicht invoert, voorziet tevens in de verplichting
voor de Commissie om de uitwisseling van informatie tussen de
(nationale) vergunningverlenende autoriteiten en de betrokken industrie te organiseren aangaande de beste beschikbare technieken en
de evolutie daarvan (artikel 15, § 2).
E. Probleemstelling
8. De rechtsgeldigheid van dergelijke overeenkomsten van uit het
standpunt van het Europees kartelrecht, meer bepaald de artikelen
85 en 86 van het BEG-Verdrag, heeft nog zo goed als geen aandacht
gekregen yanuit de rechtsleer(19)(20).
Nochtans is de verhouding tussen kartel- en milieubeleid geen nieuw
probleem. Reeds einde de jaren zestig, begin de jaren zeventig stelde
deze problematiek zich in de Verenigde Staten, waar, o.m. onder
invloed van de steeds scherper wordende milieureglementering, bevan bet gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen door de Europese spuitbusindustrie, P.B.,
27 mei1989, Nr. L1M,_p._5_6; aanbeveling90/<l37/:E;EGvan de Commissie van 27 juni 1990
betreffende een vermindering van bet gebruik van- chloorfluorkoolwaterstoffen-aoor
Europese schuimplasticindustrie, P.B., 17 juni 1990 1990, Nr .L 227, p. 26; aanbeveling 90/438
van de Commissie 21 augustus 1990 betreffende een vermindering van bet gebruik van
chloorfluorkoolwaterstoffen door de Europese schuimplasticindustrie, P.B., 21 augustus
1990, Nr. L 227, p. 30. Zie hierover: SEVENSTER, H.G., op. cit., pp. 79-80 en 90-91;
BRINKHORST, L.J., ,Het standpunt van de E.G. inzake milieubeleidsovereenkomsten", in
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Milieubeleidsovereenkomsten I conventions sectorielles: instrument de gestion de l'environnement (hierboven geciteerd), p. 117 (in bet bijzonder pp. 120-123). In andere beleidsdomeinen
heeft de Commissie tevens verwezen naar samenwerking met verenigingen van bedrijven: zie
aanbeveling 891542/E.E.G. van de Commissie van 13 september 1989 inzake de etikettering
van detergenten en reinigingsmiddelen, P.B., 10 oktober 1989, Nr.L 291, p. 55.
(18) ,Proposal for a Council directive on integrated pollution prevention and control", stand
Mei 1992 (enkel Engelse tekst beschikbaar).
(19) Zie nochtans de reeds geciteerde bijdrage van SEVENSTER, H.G., in bet bijzonder
p. 82-88. Voor bet overige is de auteur geen andere rechtsleer bekend in verband met deze
problematiek, tenzij dan een zeer summiere verwijzing bij KLOEPFER (KLOEPFER, M., ,Abc
sprachen im Umweltrecht der Bundesrepublik Deutschland", Milieu en recht (januari) 1991/1,
p. 2 e. v. (noot 46). Hoogstens vinden we in de rechtsleer zij delings enige algemene beschouwingen over kartelrecht en milieubeleid. Zie o.m. RITTER, L., BRAUN, W. D. en RAWLINSON,
F., EEC Competition law I A Practitioner's Guide, 1991, p. 96, VAN GERVEN, W., MARESCEAU, M. en STUYCK, 1., ,Kartelrecht (Belgisch en Europees)", in Beginselen van Belgisch
Privaatrecht (Ed. VAN GERVEN, W.), Gent, 1985, nr. 170; MoK, M.R., ,Kartelbeleid nu en
in de toekomst", in Nieuwe ontwikkelingen in het Europees kartelrecht, p. 1 e.v., in bet
bijzonder p. 8-13).
(20) De rechtsgeldigheid van milieubeleidsovereenkomsten met de artikelen 30 en 36 BEG
wordt bier niet behandeld, evenmin als de verenigbaarheid daarvan met de nieuwe wet tot
bescherming van de economische mededinging (B.S., 11 oktober 1991). Deze wet is sterk
ge!nspireerd door de Europese concurrentieregels. De interpretatie van deze laatsten zal dan
ook waarschijnlijk een grote invloed hebben op haar toepassing. Overigens is moeilijk te
voorspellen hoe deze wet in de praktijk zal toegepast worden.
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drijven onderling samenwerkingsovereenkomsten sloten op het gebied van milieutechnologie, dit om aan de opgelegde vooruitstrevende milieunormen te voldoen. De vraag rees of dergelijke overeenkomsten in overeenstemming waren met het Amerikaanse anti-trust
recht(21). Ook in Duitsland stelde zich de vraag naar de verenigbaarheid van overeenkomsten gesloten tussen ondernemingen met het
oog op milieubescherming met de Duitse kartelwet(22). Over deze
problematiek bestaat een uitvoerige rechtsliteratuur(23), doch nog
geen eensluidend antwoord in de rechtspraak van de Duitse rechtbanken en het Bundeskartellamt. Naar Amerikaans en Duits recht zal
regelmatig verwezen worden bij de analyse van de toepassing van de
EEG-mededingingsregels op milieubeleidsovereenkomsten.

(21) Met name verbiedt Sectie 1 van de .,Sherman Act" .,any contract, combination ... , or
conspiracy in restraint of trade". In het bijzonder kan hierbij verwezen worden naar de
ophefmakende .,Smog"-zaak. De uitlaatgassen van wagens bleken in de vijftiger jaren de
hoofdoorzaak te zijn van de smog in grootsteden zoals Los Angeles. Onder druk van de
openbare opinie, alsook van de milieu-autoriteiten, besloten de wagenfabrikanten tot samenwerking en uitwisseling van gegevens op het gebied van emissie-beperkende technologie. Een
antitrust procedure werd evenwel tegen de vier leidende wagenfabrikanten ingeleid, op grand
van overtreding van de Sherman Act. Zij werden er met name van beschuldigd door hun
overeenkomsten de invoer van schone milieutechnologie veeleer vertraagd dan versneld te
hebben. De betwisting leidde uiteindelijk tot een minnelijke schikking (,Consent Decree"),
waarbij de betrokken ondernemingen, zonder schuld te bekennen, niettemin de uitvoering van
de bewuste overeenkomst staakten (United States v. AutomobileMjrs. Ass'n, 1969 CCH Trade
Cases # 72, 907 (C.D. Cal. 1969). Over het Amerikaanse antitrustrecht en milieubescherming:
zie o.m. ANDREWS, W., ,Antitrust law meets the environmental crisis - an argument for
accomodation", 1 Ecology Law Quarterly [1971]840-865; LoEWENHEIM, U., op. cit., p. 5-18.
(22) De zogenaamde .,Gesetz gegen Wettbewerbsbeschriinkungen" (hierna vermeld als
,GWB"). Voor een inleiding tot het Duitse kartelrecht, (Duitse en Engelse tekst van de Duitse
wetgeving inbegrepen): zie HEIDENHAIN, M. en ScHNEIDER, H., German Antitrust law (vierde
editie), Frankfurt, 1991.
(23) Zie voornamelijk: BAUDENBACHER, C., .,Kartellrechtliche und verfassungsrechtliche
Aspekte gesetzesersetzender Vereinbarungen zwischen Staat und Wirtschaft' ', JZ, 1988, p. 689
e.v.; FREITAG, D., HANSEN, K., MARKERT, K. en STRAUCH, V., Umweltschutz und Wettbewerbsordnung, 1973, Frankfurt; FRIEDRICH, M., Moglichkeiten und kartellrechtliche Grenzen
umweltschut:ifordernder Kooperation zwischen Unternehmen, Diss. jur. Bochum, 1977; KAISER, J.H., ,Industrielle Absprachen im offentlichen Interesse", N.J. W., 1971, p. 585 e.v.;
KLOEPFER, M., Umweltrecht, 1989, Miinchen, p. 209-210, nr. 262; idem, .,Umweltschutz als
Kartellprivileg?", JZ, 1980, 781 e.v.; idem, ,Kartellrecht und Umweltrecht", in Umweltpolitik und Wettbewerb, 1981, p. 57 e.v.; idem, .,Absprachen im Umweltrecht der Bundesrepublik
Deutschland", (zie noot 1), p. 2 e.v.; MESTMACKER, 1., GWB Kommentar zum Kartellgesetz,
Miinchen, 1981, nr. 392; VON WALLENBERG, G., Die Zuliissigkeit von Umweltschutzkartellen,
GRUR, 1980, p. 833 e.v.; zie ook WESTRICK, K. en LOEWENHEIM, U., Kommentar zum GWB,
4de editie, 1977, § 1, nr. 90. Een ruime literatuurlijst is opgenomen in KLOEPFER, M.,
Umweltrecht, hierboven geciteerd, p. 198.
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II. DE VERENIGBAARHEID VAN MILIEUBELEIDSOVEREENKOMSTEN
MET DE MEDEDINGINGSREGELS VAN ARTIKEL 85 EN 86 EEG

A. Vallen milieubeleidsovereenkomsten onder bet verbod van artikel 85, § 1 EEG?
9. Artikel 85, § 1, EEG bepaalt dat alle overeenkomsten tussen
ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle
onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen
lidstaten ongunstig kunnen be'invloeden en ertoe strekken of ten
gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke
markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt en verboden zijn. Zo zijn naar luid van
artikel85, § 1 EEG ondermeer verboden overeenkomsten die bestaan
in:
a) het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen of van andere contractuele voorwaarden;
b) het beperken of controleren van de produktie, de afzet, de technische ontwikkeling of de investeringen;
c) het verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen;
d) het ten opzichte van handelspartners toepassen van ongelijke
voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel
berokkeiiend bl] de mededinging;
e) het afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van de
aanvaarding door de handelspartners van bijkomende prestaties
welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband
houden met het onderwerp van deze overeenkomsten.

10. Als dusdanig vallen milieubeleidsovereenkomsten niet onder het
kartelverbod van artikel85, § 1 EEG(24). Artikel85, § 1, EEG vereist
immers dat het gaat om akkoorden gesloten tussen ondernemingen
of om besluiten van ondernemersverenigingen.
(24) In dezelfde zin (impliciet) inzake het Duitse kartelrecht: KLOEPFER, M., ,Absprachen
im Umweltrecht der Bundesrepublik", p. 3 (zie noot 1); Idem, Umweltrecht (zie noot 1), § 4,
nr. 253; FREITAG, D., HANSEN, K., MARKERT, K. en STRAUCH, V., op.cit., p. 66. In dezelfde
zin: ScHLARMANN, J., ,Die kartellrechtliche Behandlung von Selbstbeschriinkungsabkommen", N.J. W., 1971, p. 1394 (volgens deze auteur gaat het niet om overeenkomsten tussen
ondernemingen, maar om een overeenkomst tussen de overheid en individuele ondernemingen); vgl. KAISER, J .H., ,lndustrielle Absprachen im iiffentlichen Interesse'', N.J. W., 1971,
p. 585, (p. 588) (op grond van de afweging van de verschillende rechtsgoederen- zie hierover
verder- besluit deze auteur dat de zogenaamde ,Selbstbeschriinkungen" niet onderhevig zijn
aan het kartelverbod van § 1, alinea 1 GWB); BAUDENBACHER, C., ,Kartellrechtliche und
verfassungsrechtliche Aspekte gesetzesersetzender Vereinbarungen zwischen Staat und Wirtschaft", J.Z., 1988, p. 689 (p. 694). De gevolgtrekkingen van deze auteurs zijn evenwel
verschillend voor wat de onder!iggende (horizontale) overeenkomsten betreft. Zie hierover
verder.
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Als onderneming dient beschouwd te worden:
,elke tot een zelfstandig rechtssubject behorend geheel van
persoonlijke, materiele en immateriele factoren, waarmede op
duurzame wijze een economisch doel wordt nagestreefd"(25).
De juridische vorm van de onderneming doet daarbij weinig terzake(26). Het Hof van Justitie heeft de vereiste als zou het moeten gaan
om overeenkomsten tussen ondernemingen ruim opgevat: zo heeft
zij aanvaard dat overeenkomsten tussen verenigingen van ondernemingen ook onder het kartelverbod kunnen vallen(27). Anders is het
evenwei met de overheid die partij is bij de milieuovereenkomst. Deze
overheid kan op geen enkele wijze als een onderneming beschouwd
worden. Het is immers enkel indien de overheid als onderneming ook
effectief in het economisch verkeer optreedt, dat ze als onderneming
in de zin van artikel85, § 1, kan gekenmerkt worden(28). De overheid
die een milieubeleidsovereenkomst sluit, doet dit echter niet, doch
treedt veeleer op als een ,quasi-reguleerder" of ,initiator" van
gedragswijzigingen van ondernemingen. Het Hof van Justitie heeft
overigens bevestigd dat de overeenkomst gesloten tussen de overheid
en een onderneming, waarbij zij aan deze laatste op basis van artikel
90, § 1 EEG bijzondere of uitsluitende rechten verleent, niet onder
het kartelverbod van artikel 85, § 1 EEG valt(29).

(25) H.v.J., 13 juli 1962, Mannesmann, zaak 19/61, Jurispr. 1962, 675; zie ook Beschikking
18 juni 1969, Christiani-Nielsen, P.B., 5 julli 1969, Nr. L 165, p. 12; constante rechtspraak
en beschikkingspraktijk sindsdien.
(26) H.v.J., 23 april 1991, H6jner en Elser t. Macroton, zaak C-41190, Jurispr., 1991,
p. 1-1979 (overweging 21); Beschikking Commissie van 27 oktober 1992, Verdeling van
jorjaitaire tickets Wereldbeker voetbal 1990, P.B., 12 november 1992, Nr. L 326, p. 31, § 43.
(27) H.v.J., 15 mei 1975, Frubo, zaak 71174, Jurispr., 1975, p. 583 (overwegingen 28-32);
H.v.J., 30 januari 1985, BNIC t. Clair, zaak 123/83, Jurispr., 1985, p. 391 (overweging 20);
H.v.J., 3 december 1987, BNIC t. Aubert, zaak 136/86, Jurispr., 1987, p. 4789 (overweging
13).
(28) In dat geval gaat het om overheidsondernemingen: zie bijvoorbeeld Beschikking van 10
december 1982, British Telecommunications, P.B. 21 december 1982, nr. L 360, p. 36, waar
de Commissie oordeelde dat het United Kingdom Post Office en British Telecommunications
overheidslichamen waren die als economische subjecten werkzaamheden van economische
aard verrichten (bevestigd door H .v .J., 20 maart 1985, Italie t. Commissie (British Telecommunications), zaak 41183, Jurispr., 1985, p. 873 (overwegingen 18-20).
(29) H.v.J., 4 mei 1988, Bodson t. Pompes Funebres des Regions Libirees, zaak 30/87,
Jurispr., 1988, p. 2479, (overweging 18).
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B. Vallen de statuten van de organisatie, bet besluit waarbij de
organisatie de milieubeleidsovereenkomst sluit of ertoe toetreedt en
de horizontale overeenkomsten ter uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst onder bet verbod van artikel 85, lid 1 EEG?

1. Overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in
de zin van artikel 85, § 1 EEG
11. De uitvoering van milieubeleidsovereenkomsten zal in de regel
aanleiding geven tot een nadere horizontale overeenkomst tussen de
bedrijven die lid zijn van de organisatie(30) en die derhalve onder het
kartelverbod van artikel85, § 1 EEG kan vallen(31). Inderdaad, men
kan zich moeilijk het praktische nut voorstellen van het sluiten van
een milieubeleidsovereenkomst, zo deze geen aanleiding geeft tot
zulk overleg. Dit zou immers noodzakelijkerwijze impliceren dater
geen noodzaak bestaat tot het afsluiten van een milieubeleidsovereenkomst: de overheid zou in deze hypothese kunnen volstaan met
het opleggen van een bepaalde regelgeving, (mits een voldoende
overgangsperiode te garanderen), die dan door de (individuele) bedrijven dienen/kunnen nageleefd te worden. Het instrument van de
milieubeleidsovereenkomsten gaat er echter precies van uit dat het
overleg met en binnen de betrokken sector toelaat om bepaalde
doelstellingen op het gebied van milieubeheer sneller te bereiken dan
het geval zou zijn mocht de overheid rechtstreeks en eenzijdig ingrijpen.
12. Doch ook in het weinig waarschijnlijk geval dat de leden van de
oorspronkelijke of toetredende organisatie niet tot een verdere (horizontale) overeenkomst moeten komen voor de uitvoering van een
milieubeleidsovereenkomst (m.a.w. de leden zijn bij machte er op
individuele wijze uitvoering aan te geven), dan nog sluit dit de
toepasbaarheid van artikel85, § 1 EEG op het besluit van de organisatie om de milieubeleidsovereenkomst af te sluiten niet uit. Dergelijke besluiten, net zoals trouwens de statuten van deze organisaties,
(30) Zie oak KLOEPFER, M., Umweltrecht, § 4, nr. 255: ,Regulative umweltabsprachen
werden zwischen Staat und privaten Unternehmen bzw. Wirschafstverbiinden getroffen, urn
eine (meist bereits flir den Fall des Scheiterns der Verhandlungen in Aussicht gestellte) schiirfere
Gesetzgebung oder Rechtsverordnung zu erubrigen. Hierum geht es regelmiissig bei den sag.
Selbstbeschriinkungensabkommen, wobei es sich - wie erwiihnt - hiiufig um Absprachen
zwischen Unternehmen handelt, nachdem es zu einer grundsiitzlichen Verstiindigung zwischen
dem Wirtschajtszweig und den betrejjenden staat/ichen Stellen gekommen ist" (onze cursivering).
(31) Zo uiteraard aan de overige voorwaarden van artikel 85, § 1 EEG voldaan is (merkbare
beperking van de mededinging en be!nvloeding van de interstaten-handel).
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kunnen immers gedefinieerd worden als , ,besluiten van ondernemersverenigingen" in de zin van artikel 85, § 1 EEG(32)(33). Of
dergelijke besluiten dan strijdig zijn met artikel 85, § 1 EEG hangt
af van de inhoud van de milieubeleidsovereenkomst zelf: hoe preciezer de bepalingen van deze, hoe groter het risico dat zij mededingingsbeperkend zal zijn(34).

(32) Zie bijvoorbeeld H.v .J., 17 oktober 1972, Vereniging van Cementhandelaren t. Commissie, zaak 8/72, Jurispr., 1972, p. 977, bevestiging Beschikking Commissie, 16 december 1971,
Vereniging van Cementhandelaren, P.B., 17 januari 1972, Nr. L 13, p. 34 (§ 15); H.v.J.,
29 oktober 1980, Van Landewyck t. Commissie, samengevoegde zaken 209 tot 215 en 218/78,
Jurispr., 1980, p. 3125 (overweging 88) (bevestiging Beschikking Commissie, 20 juli 1978,
GB-lnno-BM!Fedetab; Mestdagh-Huyghebaert/Fedetab; Fedetab aanbeveling, P.B., 15 augustus 1978, Nr. L 224, p. 29 (§94); H.v.J, 30 januari 1985, BNIC t. Clair, zaak 123/83,
Jurispr., 1985, p. 391 (overweging 17); impliciet bevestigd door H.v .J., 3 december 1987, BNIC
t. Aubert, zaak 136/86, Jurispr., 1987, p. 4789 (overweging 13); H.v.J., 27 januari 1987,
Verband der Sachversicherer t. Commissie, zaak 45/85, Jurispr., 1987, p. 405 (overweging 32),
bevestiging Beschikking Commissie, 10 december 1984, Brandverzekering, P.B., 7 februari
1985, Nr. L 35, p. 7 (§ 23); Rb. 1e Aanleg, 2 juli 1992, Dansk Pelsdyravlerforening t.
Commissie, zaak T-61/89, nog niet gepubliceerd (overweging 50) (bevestiging Beschikking
Commissie, 28 oktober 1988, Hudson's Bay I, P.B., 23 november 1988, Nr. L 316, p. 43 (§ 8);
Beschikking Commissie, 26 juli 1976, Pabst & Richarz!BNIA, P.B., 21 augustus 1976, Nr.
L 231, p. 24 (§7); Beschikking Commissie, 13 juli 1983, Vimpoltu, P.B., 23 juli 1983, Nr.
L 200, p. 44 (§33); Beschikking Commissie, 10 juli 1986, Belasco, P.B., 19 augustus 1986,
Nr. L 232, p. 15 (§ 71); Beschikking Commissie, 30 september 1986, VIFKA, P.B., 15 oktober
1986, Nr. L 291, p. 46 (§ 12).
(33) De visie van ScHLARMANN met betrekking tot het Duitse kartelrecht (zie noot 24), als
zou het niet om overeenkomsten tussen ondernemingen, maar om een overeenkomst tussen
de overheid en individuele ondernemingen gaan, kan dan ook niet bijgetreden worden.
(34) Dat deze mogelijkheid niet ondenkbeeldig is, wordt aangetoond door de in Belgie tussen
het Staatssecretariaat voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie en de Belgische
Vereniging van Verwerkers van Olien en Vetten voor Technische Doeleinden afgesloten
,Overeenkomst betreffende het gebruik van fosfaten in wasmiddelen" (geciteerd in BocKEN,
H. en TRAEST, 1., op. cit., p. 159). Artikel2 van deze overeenkomst bepaalt met name als
volgt:
,Aile !eden van (... ) verbinden zich om, binnen de 6 maand vanaf de ondertekening van
de huidige overeenkomst, minstens eenfosfaatvrij wasmiddel aan te bieden en de verkoop
hiervan aan te houden gedurende duur van de huidige overeenkomst.
Defosfaatvrije produkten zullen in voldoende hoeveelheden op de markt worden gebracht
om op elk ogenblik aan de vraag te voldoen en de !eden van ( ...) zullen ernstige
inspanningen leveren opdat deze produkten qua kwaliteit en prijs vergelijkbaar zouden
zijn met een overeenkomstig fosfaathoudend produkt" (onze cursivering).
Deze overeenkomst houdt uiteindelijk niets anders in dan eenprijsbepaling. Aan de verenigbaarheid met artikel 85, § 1 BEG van het besluit van de betrokken ondernemingsvereniging
waarbij deze de milieubeleidsovereenkomst goedkeurde kan dan ook ernstig getwijfeld worden: prijsafspraken tussen concurrerende ondernemingen vallen zo goed als steeds onder het
kartelverbod (H. v. J., 30 januari 1985, Bureau National Interprofessionnel du Cognac t. Clair,
zaak 123/83, Jurispr., 1985, p. 391, (overweging 26) (bevestiging van Beschikking Commissie,
15 december 1982, UGALIBNIC, P.B., 31 december 1982, Nr. 379, p. 1 (§§ 52-64); Beschik-
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13. Hieraan dient overigens toegevoegd te worden dat het enkel feit
dat er geen horizontale overeenkomst gesloten is tussen de leden van
de organisatie niet uitsluit dat er nog sprake kan zijn van een
,onderling afgestemde feitelijke gedraging" in de zin van artikel85,
§ 1 EEG die tot doel heeft uitvoering te geven aan de milieubeleidsovereenkomst(35).
14. Tenslotte dient er nog op gewezen te worden dat het Hof van
Justitie de notie ,overeenkomsten" of ,besluiten van ondernemersverenigingen" erg ruim interpreteert: ,gentlemen's agreements" zijn
ook overeenkomsten in de zin van artikel 85, § 1 EEG: het feit dat

king Commissie, 12 december 1988, Publishers Association-Netbook Agreement, P.B., 26
januari 1989, Nr. L 22, p. 12 (§§ 44, 50-62). Bescbikking Commissie, 15 mei 1974, Overeenkomsten tussenfabrikanten van verpakkingsg/as, P.B., 17 juni 1974, Nr. L 160, p. 1 (§§ 33-39
en 40-45); Bescbikking Commissie, 15 juli 1975, IFTRA, regels voor producenten van ruw
aluminium, P.B., 29 augustus 1975, Nr. L 228, p. 3 (§§9, 11, 12 en 13); Bescbikking
Commissie, 17 oktober 1983, Gietijzeren en staten walsen, P.B., 15 november 1983, Nr. L 317,
p. 1 (§§53-54); Beschikking Commissie, 13 december 1985, London sugar Futures Market Ltd,
P.B., 31 december 1985, Nr. L 369, p. 25 (§2); Bescbikking Commissie, 10 december 1987,
G.A.F.T.A., Soya Bean Meal Futures Association, P.B., 21 januari 1987, Nr. L 19, p. 18
(§§ 17-19); Beschikking Commissie, 7 december 1988, Italiaans vlakglas Italie, P.B., 4 februari
1989, Nr. L 33, p. 44 (§59); Bescbikking Commissie, 19 juli 1989, Nederlandse Banken, P.B.,
30 augustus-1989,--Nr~L 2H,- p. l(§ 21-).-Het feit dat dergelijke collectieve prijsbepalingen het
goedkeuren verkrijgen van overheidsautoriteiten verbindert de strijdigheid met artikel 85, § 1
EEG niet:' H.v.J., 30 januari 1985, Bureau National Interprofessionnel du Cognac t. Clair,
zaak 123/83, Jurispr., 1985, p. 391 (overweging 22); H.v.J., lO december 1985, Stichting
Sigaretten Industrie e.a. t. Commissie, samengevoegde zaken 240-242, 261, 262, 268 en 269/82,
Jurispr., 1985, p. 3831 (overwegingen 33-45); Beschikking Commissie, 22 december 1972,
Cimbel, P.B., 31 december 1972, Nr. L 303, p. 24 (§ 13); Beschikking Commissie, 23 juli 1984,
Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelifke gedragingen in de sector vlakglas in de
Beneluxlanden, P.B., 8 augustus 1984, Nr. L 212, p. 13 (§§ 40-43); Beschikking Comrnissie,
6 augustus 1984, Zinc Producer Group, P.B., 17 augustus 1984, Nr. L 220, p. 27 (§ 66);
Beschikking Commissie, 10 juli 1986, Belasco, P.B., 19 augustus 1986, Nr. L 232, p. 15 (§ 73)).
Het argument als zou bet hier niet gaan om een door het Europees kartelrecht verboden
prijsafspraak, (zoals het opleggen van minimum- of bodemprijzen), doch veeleer om een niet
aan bet kartelverbod onderbevige afspraak waarbij een maximumprijs wordt oplegd overtuigt
niet. Wat voor het ene (fosfaatvrij produkt) als een maximumprijs kan beschouwd worden,
kan voor het andere· (fosfaathoudend produkt) als een minimumprijs beschouwd worden.
Aldus wordt de prijsmededinging tussen fosfaatboudende en fosfaatvrije wasmiddelen uitgesloten.
(35) Als ,onderling afgestemde feitelijke afspraak" moet bescbouwd worden elke , vorm van
coiirdinatie tussen ondernemingen ( ... ), die, zonder dat het tot een eigenlijke overeenkomst
komt, de risico's der onderlingen concurrentie welbewust vervangt door een feitelijke samenwerking''. Zij kan , ,( ... ) onder andere het resultaat zijn van een coordinatie welke in het gedrag
der deelnemers tot uiting komt". ,Ofschoon een parallellie in de gedragingen op zichzelf niet
met een onderling afgestemde feitelijke gedraging mag worden gelijkgesteld, (kan) zij nochtans
een ernstige aanwijzing voor een zodanige gedraging ( ... ) opleveren wanneer zij leidt tot
mededingingsvoorwaarden die, gelet op de aard der produkten, op de grootte en het aantal
der ondernemingen en op de omvang van de markt, niet met de normaal te achten marktvoorwaarden overeenkomen" (H.v.J., 14 juli 1972, I.C.I. t. Commissie, zaak 48/69, Jurispr.,
1972, p. 615 (overwegingen 64-65); in dezelfde zin: H.v.J., 16 december 1975, Suiker Unie
e.a. t. Commissie, samengevoegde zaken 40-48, 50, 56, 111, 113, 114/73, Jurispr., 1975, p.
1663 (overwegingen 173-174).
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zij juridisch niet afdwingbaar zijn onder partijen(36), doet dus niet
terzake, van zodra zij maar, zij het schoorvoetend(37), in de praktijk
worden nageleefd. Een overeenkomst, ook al wordt zij slechts losjes
nageleefd, blijft een overeenkomst in de zin van artikel 85, § 1
EEG(38). Zelfs aanbevelingen van ondernemersverenigingen die
strictu sensu niet verbindend zijn voor de leden van deze verenigingen, - doch in de praktijk wei opgevolgd worden - kunnen
aangemerkt worden als besluiten van ondernemersverenigingen in de
zin van artikel 85, § 1 EEG(39).
15. In de Duitse rechtsleer hebben sommigen gesteld dat overeenkomsten gesloten in het kader van milieubeleidsovereenkomsten
(,Selbstbeschri:i.nkungsubereinkommen") niet onder het (Duitse)
kartelverbod(40) vallen. Aan de essentiele voorwaarde dat dergelijke
overeenkomsten op vrijwillige basis dienen gesloten te zijn zou niet
voldaan zijn omdat zij onder dwang van de overheid tot stand
komen: wat de bedrijven zelf niet willen, doch enkel de overheid, zou
niet onder het kartelverbod vallen. Zoniet zou dit bovendien nog
inhouden dat de verdragspartijen verplicht worden om die overeenkomsten te Iaten legaliseren overeenkomstig § 8, alinea 1 GWB(41)
en daarvoor de nodige kosten te doen ofschoon dit niet hun wens

(36) H.v.J., 15 juli 1970, ACFChemiefarma-N. V. t. Commissie, zaak 41/69, Jurispr., 1970,
p. 661 (overwegingen 106-113); H.v.J., 15 juli 1970, Bohringer Mannheim GmbH t. Commissie, zaak 45/69, Jurispr., 1970, p. 769 (overwegingen 27-28).
(37) Beschikking Commissie, 23 april1986, Po/ypropyleen, P.B., 18 augustus 1986, Nr. L 230,
p. 1 (§§84-85); Beschikking Commissie, 10 juli 1986, Belasco, P.B., 19 augustus 1986, Nr.
L 232, p. 15 (§ 74), bevestigd door H.v.J., 11 juli 1989, Belasco t. Commissie, zaak 246/86,
Jurispr., 1989, p. 2117 (overwegingen 21-23).
(38) H.v.J., 1 februari 1978, Miller International t. Commissie, zaak 19177, Jurispr., 1978,
p. 131 (§40); H.v.J., 11 juli 1989, Belasco t. Commissie (zie vorige noot), overweging 14.
(39) H.v.J., 29 oktober 1980, Van Landewyck t. Commissie, samengevoegde zaken 209 tot
215 en 218/78, Jurispr., 1980, p. 3125 (overweging 86).
(40) Paragraaf 1, lid 1 GWB verbiedt met name het sluiten van horizontale kartels:
,Vertriige, die Unternehmen oder Vereinigungen von Unternehmen zu einem gemeinsamen Zweck schliessen, und Beschliisse von Vereinigungen von Unternehmen sind unwirksam, soweit sie geeignet sind, die Erzeugung oder die Marktverhiiltnisse fiir den Verkehr
mit Waren oder gewerblichen Leistungen durch Beschriinkung des Wettbewerbs zu
beeinflussen. ( ... )"
(41) Deze bepaling laat, omwille van overwegende algemeen-economische redenen en het
algemeen belang, toe om ontheffing te bekomen van het kartelverbod van§ 1, alinea 1 GWB:
,( ... ) so kann der Bundesminister fiir Wirtschaft auf Antrag die Erlaubnis zu einem
Vertrag oder Beschluss im Sinne des§ 1 erteilen, wenn ausnahmsweise die Beschriinkung
des Wettbewerbs aus iiberwiegenden Griinden der Gesamtwirtschaft und des Gemeinwohls notwendig ist".
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doch deze van de overheid was(42). Naar Duits recht kan deze visie
niet bijgetreden worden(43) en naar Europees recht evenmin.
Inderdaad, volgens het Hof van Justitie ontsnappen private akkoorden die op instigatie van de overheid gesloten zijn of die nadien
binnen een publiekrechtelijk kader afdwingbaar worden gesteld bierdoor niet aan het kartelverbod van artikel85, § 1, EEG(44). De druk
die door de overheid zou uitgeoefend worden of de milieubeleidsovereenkomst zelf kan derhalve niet ingeroepen worden om de in dit
kader gesloten horizontale overeenkomsten buiten het toepassingsgebied van artikel 85, § 1, EEG te houden.
16. Ook de Commissie heeft in een recente beschikking ondubbelzinnig gesteld dat ondernemingen zich niet kunnen beroepen op de
dwang die van de overheid uitgaat om restrictieve praktijken aan het
toepassingsgebied van artikel 85, § 1 te onttrekken(45). In casu
hadden de betrokken partijen ingeroepen dat hun restrictieve praktijken slechts het gevolg waren van verplichtingen die door de overheid
werden opgelegd. Daarenboven hadden zij ingeroepen dat, zo zij niet
tot deze praktijken waren overgegaan, de bevoegde nationale autoriteiten , ,een veel strikter reglementering zouden hebben ingevoerd''(46). De Commissie had niet veel oren naar deze argumenten:
,Met betrekking tot de regelingen [van de nationale, overigens
niet-EEG, autoriteiten] (... .) dient te worden opgemerkt dat (. .. )
die regelingen de reders niet verplichten(47) om onder elkaar
(42) KARTTE, W., Ein neues Leitbild fur die Wettbewerbspolitik, K6ln-Berlin-Bonn-Munchen, 1969, p. 29; in gelijkaardige zin (doch eerder gestoeld op de rechtsgoederenafweging):
KAISER, J.H., o.c., p. 588.
(43) FREITAG, D., HANSEN, K., MARKERT, K. en STRAUCH, V., o.c., p. 66-67. Deze auteurs
wijzen er terecht op dat het Duitse kartelrecht de figuur van de ,Zwangskartell" (en die een
uitzondering zou voorzien op het kartelverbod in geval van dwangmatig opgelegde kartels) niet
kent.
Niets verplicht overigens de betrokken ondernemingen om deze overeenkomsten te sluiten:
, ,Diese Argumentation verkennt, dass die Unternehmen nicht gezwungen werden konnen,
auf ministerielle oder andere Anregungen einzugehen. Tun sie es dennoch, so haben sie
auch die eventuellen kartellrechtlichen Konsequenzen zu tragen. In der Regel werden die
Unternehmen ihren Grund haben, warum sie auf deratige Vorschlage eingehen. Sie
verhindern hiermit niimlich nicht selten eine weitergehende gesezliche Regelung, auf deren
Gestaltung sie zudem weiniger Einfluss batten. Dieser Vorteil gleicht die Nachteile einer
eventuell erforderlichen Legalisiering aus" (Idem, p. 67).
(44) H. v. J. 10 december 1985, Stichting Sigaretten Industrie t. Commissie, zaak 240-242, 262,
268 en 269/82, Jurispr., 1985, p. 3871 (overweging 40); H.v.J. 30 januari 1985, BNIC t. Clair,
zaak 123/83, Jurispr. 1985, p. 391 (overwegingen 17-20).
(45) Beschikking Commissie, 1 aprill992, Frans- Westajrikaanse rederscomites, P.B., 18 mei
1992, Nr. L 134, p. 1. Deze beschikking betrof redersafspraken tot verdeling van het
vrachtvervoer vanuit de Europese Gemeenschappen naar sommige Westafrikaanse staten.
(46) Idem, §§ 34 en 35.
(47) Onze cursivering.

90

over te gaan tot om het even welke verdeling van de vrachten
op de Iijnroutes, en evenmin om een controle-stelsel in te voeren
( ... ).

(... ). Overigens kan niet worden aanvaard dat de ondernemingen hun restrictieve praktijken aan de toepassing van artikel 85
pogen te onttrekken door een beroep te doen op het feit dat
volgens hen, zonder die praktijken, door de overheidsinstanties
nog vee/ gevoeliger beperkingen aan de mededinging zouden zijn
opgelegd' ' (48)(49).

2. Mededingingsbeperking in de zin van artike/85, § 1 EEG: argumenten pro
17. Overeenkomsten en besluiten van ondernemersverenigingen
hoeven niet noodzakelijk concurrentievervalsing te beogen om onder
het kartelverbod te vallen. Uit de ruime formulering van artikel 85,
§ 1, EEG vloeit immers voort dat zij reeds onder het kartelverbod
vallen van zodra ze een beperking van de mededinging tot gevolg
hebben. Met andere woorden, het feit dat overeenkomsten die in het
kader van milieubeleidsovereenkomsten werden gesloten milieudoelstellingen nastreven, doet weinig terzake van zodra zij mededingingsbeperkende gevolgen hebben.
18. De vraag of de horizontale overeenkomsten nu mededingingsbeperkend zijn in de zin van artikel 85, § 1 EEG hangt af van hun
precieze inhoud, en derhalve op indirecte wijze van de inhoud van
milieubeleidsovereenkomsten.
Deze bestrijken een brede waaier van gebieden. Ze kunnen betrekking hebben op:
- het vervroegd naleven van produkt-, emissie- en constructienormen(50);
- het uit produktie nemen van of de wijziging van de samenstelling
van bepaalde produkten;
- het niet op de markt brengen van bepaalde nieuwe voor het milieu
schadelijk geachte produkten;
de stopzetting of de wijziging van bepaalde produktieprocedes;
- het bevorderen van recyclage;
- het beperken van het gebruik van bepaalde verpakkingsmaterialen;
(48) Onze cursivering.
(49) Idem, §§ 34 en 35.
(50) Voorbeelden opgesomd in de Memorie van Toelichting van Titel VI, p. 114.
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- het aanbrengen van informatie op produkten (,produktlabelling"), enz.(51).
19. D.e horizontale overeenkomsten zullen, gelet op de hiervoor
beschreven inhoud van de milieubeleidsovereenkomst, inderdaad
vaak mededingingsbeperkend zijn omdat ze betrekking hebben op
het beperken of controleren van de produktie en de afzet (van voor
het milieu schadelijke produkten), de technische ontwikkeling of de
investeringen (met het oog op het bereiken van milieudoelstellingen)
in de zin van artikel85, § 1, (b), EEG(52). Het zal ook noodgedwongen steeds gaan om overeenkomsten tussen ondernemingen die op
dezelfde markt actief zijn (zoals bedrijven binnen een bepaalde
bedrijfstak en die verenigd zijn in de organisatie die de milieubeleidsovereenkomst afsluit met de overheid) en die derhalve elkaars concurrenten zijn. Enkel op basis hiervan zullen noodgedwongen heel
wat horizontale overeenkomsten, gesloten in het kader van een
milieubeleidsovereenkomst, onder het kartelverbod vallen(53)(54).

(51) Een aantal voorbeelden van milieubeleidsovereenkomsten, m.i.v. hun volledige tekst is
te vinden in BoCKEN, H. en TRAEST, I. (Ed.), Milieubeleidsovereenkomsten I Conventions
sectorielles: instrument de gestion de l'environnement (zie reeds noot 1), 143-172. Zo vinden
we er de volgende milieubeleidsovereenkomsten in opgesomd:
- gedragscode tot het verminderen van de hoeveelheid kwik in primaire batterijen die in
Belgie op de markt worden gebracht;
- overeenkomst betreffende het gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen als drijfgas in
aerosolen;
- bijkomende overeenkomst betreffende gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen als drijfgasbijdrage in aerosolen;
- overeenkomst betreffende het gebruik van fosfaten in wasmiddelen (zie reeds noot 34);
- overeenkomst betreffende het gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen in de sector van
de koeltechniek, luchtconditionering en warmtepompen;
- overeenkomst betreffende het gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen in de kunststoffenindustrie.
Voor een aantal voorbeelden in Duitsland: zie FREITAG; D., HANSEN, K., MARKERT, K. en
STRAUCH, V., o.c., p. 61-63; KLOEPFER, M., Umweltrecht, (zie reeds noot 1), §4, nr. 256.
(52) Bijvoorbeeld omdat de betrokken ondernemingen overeenkomen bepaalde milieuonvriendelijke produkten niet (meer) te produceren en niet (meer) op de markt te brengen.
Denkbaar is ook dat ondernemingen overeenkomen om enkel nog bepaalde milieuvriendelijke
te ontwikkelen of op de markt te brengen.
(53) Op voorwaarde uiteraard dat de mededinging merkbaar wordt beperkt (zie hierover
verder).
(54) Voor een toepassing van het kartelverbod op overeenkomsten die betrekking hadden op
een beperking of controle van de produktie, de technische ontwikkeling of de investeringen:
zie bijvoorbeeld Beschikking Commissie, 22 december 1972, Cementregeling voor Nederland
-1971, P.B., 31 december 1972, Nr. L 303, p. 7; Beschikking Commissie, 22 december 1972,
Gimbel, P.B., 31 december 1972, Nr. L 303, p. 24; Beschikking Commissie, 6 augustus 1984,
Zinc Producer Group, P.B, 17 augustus 1984, Nr. L 220, p. 27; Polyester vezels overeenkomst,
tweede Mededingingsverslag, nr. 31; Synthetische vezels I, achtste Mededingingsverslag, nr.
42; Beschikking Commissie, 4 juli 1984, Synthetische vezels II, PB, 2 augustus 1984, Nr. L
207, p. 17.
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20. Andere mededingsbeperkingen zijn ook nog denkbaar. Zo kan
er sprake zijn van standaardisatieovereenkomsten die binnen het
kader van milieubeleidsovereenkomsten gesloten worden. Het betreft overeenkomsten die bepaalde technische specificaties voorschrijven, bijvoorbeeld om de ophaling van retourflessen te vergemakkelijken. Ofschoon zij vaak voordelen inhouden, niet aileen
voor de producenten (rationalisatie van de produktie), maar ook
voor de consumenten (vergroting van de beschikbaarheid van de
produkten), kunnen zij de mededinging tussen producenten beperken omdat zij de produktdifferentiatie en -ontwikkeling als mededingingsfactor uitschakelen. Tevens kunnen zij de keuze van afnemers
beperken(55). Het feit dat artikel4, § 2, 3), a) van Verordening Nr.
17/62 van de Raad van 6 februari 1962(56) afspraken die uitsluitend
,de ontwikkeling of uniforme toepassing van normen en typen
betreffen'' beogen vrijstelt van aanmelding (met het oog op het
bekomen van een ontheffing onder artikel85, § 3 EEG), betekent niet
dat dergelijke overeenkomsten niet onder het kartelverbod zouden
vallen. Vaak vloeit het mededingingsbeperkend karakter van standaardisatieovereenkomsten voort uit het feit dat zij verdergaande
verplichtingen opleggen aan de betrokken ondernemingen. Zij hebben dan niet enkel standaardisatie op het oog, doch leggen aan de
betrokken ondernemingen bijvoorbeeld op om enkel nog de gestandaardiseerde produkten te produceren of te commercialiseren(57).
Overeenkomsten die bijvoorbeeld zouden voorschrijven dat enkel
nog fosfaatvrije afwasmiddelen mogen geproduceerd en gecommercialiseerd worden, of dat enkel nog recycleerbaar verpakkingsmateriaal of retourflessen mogen gebruikt worden voor drankverpakkingen, vallen onherroepelijk onder het kartelverbod.
Standaardisatieovereenkomsten kunnen tevens gebruikt worden om
derde concurrerende ondernemingen de toegang tot de markt te
versperren door hen van de voordelen van de standaardisatie uit te
sluiten. Dergelijke overeenkomsten zijn strijdig met artikel 85, § 1
EEG(58).

(55) Beschikking Commissie, IO juli I986, Belasco, P.B., I9 augustus I986, Nr. L 232, p. I5,
(§ 73), bevestigd door het Hof van Justitie (arrest II juli I989, zaak 246/86, Jurispr., I989,
overwegingen 29-30).
(56) P.B., 21 februari 1962, Nr. 13, p. 204.
(57) Beschikking Commissie, 20 december 1977, Video Casetterecorders, P.B., 18 februari
1978, Nr. L 47, p. 42 (§§ 29-3I).
(58) Beschikking Commissie, 29 oktober 1972, Centrale Verwarming, P.B., 23 november
1972, Nr. L 264, p. 22 (§II, 2).
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21. De participerende ondernemingen kunnen ook overeenkomen
om labels of keurmerken toe te kennen aan milieuvriendelijke produkten (,eco-labels")(59). Dit zal vaak het geval zijn indien de
milieuovereenkomst betrekking heeft op de produktie of commercialisering van dergelijke produkten(60).
Indien het overeenkomsten betreft die uitsluitend strekken tot het
gebruik van een gemeenschappelijk kwaliteitsmerk ter onderscheiding van produkten van een bepaalde hoedanigheid en waaraan
iedere concurrent onder dezelfde voorwaarden kan deelnemen beperken zij de mededinging niet. Indien het recht op gebruik van het
kwaliteitsmerk echter verbonden is met de verplichtingen ten aanzien
van de produktie, de afzet, de prijsvorming of andere, zoals wanneer
de deelnemende ondernemingen worden verplicht aileen produkten
van gegarandeerde kwaliteit te fabriceren of in de handel te brengen,
kan er wel sprake zijn van een mededingingsbeperking in de zin van
artikel 85, § 1 EEG(61).
Zolang het label toegekend wordt aan elk produkt dat aan objectieve
toekenningscriteria beantwoordt en hiervoor een objectieve procedure is voorzien die willekeurige behandeling uitsluit, blijft de overeenkomst buiten schot van het kartelverbod(62). W ordt echter, in toepassing van een overeenkomst, het gebruik van het label op willekeu-

(59) Deze ,private" eco-labels dienen uiteraard onderscheiden te worden van de ,officiele"
eco-labels die toegekend kunnen worden op grond van Verordening Nr. 880/92 van de Raad
van 23 maart 1992 tot toekenning van een communautair eco-label, (P.B., 11 april1992, Nr.
L 99, p. 1) of op grond van nationale wetgeving.
(60) Zie bijvoorbeeld de in noot 34 en 51 vermelde overeenkomst betreffende het gebruik van
fosfaten in wasmiddelen (artikel 3).
(61) Bekendmaking van de Commissie van 29 juli 1968 inzake overeenkomsten, besluiten en
onderling afgestemde feitelijke gedragingen betreffende samenwerking tussen ondernemingen
(P.B., 29 juli 1968, Nr. C 75, p. 6; err., P.B., 28 augustus 1968, Nr. C 84, p. 14.
(62) VANDERMEERSCH, D., ,Les labels ecologiques et les regles de concurrence et de Ia libre
circulation des marchandises au sein de Ia C.E.E.", in Le label ecologique et le droit, Actes
du colloque organise a Bruxelles le 5 novembre 1991 par le Centre d'Etude du droit de
l'environnement (CEDRE) et !'Association beige pour le droit de l'environnement (Ed. JADOT,
B., en DE SAEDELEER, N.), Brussel, 1992, p. 117-120; Beschikking Commissie, 29 juni 1970,
Vereniging zonder winstoogmerk fer bevordering van de verkoop van elektrisch gelaste staten
buizen, P.B., 14 juli 1970, Nr. L 153, p. 14 (§ 9).
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rige wijze ontzegd aan derde concurrerende ondernemingen, dan kan
er sprake zijn van een schending van artikel 85, § 1 EEG(63).
22. Denkbaar is ook dat op het gebied van milieutechnologie onderzoeks.., of ontwikkelingsovereenkomsten(64) alsmede licentieovereenkomsten(65) afgesloten zouden worden tussen de betrokken ondernemingen. Dit zal vooral het geval zijn wanneer de milieubeleidsovereenkomsten betrekking hebben op de vervroegde naleving van
produkt-, emissie- en constructienormen, het ontwerpen van milieuvriendelijke produkten of produktieprocedes, enz. Ook de uitwisseling van waardevolle technologie-informatie tussen concurrerende
ondernemingen is denkbaar(66). Steeds zal het aldan niet mededingingsbeperkend karakter van dergelijke overeenkomsten moeten onderzocht worden. Ook hier geldt dat de willekeurige weigering om
derde ondernemingen toegang te verlenen tot technologie in strijd
kan zijn met artikel85, § 1 EEG, zo de toegang tot deze technologie
(63) H.v.J ., 8 november 1983, N. V. IAZ International Belgium e. a. t. Commissie (,Mededingingsrecht-conformiteitsmerk Navewa-A nseau ''), samengevoegde zaken 96-102, 104, 105, 108
en 110/82, Jurispr., 1983, p. 3369 (overwegingen 23-25); zie echter Beschikking Commissie,
14 december 1989, APB-zegel, P.B., 23 januari 1990, Nr. L 18, p. 35 (§40-42). In dit geval
ging het om een zegelovereenkomst tussen fabrikanten van parafarmaceutische produkten en
de beroepsvereniging van de Belgische officina-apothekers (ABP). In de desbetreffende
overeenkomst werd aan de fabrikant het recht toegekend het ABP-waarborgmerk aan te
brengen op zijn parafarmaceutische produkten, voor zover die na een voorafgaande controle
door de laboratoriumdiensten van het ABP waren toegelaten. Als tegenprestatie voor dit recht
leg de de zegelovereenkomst de fabrikant de verplichting op de onder de overeenkomst vall en de
produkten aileen aan officina-apothekers te verkopen wanneer zij voorzien waren van het
APB-waarborgmerk. Ondanks het feit dat elke andere onderneming dan een officina-apotheek
bij voorbaat uitgesloten was van deelneming aan het systeem van de zegelovereenkomst,
oordeelde de Commissie dat deze overeenkomst niet op merkbare wijze mededingingsbeperkend was in de zin van artikel 85, § 1 EEG (de kwaliteit van een parafarmaceutisch produkt
was slechts een van de vele aspecten waarop de mededinging gebaseerd was; niets verhinderde
de andere verkopers hun eigen controleregeling en kwaliteitszegel te creeren). In tegenstelling
tot SEVENSTER, H. G. (op. cit., p. 83-84) menen wij dat uit deze beschikking niet kan afgeleid
worden dat de Commissie een welwillendere houding zou kunnen aannemen tegenover overeenkomsten tot invoering van een eco-label.
(64) Over het a! dan niet mededingingsbeperkend karakter van dergelijke overeenkomsten: zie
de Bekendmaking van de Commissie van 29 juli 1968 inzake overeenkomsten, besluiten en
onderling afgestemde feitelijke gedragingen betreffende samenwerking tussen ondernemingen
(P.B., 29 juli 1968, Nr. C 75, p. 3, err. P.B., 28 augustus 1968, Nr. C 84, p. 14); zie ook
Verordening Nr. 418/85 van de Commissie van 19 december 1984 betreffende de toepassing
van artikel85, lid 3, van het Verdrag op groepen onderzoek- en ontwikkelingsovereenkomsten
(P.B., 22 februari 1985, Nr. L 53, p. 5).
(65) Zie Verordening Nr. 2349/84 van de Commissie van 23 juli 1984 inzake de toepassing
van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen van octrooilicentieovereenkomsten (P.B.,
16 augustus 1984, Nr. L 219, p. 15, err. P.B., 22 oktober 1985, Nr. L 280, p. 32).
(66) Zie het in randnummer 7 vermelde ontwerp van voorstel van de Commissie betreffende
de gelntegreerde milieuverontreinigingspreventie en -controle (artikel 15, § 2). Op de kartelrechtelijke risico's die dergelijke uitwisseling van milieu-informatie tussen concurrerende
ondernemingen met zich kan meebrengen wees reeds LoEWENHEIM (LOEWENHEIM, U.,
, Umweltschutz und Antitrustrecht, Entwicklungen und tendenzen in den USA", Wu W
1/1977, p. 5 (p. 16-17).
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noodzakelijk is om op termijn aan de door de overheid opgelegde
milieunormen te voldoen.
23. Het belang van de concurrentiebeperkingen die kunnen uitgaan
van overeenkomsten die in het kader van milieubeleidsovereenkomsten werden afgesloten ten opzichte van derde ondernemingen kan
moeilijk onderschat worden. Deelname aan dergelijke overeenkomsten is immers veelal van cruciaal belang voor ondernemingen,
omdat de milieuwetgeving steeds striktere normen oplegt aan de
industrie(67): ondernemingen die niet bij machte zijn deze milieunormen te respecteren zullen onvermijdelijk uit de boot vallen(68).
Anderzijds leggen (intermediaire) afnemers, onder druk van de publieke opinie, een steeds grater milieubewustzijn aan de dag, al dan
niet in anticipatie van strengere regulering in wording. Indien produkten door eindconsumenten worden afgenomen, dan heeft het
toegenomen milieubewustzijn van deze laatsten een rechtstreekse
invloed.
Willekeurige weigeringen van ondernemersverenigingen om andere
organisaties of ondernemingen tot de met de overheid afgesloten
milieubeleidsovereenkomst toe te laten, zullen dus vaak een beperking_yan de mededinging_inhouqen_ in _g~ zin van_(lrj:ikel 85,_ § 1,
EEG(69). Vooral indien de toetreding van buitenlandse ondernemingen tot de milieubeleidsovereenkomsten geweigerd wordt, wordt het
uiterst bedenkelijk, omdat de milieubeleidsovereenkomsten dan
(67) Met deze hypothese houdt Titel VI trouwens uitdrukkelijk rekening. Ook al bepaalt
artikel 3, § 1, alinea 1, Titel VI dat het Vlaamse Gewest terzake geen strengere reg! em entering
zal uitvaardigen gedurende de geldingstermijn van de milieubeleidsovereenkomst, kan het
Gewest hiertoe steeds verplicht worden ingevolge verstrengde internationale of E.E.G.-reglementering. Niets belet trouwens het Vlaamse Gewest om na de geldingstermijn een strengere
normering op te leggen. Daarenboven blijft het Vlaamse Gewest bevoegd om de inhoud van
de milieubeleidsovereenkomst, ook gedurende de geldingstermijn ervan, geheel of gedeeltelijk
in reglementering om te zetten (artikel 3, § 1, alinea 2 Titel VI).
(68) Bijvoorbeeld omdat de milieuheffing die mogelijks opgelegd wordt bij het overschrijden
van de strengere normen niet Ianger een economische uitbating van de betrokken bedrijven
mogelijk maakt, of omdat bij overschrijding van de normen niet Ianger een exploitatievergunning wordt verleend.
(69) Ondernemersverenigingen zullen zich dan niet kunnen beroepen op een eventuele nationale wetgeving die hen zou toelaten om de toetreding van andere organisaties of ondernemingen
te weigeren (zie bijvoorbeeld artikel6, Titel VI dat de toestemming vereist van de oorspronkelijke organisatie voor de toetreding van derde organisaties tot de milieubeleidsovereenkomst).
Een dergelijke weigering kan steeds strijdig zijn met artikel85, § 1, BEG. Zo legt artikel6 Titel
VI de ondernemingen niet op om een dergelijke toetreding te weigeren, het laat het enkel toe.
Overigens blijven ondernemingen onderworpen aan het kartelverbod, zo zij, met het oog op
de beperking van de mededinging, binnen het kader van overeenkomsten gebruik maken van
nationale rechtsregelen (VANDENCASTEELE, A., , ,Libre concurrence et intervention des etats
dans Ia vie economique", C.D.E., 1979, p. 555, met verwijzing naar de rechtspraak van het
Hof van Justitie inzake kartelrechtelijk misbruik van wetgeving betreffende de intellectuele
eigendomsrechten en handelspraktijken).
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door de betrokken ondernemingen worden gehanteerd om de nationale markt af te schermen, terwijl het kartelbeleid van de Commissie
steeds nauw vervlochten is geweest met de fundamentele doelstelling
van het EEG-Verdrag, met name het realiseren van de eenheidsmarkt(70).
24. Het is juist dat in de Mineraal Water zaak(71), de Commissie
een klacht van een buitenlandse producent tegen overeenkomsten
van Duitse mineraalwaterproducenten tot regeling van het gebruik
van gestandaardiseerde statieflessen heeft afgewezen. Niettegenstaande het feit dat de toegang van vreemde producenten tot het
standaardisatiesysteem beperkt was, kwam de Commissie tot de
bevinding dat de Duitse markt niet afgesloten was. Zij wees hierbij
op de algemeen gangbare praktijk van de distributiesector om niet
gestandaardiseerde statieflessen, al dan niet recycleerbaar, te aanvaarden. Hierdoor was, althans volgens de Commissie, de mededinging niet op merkbare wijze beperkt(72).

(70) Het openstellen van milieubeleidsovereenkomsten tot buitenlandse ondernemingen zou
aan dit euvel kunnen tegemoetkomen, doch daarom verliezen de horizontale overeenkomsten
nog niet noodzakelijk hun mededingingsbeperkend karakter: de interne mededingingsbeperking tussen partijen die mogelijks aanwezig zal zijn blijft dan onverkort gelden.
(71) Zeventiende mededingingsrapport, punt 75.
(72) Deze houding is overigens merkwaardig, gezien zij in het algemeen zeer streng optreedt
tegen (nationale) marktafschermende afspraken. Niet zeker is of de Commissie deze houding
nu nog zou aanhouden in het Iicht van de drastische bepalingen van de ,Tiipfer-verordening"
(,Verordnung iiber die Vermeidung von Verpackungsabfiillen", Bundesgesetzblatt, 1991,
p. 1233). Indien producenten hun produkten niet in ,retourverpakkingen", d. w.z. meermaals
bruikbare verpakkingen, (,Mehrwegverpackungen") aanbieden, dienen zij hun verpakkingsmateriaal op eigen kosten terug te nemen en te recycleren. Afvalverbranding is niet toegestaan.
De opgelegde recyclagepercentages zijn bovendien zeer hoog. Door de Tiipfer-wetgeving is het
belang van standaardisatie-overeenkomsten inzake retourverpakkingen (bijvoorbeeld retourflessen) uiteraard toegenomen, omdat deze toelaten de hogere kosten van terugname en
recyclage te ontlopen. Met het oog op de toepassing van de Tiipfer-verordening werd door
het (Duitse) bedrijfsleven ook het ,DSD" (,Duales System Deutschland") opgericht. Het
DSD systeem zorgt voor de inzameling, sortering en verwerking van het verpakkingsmateriaal
buiten de openbare afvalverwerking om. Door deelname aan het DSD kunnen handel en
industrie aan de verplichtingen inzake terugname en statiegeld voor verkoopverpakkingen
ontkomen, wat een aanzienlijk financieel voordeel verschaft. De Commissie onderzoekt het
DSD systeem (E.P., Nr. 2494/91, P.B., 10 augustus 1992, Nr. C 202, p. 19). Bij brief van
27 augustus 1991 (niet gepubliceerd) deelde het Bundeskartellamt mee dat zij kartelrechtelijke
bezwaren had tegen het DSD systeem, doch besloot vooralsnog niet op te treden. Hierin is
blijkbaar recent verandering in gekomen (,De Standaard", zaterdag 23, zondag 24 januari
1993, p. 17).
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3. Mededingingsbeperking in de zin van artikel 85, § 1 EEG:
argumenten contra
(a) Amerikaanse rechtsleer
25. In de Amerikaanse rechtsleer heeft men wei eens voorgehouden
dater eigenlijk geen sprake kan zijn van beperking van de medinging
indien bedrijven overeenkomsten sluiten op het gebied van milieuonderzoek, op grond van het feit dat bij gebreke van dergelijke
samenwerking (onder normale mededingingsomstandigheden dus) er
helemaal geen milieu-onderzoek zou plaatsgrijpen. Dit milieu-onderzoek zou immers slechts de vermindering van de negatieve externe
effecten van de economische activiteit op het milieu beogen, terwijl
de verbruiker (de markt) de producenten niet aanzet om dergelijke
milieuvriendelijke produkten te ontwikkelen(73). Deze stelling kan
niet bijgetreden worden, niet aileen omdat de verbruiker, onder druk
van een toenemend milieubewustzijn, meer en meer milieu-elementen
in rekening neemt bij de keuze van produkten, maar tevens omdat
steeds strengere milieunormen worden opgelegd waaraan produkten
en produktieprocessen dienen te voldoen(74). Milieutechnologie
wordt dan integendeel een belangrijke mededingingsfactor omdat
zelfs het overleven van bedrijven in het gedrang komt zo zij de
milieunormen niet kunnen resp€lctenm.
(b) Duitse rechtsleer: ,Giiterabwagung"
26. In de Duitse rechtsleer hebben sommigen de stelling verdedigd
dat overeenkomsten die tussen ondernemingen worden gesloten met
het oog op milieubescherming (,Umweltschutzvereinbarungen"),
zoals bijvoorbeeld overeenkomsten om milieuschadelijke produkten
niet Ianger te vervaardigen of te commercialiseren, niet onder het
kartelverbod van § 1 GWB vallen. Dergelijke overeenkomsten zouden immers belangen van een hogere orde (milieubescherming) nastreven. Het belang dat door de kartelwetgeving wordt beschermd
(bescherming van de economische mededinging) zou hieraan ondergeschikt zijn. Hiervoor verwijzen deze auteurs meestal naar de

(73) ANDREWS, D., op. cit., p. 860-861; zie ook de referenties bij LOEWENHEIM, U., op. cit.,
p. 7 en 8 (noot 15) en 11 (noot 39).
(74) LoEWENHEIM, U., op. cit., p. 11, met verwijzing naar Me LAREN, ,The Quality of Life
and the Antitrust laws", 40 Antitrust Law Journal, 1971, p. 285 e. v.
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,Doppelstecker-Fall"(75)(76). In het bijzonder baseerde von WALLENBERG zich op een kwalitatieve restrictieve interpratie van § 1
GWB. Volgens deze auteur dient immers het nadeel van een beperktere individuele keuze voor afnemers (beperking van het produktiegamma tot milieuvriendelijke produkten) afgewogen te worden tegenover de voordelen voor afnemers, met name de bescherming van
gezondheid en milieu:
, ,W ettbewerbs beschrankende Vereinbarungen zugunsten des
umweltschutzes engen die Abnehmer wohl in ihrer individuellen
Auswahlfreiheit ein, aber durch die Beschrankung werden sie
auch von fiir sie schadlichen Produkten und Produktionsverfahren 'befreit"'.
27. De meerderheid van de rechtsleer treedt deze visie evenwel niet
bij, hetzij omdat milieubescherming een te vaag omschreven begrip
is om steevast overeenkomsten die een dergelijke doelstelling zouden
nastreven aan het kartelverbod te laten ontsnappen, hetzij omdat § 8,
alinea 1 GWB, dat legalisering van kartels omwille van het algemeen
belang toelaat(77), een dergelijke interpretatie in de weg staat(78).
(c) Toepasselijkheid van de ,Giiterabwagung" in het Europees
kartelrecht
28. Kan een dergelijke rechtsgoederenafweging verdedigd worden
om overeenkomsten buiten het toepassingsgebied van artikel 85, § 1
EEG te houden?
N och in de rechtspraak van het Hof van J ustitie, noch in de beschikkingspraktijk van de Commissie komt deze vraag expliciet aan de
(75) BKartA, brief van 20 februari 1960, WuW /E BKarta 145, 149. In dit geval heeft het
Bundeskartellamt een afweging gemaakt tussen de vrije mededinging, zoals verwoord in § 1
van het Duitse Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) en menselijke gezondheid
en veiligheid. Dit laatste rechtsgoed werd door het Bundeskartellamt van een hogere orde
geacht en heeft geleid tot niet-toepasselijkheid van § 1 GWB. Dergelijke afweging wordt in
de Duitse rechtsleer aangeduid als de , ,Giiterabwagung zur Eingrenzung des Schutzbereiches''.
(76) Zie onder meer von WALLENBERG, G., ,Die Zulassigkeit von Umweltschutzkartellen",
GRUR, 1980 Heft 9, p. 833-839, in het bijzonder p. 838; KAISER, J.H., op. cit., p. 588; in
dezelfde zin: BAUDENBACHER, C., op. cit., p. 694; vgl. SCHLARMANN, J., op. cit., p. 1395.
(77) Zie noot 41.
(78) Zie KLOEPFER, M., Umweltrecht, § 4, nr. 262, p. 210; Idem, ,Umweltschutz als Kartellprivileg?", JZ, 1980, p. 781 e.v.; MESTMACKER, I., GWB Kommentar zum Karte/lgesetz,
Miinchen, 1981, p. 148, nr. 392; WESTRICK, K. en LOEWENHEIM, U., Kommentar zum GWB,
4de uitgave, 1977, § 1, nr. 90; FREITAG, D., HANSEN, K., MARKERT, K. en STRAUCH, V.,
op. cit., p. 70-80. Deze Iaatste auteurs wijzen er in het bijzonder op dat de rechtsgoederenafweging veelal een beleidsmatig oordeel zou vergen, iets wat moeilijk in overeenstemming te
brengen is met de rechterlijke functie (p. 74-75).
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orde(79). Een precedent voor een dergelijke belangenafweging zou
misschien gezocht kunnen worden in het Sirena-arrest(80). In dit
arrest, dat over de verenigbaarheid van het gebruik van merkenrecht
met artikel 85, § 1 EEG handelt, heeft het Hof van Justitie het
volgende overwogen:
,dat, al maakt artikel 36 deel uit van het hoofdstuk ,afschaffing van de kwantitatieve beperkingen in het handelsverkeer
tussen de Lid-Staten", hieraan even we! een beginsel ten grandslag ligt dat mede op het gebied van de mededinging toepassing
kan vinden en wei in die zin, dat, ofschoon de in de wetgeving
van een Lid-Staat met betrekking tot de industriele of commerciele eigendom toegekende rechten door de artikelen 85 en 86
van het Verdrag niet in hun bestaan worden aangetast, de
uitoefening dier rechten niettemin onder de in genoemde bepalingen neergelegde verboden kan vallen"(81)(82).
29. Ofschoon het in de bovenvermelde zaak enkel ging om industriele of commerciele eigendom, verwijst het Hof naar artikel 36 EEG
in het algemeen. Dat deze passage vatbaar is voor verschillende
interpretaties toont de recente FIFA-Beschikking van de Commissie
aan(83). Partijen hadden_m_e_t_name ~f!-llg~v_perci_d~t_cit:: eyentu~le
mededingingsbeperkingen die het voorwerp uitmaakten van het onderzoek (met name de wereldwijde alleenverkooprechten die waren
toegekend binnen het kader van het stelsel van verkoop van toegangsbewijzen dat in 1990 was opgezet naar aanleiding van het in Italie
(79) BELLAMY en CHILD (BELLAMY, C. en CHILD, 0., Common Market Law of Competition,
derde uitgave, London, 1987, nr. 2-108) verwijzen echter naar een geval waarin de Commissie
oordeelde dat een verbod tot wederverkoop van gevaarlijke chemische stoffen met het oog op
de bescherming van de menselijke gezondheid geen inbreuk uitmaakte op artikel85, § 1, EEG
(KathonBiocide, P.B., 1984, Nr. C 59, p. 6.). Demededelingverwijst nietnaar artikel36EEG.
Zie ook 14de Mededingingsrapport van de Commissie, 1984. Het betreft een alleenstaand
geval.
(80) H.v.J., 18 februari 1971, zaak 40170, Jurispr., 1971, p. 69, overweging 5.
(81) Onze cursivering.
(82) Artikel 36 EEG laat uitzonderingen toe op artikel 30 EEG dat het vrij verkeer van
goederen in de Gemeenschap garandeert:
,De bepalingen van de artikelen 30 tot en met 34 vormen geen beletsel voor verboden
of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde
van bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde, de openbare veiligheid,
de gezondheid en het Ieven van personen, dieren of planten, het nationaal artistiek
historisch en archeologisch bezit of uit hoofde van bescherming van de industriele en
commerciele eigendom. Deze verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot
willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten
vormen."
(83) Beschikking Commissie, 27 oktober 1992, Verkoop van pakketreizen ter gelegenheid van
het wereldkampioenschap 1990, P.B., 12 november 1992, Nr. L 326, p. 31.
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georganiseerde wereldkampioenschap voetbal) gerechtvaardigd waren om veiligheidsredenen. Deze mededingingsbeperkingen moesten
volgens partijen getoetst worden aan artikel 36 EEG (openbare
veiligheid), dat voorrang had op de in artikel 85 EEG neergelegde
mededingingsregels. Zij verwezen hierbij uitdrukkelijk naar het Sirena-arrest(84). De Commissie heeft die redenering niet aanvaard:
,Uit dit arrest moet worden afgeleid dat, evenals in het geval
van de regels betreffende het vrije verkeer van goederen, de
mededingingsregels grenzen kunnen stellen voor de uitoefening
van de industriele eigendomsrechten. De stelling van partijen
gaat echter in tegengestelde zin, aangezien volgens hun stelling
artikel 36 grenzen zou stellen aan de mededingingsregels.
In ieder geval zou het, indien dit beginsel zou worden gevolgd,
wenselijk zijn dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel36,
de betrokken gedragingen geen verkapte mededingingsbeperkingen vormen en dat zij voor het bereiken van het aangekondigde doel onmisbaar zijn"(85).
30. Wat ook de precieze draagwijdte is van de betwiste passage van
het Sirena-arrest, de erop gebaseerde redenering lijkt het probleem
van de afweging van milieubescherming en mededinging binnen het
kader van artikel 85, § 1 EEG niet op te lassen, omdat artikel 36
milieubescherming niet vermeldt en de rechtvaardigingsgronden van
artikel 36 limitatief zijn(86). Enkel indien overeenkomsten tevens
rechtvaardiging vinden in de bescherming van gezondheid en leven
van mens, dier en plant (die wei opgesomd zijn in artikel 36 EEG)
en niet !outer in de bescherming van het leefmilieu sensu strictu, zou
de bovenvermelde redenering kunnen aangehouden worden(87).
31. De vraag stelt zich echter of milieubescherming dan niet als een
,dwingende reden" in de zin van de Cassis de Dijon rechtspraak(88)
(84) Idem, §§ 109-110.
(85) Idem, §§ 112-113.
(86) Conciusie Advocaat-Generaal JACOBS van 10 januari 1991 in de zaak C-2/90, Commissie
t. Be/gie (stortverbod voor buitenlands ajval, nr. 20 (H. v. J., 9 juli 1992, nog niet gepubliceerd);
VANDERMEERSCH, D., ,Het vrije verkeer van afvalstoffen binnen de Europese Gemeenschap" (noot onder het voormelde arrest), Tijdschrijt voor Milieurecht, 1992/2, p. 78 (p. 79).
(87) Zie, in dezelfde zin voor wat het vrij verkeer van afvalstoffen betreft in de Europese
Gemeenschap: V ANDERMEERSCH, D., ,Het vrije verkeer van afvalstoffen in de Europese
Gemeenschap", SEW 6 (1984) juni, p. 324-325.
(88) H.v.J., 20 februari 1979, Rewe t. Bundesmonopolverwaltung, zaak 120/78, Jurispr.,
1979, p. 649.
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kan ingeroepen worden om, in het kader van de belangenafweging
tussen milieu en mededinging, de overeenkomst buiten het kartelverbod van artikel 85, § 1 EEG te houden.
Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake artikel 30
EEG dienen dergelijke eisen aan een algemeen belang te beantwoorden. De handelsmaatregelen dienen noodzakelijk te zijn om de
beoogde doelstelling te bereiken en geen onnodige belemmeringen
met zich mee te brengen (noodzakelijkheids- en proportionaliteitstest). Zij kunnen enkel ingeroepen worden indien het gaat om nietdiscriminerende maatregelen(89). In het kader van artikel 30 EEG
kan milieubescherming een dwingende reden uitmaken(90)(91).
Ons insziens kunnen de dwingende redenen niet ingeroepen worden
om aan het kartelverbod van artikel85, § 1 EEG te ontsnappen. Het
tegendeel zou neerkomen op het aanvaarden van een ,rule of reason", waarbij, binnen het kader van artikel85, § 1 EEG, de eventuele
mededingingsbeperkende gevolgen van overeenkomsten afgewogen
worden met hun milieuvoordelen. De mogelijkheid voor de Commissie om vrijstelling te verlenen bij toepassing van artikel 85, § 3 EEG
sluit een dergelijke aanpak uit: het is immers in dit kader dat de
Commissie nagaat of de mededingingsbeperkingen in de overeenkomst onmisbaar zijn om bij te dragen tot verbetering van de
produkiie of verdelmg-vaii deprodukten-of fofveioeteiing van-de
technische of economische vooruitgang en hierbij de restconcurrentie
niet voor een wezenlijk deel wordt uitgeschakeld(92). De doctrine

(89) H.v.J., Commissie t. Belgie, reeds geciteerd in noot 86, overweging 34.
(90) H. v .J ., 7 februari 1985, Procureur de Ia Rffpublique t. ADBHU, zaak 240/83, Jurispr.,
1985, p. 531, overweging 15; H.v.J., 20 september 1988, Commissie t. Denemarken, zaak
602/86, Jurispr., p. 4607, overwegingen 8-9; bevestigd in het arrest Commissie t. Belgie,
hierboven geciteerd, overweging 34.
(91) Het feit dat milieubescherming wei in rekening kan gebracht worden onder de ,rule of
reason" van artikel30 (dwingende redenen), maar niet onder artikel36 is natuurlijk kunstmatig. In het hierboven vermelde Commissie t. Belgie arrest heeft het Hof van Justitie dit
probleem op merkwaardige wijze omzeild. Aan de orde was het Waalse stortverbod voor
buitenlands afval. Ofschoon dit stortverbod manifest discriminerend was, heeft het Hof van
Justitie geoordeeld dat dit niet het geval was, verwijzend naar de ,bijzondere aard" van de
betrokken afvalprodukten en het nabijheidsbeginsel inzake afvalverwerking, dat impliciet
begrepen zou zijn in artikel130, R, lid 2 EEG. Deze redenering is voor ernstige kritiek vatbaar
(zie VANDERMEERSCH, D., geciteerd in noot 111, p. 78 e.v., in het bijzonder p. 81-83 en 86).
(92) Deze opmerking geldt eigenlijk ook indien beroep wordt gedaan op artikel 36 EEG. Of
milieu-overwegingen hun plaats hebben bij de beoordeling van overeenkomsten onder artikel
85, lid 3 EEG is een andere vraag die verder behandeld wordt.
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van de dwingende vereisten zou dus hoogstens een rol kunnen spelen
in het kader van artikel 85, § 3(93).
32. Het arrest IAZ t. Commissie(94) wijst erop dat milieubescherming niet zal kunnen ingeroepen worden om aan de mededingingsregels te ontsnappen. Volgens het Hof belet het feit dat een overeenkomst tevens volksgezondheid op het oog heeft, niet dat zij strijdig
kan zijn met artikel 85, § 1 EEG. Zo oordeelde ook de Commissie,
weliswaar op grand van artikel 86 EEG (misbruik van machtspositie), dat het niet toekwam aan private ondernemingen om mededingingsbeperkingen op te leggen met het oog op de bescherming van
de volksgezondheid of de veiligheid van de consument. De Commissie was immers van oordeel dat dit een zaak was voor de overheid,
niet voor private ondernemingen(95).
(d) Invloed van artikel 130 R, § 2 EEG
33. Zoals bekend heeft het Hof van Justitie reeds in 1985, nog voor
de Eenheidsakte werd aangenomen, aanvaard dat milieubescherming
een van de wezenlijke doelstellingen van de Gemeenschap is(96). Met
de Eenheidsakte heeft artikel 130 R EEG nu de doelstellingen en
principes van het communautair milieubeleid geconcretiseerd. Vooral artikel 130 R, § 2 EEG verdient onze aandacht. Volgens deze
bepaling berust het optreden van de Gemeenschap op milieugebied
op de beginselen van een preventief handelen, bestrijding van milieuaantastingen bij voorrang aan de bron en het beginsel dat de vervuiler
betaalt. De eisen ter zake van milieubescherming vormen een bestanddeel van de andere takken van gemeenschapsbeleid (het zogenaamde ,integratiebeginsel"). Vooral dit integratiebeginsel is hier
van belang omdat dit de voorafgaandelijke voorwaarde is om de
andere beginselen op andere beleidsdomeinen zoals het kartelrecht
(93) In die zin: RITTER, L., BRAUN, D.W. en RAWLINSON, F. EEC Competition law, A
practicioner's Guide, 1991, p. 96. Zoals verder zal blijken zal het echter niet Ianger noodzakelijk zijn om binnen het kader van artikel 85, § 3 EEG beroep te doen op de doctrine van de
dwingende redenen.
(94) H.v.J., 8 november 1983,IAZ t. Commissie, samengevoegde zaken 96-102, 104, 105, 108
en 110/82, Jurispr., 1983, p. 3369, overweging 25.
(95) Zie Beschikking 22 december 1987, Hilti, 1988, PB, Nr. L 65, p. 19 (p. 36), bevestigd
door het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luxemburg, 12 december 1991, zaak
T-30/90, Jurispr., 1991, p. II-1439 (overweging 118) (beroep werd aangetekend tegen dit
vonnis bij het Hofvan Justitie) en Beschikking 24 juli 1991, Tetra Pak II, P.B., 18 maart 1992,
Nr. L 72, (§§ 118, 119) (beroep aanhangig bij de Rechtbank van Eerste Aanleg). Partijen
beriepen zich evenwel niet expliciet op artikel 36 BEG.
(96) H.v.J., 7 februari 1985, Procureur de Ia Republique I ADBHU, zaak 240/83, Jurispr.,
1985, p. 531, overweging 13.
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toe te passen. Volgens sommigen is het integratiebeginsel overigens
de belangrijkste EEG-bepaling op het gebied van milieubescherming(97).
34. Volgens de enen kan het integratiebeginsel niet in die zin begrepen worden dat het milieubeleid voorrang zou hebben op de andere
beleidsdomeinen in geval van conflict. Het zou enkel inhouden dat
milieubescherming in overweging moet worden genomen wanneer
beslissingen in andere beleidsdomeinen worden genomen zo die een
weerslag kunnen hebben op het milieu. Het integratiebeginsel zou
evenwei niet aanduiden op welke wijze die conflicten moeten worden
opgelost(98).
35. Anderen delen deze visie niet en stellen onverbloemd dat tengevolge van het integratiebeginsel de eisen van milieubescherming
voorrang hebben op aile andere beleidsdomeinen, zo conflicten
tussen beide ontstaan(99). Inzake het kartelrecht stelt ScHEUING
uitdrukkelijk dat het ,milieuvriendelijk" toegepast moet worden, in
het bijzonder indien het gaat om milieubeleidsovereenkomsten. Hij
verwijst hiervoor naar de beleidsintenties van de Raad van ministers
inzake het terugdringen van CFK's en halonen(lOO).
36. Noch de ene stelling, noch de andere kan volledig bijgetreden
worden. De eerste stelling als zou milieubescherming slechts ,in
overweging" moeten genomen worden miskent, de bewoordingen
waarin het integratiebeginsel werd verwoord. Artikell30 R, § 2 EEG
verwijst immers niet !outer naar de integratie van milieu-overwegingen in het communautair beleid inzake, maar verwijst naar de eisen
(97) KRAMER, L., EEC Treaty and Environmental Protection, 1990, London, p. 65, met
verwijzing naar verdere rechtsleer (noot 56). Inderdaad bevat het EEG-verdrag geen enkele
bepaling die een gelijkaardige vereiste invoert voor andere beleidsdomeinen.
(98) JANS, J .H., Europees Milieurecht in Nederland, Groningen, 1991, p. 22-23; INGELAERE,
F., LAVRYSEN, L., VANDEN BILCKE, C., Inleiding tot het internationaal en Europees milieurecht, Brussel, 1992, p. 98-99.
(99) GLAESNER, H.J., ,Die Einheitliche Europiiische Akte", EuR, 1986, p. 119 (p. 140);
SCHEUING, D. H., , , Umweltschutz auf der Grundlage der Einheitlichen Europaischen Akte' ',
EuR, 1989, p. 152 (p. 176-177): ,Durch die Erhebung der Umweltfreund!ichkeit zu einem
allgemeinen Rechtsgebot sichert die Querschnittsklausel dem Umweltschutz in Konfliktsfall
grundsiitzlichen Vorrang vor anderen Gemeinschaftszielen ( ... ). Umweltschutzbelange diirfen
allenfalls noch ausnahmsweise und unter Vermeidung irreparabler Umweltschiidigungen zuriickgestellt werden; eine solche Zuriickstellung muss jeweils durch besonders gewichtige
Griinde europiiischen Gemeinswohls gerechtfertigt sein, die sorgfiiltig darzutun sind; gegebenenfalls ist wenigstens ein riiumlich oder zeitlich versetzter Ausgleich fiir zuniichtst in Kauf
genommene Umweltbeeintriichtigungen vorzusehen."
(100) Idem, p. 176.
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ter zake van milieubescherming. Ons insziens gaat het hierbij om de
eisen ter zake van milieubescherming zoals die door de secundaire
EEG-wetgeving werden bepaald. Een voorbeeld maakt dit duidelijk.
Indien de Gemeenschap binnen het kader van haar landbouwbeleid
(via de structuurfondsen) financiele steun verleent aan projecten
waarvoor een milieu-effectrapport vereist is ingevolge de MER-richtlijn(101), doch (door de Lid-Staat) geen milieu-effectrapport werd
opgemaakt voor het betroffen project, schendt de Gemeenschap ons
insziens artikel130 R, § 2 EEG. Indien de eerste stelling zou gevolgd
worden, zou er echter niets aan de hand zijn. De andere stelling kan
evenmin aanvaard worden. Artikel 130 R, § 2 EEG bepaalt immers
slechts dat de eisen van milieubescherming een bestanddeel vormen
van de andere takken van gemeenschapsbeleid. Voorrang toekennen
aan milieubescherming in geval van toepassing van andere verdragsbepalingen, bijvoorbeeld de mededingingsregels, zou neerkomen op
een ontkrachting van deze verdragsbepalingen. Specifiek inzake het
kartelbeleid dient bovendien op de rechtspraak van het Hof van
Justitie gewezen te worden die stelt dat de artikelen 85 en 86 EEG,
met inbegrip van hun uitvoeringsbepalingen (zoals Verordening Nr.
17) op alle sectoren van de economie van toepassing zijn, tenzij een
uitdrukkelijke verdragsbepaling in andere zin beschikt(102). Enkel
inzake het landbouwbeleid bevat het EEG-verdrag dergelijke uitzonderingsclausule(l03). Voor milieubeleid is echter geen enkele uitzonderingsbepaling voorzien zodat de mededingingsregels volledig van
toepassing zijn: milieu-overwegingen zullen dus niet kunnen ingeroepen worden om overeenkomsten aan het kartelverbod te Iaten ont-

(101) Richtlijn 85/337 /EEG van de Raad van 24 juni 1982 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, P.B., 5 juli 85, Nr. L 175, p. 40.
(102) H.v.J., 27 januari 1987, Verband der Sachversicherer t. Commissie, zaak 45/85,
Jurispr., 1987, p. 405, overwegingen 12-15; H.v.J., 30 april1986, Asjes, samengevoegde zaken
209-213/84, Jurispr., 1986, p. 1425, overwegingen 40-45.
(103) Zie artikel42 EEG. Volgens deze bepaling zijn de mededingingsregels slechts in zoverre
van toepassing op de landbouwsector als door de Raad met inachtneming van de in artikel
39 bepaalde doelstellingen zal worden bepaald. Artikel 42 EEG werd uitgevoerd door verordening Nr. 26/62 van de Raad van 4 april 1962 betreffende de mededingingsregelen in de
landbouwsector (P.B., 20 april 1962, p. 993). Hoewel de gewone mededingingsregels van de
artikelen 85 en 86 EEG van toepassing zijn op de transportsector (H.v.J., 4 april 1974,
Commissie t. Frankrijk, zaak 167/73, Jurispr., 1974, p. 359, overwegingen 17-32; H.v.J., 30
apri11986, Asjes, samengevoegde zaken 209-213/84, Jurispr., 1986, p. 1425, overwegingen
44-45; Beschikking Commissie, 23 januari 1985, Olympic Airways, P.B., 15 februari 1985,
Nr. L 46, p. 51,§ 5), werd toepassing van verordening Nr. 17 op de transportsector uitgesloten
door verordening Nr. 141162 van de Raad van 26 november 1962 (P.B., 28 november 1962,
p. 2751). Bijzondere procedure- en vrijstellingsregels gelden nu voor het spoor- en wegvervoer
en het vervoer op de binnenwateren, het maritiem transport en de luchtvaart. Hier wordt verder
niet op ingegaan.
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snappen. Bijgevolg zal het integratiebeginsel enkel van toepassing
kunnen zijn binnen het kader van artikel 85, § 3 EEG.

4. Merkbare mededingingsbeperking
37. Artikel85, § 1 EEG is slechts toepasselijk zo de mededingingsbeperking merkbaar is. De Bagatalbekendmaking van de Commissie
geeft hiervoor kwantitatieve criteria aan(104).
De vraag of de overeenkomsten die in het kader van milieubeleidsovereenkomsten werden gesloten de mededinging op merkbare wijze
bei:nvloeden zal dus afhangen van het economisch belang van de
betrokken industrie. Dit zal in de regel het geval zijn, daar veelal een
groot aantal bedrijven lid zal zijn van de organisatie die de milieubeleidsovereenkomst met de overheid afsluit.
5. Ongunstige bei"nvloeding van de tussenstaatse handel

38. Het feit dat milieubeleidsovereenkomsten veelal in nationaal
verband afgesloten worden, belet niet dat de horizontale overeenkomsten de handel tussen Lid-Staten ongunstig bei:nvloeden. Met
name in het arrest Vereniging van Cementhandelaren (VCH)(l05)
overwoog het Hof:_
_ _ _ _ __ _ _____
,dat een ondernemersajspraak die het gehele grondgebied van
een Lid-Staat bestrijkt, naar haar aard een versterking van de
nationale drempelvorming tot gevolg heejt, hetgeen de in het
Verdrag beoogde economische vervlechting doorkruist en de
nationale produktie bescherming verschaft".
Daarenboven volstaat het bewijs van een potentii!le ongunstige bei:nvloeding door de overeenkomst(106): er dient enkel aangetoond te
worden dat de interstatenhandel ongunstig kan worden bei:n(104) Bekendmaking van de Commissie van 12 september 1986, P.B. Nr. C 231, p. 2.
Overeenkomsten tussen ondernemingen die zich richten op de produktie of distributie van
goederen, komen niet onder het verbod van artikel 85, lid 1, EEG wanneer de produkten die
het voorwerp zijn van de overeenkomst en de produkten van de deelnemende ondernemingen
die als gelijksoortig kunnen worden beschouwd, in een wezenlijk dee! van de gemeenschappelijke markt niet meer dan 5 0/o op de markt van al deze produkten te samen uitmaken en wanneer
de omzet van de deelnemende ondernemingen gedurende een boekjaar niet meer dan 200
miljoen Ecu's bedraagt. Deze voorwaarden zijn cumulatief, doch hebben geen bindende
juridische waarde, noch voor het Hof van Justitie, noch voor de nationale rechtbanken. Zij
zijn enkel als richtipggevend te beschouwen.
(105) H.v.J., 17 oktober 1972, zaak 8/72, Jurispr., 1972, p. 991.
(106) Constante rechtspraak sinds H.v.J., 30 juni 1966, Societe Technique Miniere t. Machinenbau Ulm, zaak 56/65, Jurispr., 1966, p. 391 (p. 414):
,dat de overeenkomst, ( ... )met een voldoende mate van waarschijnlijkheid moet doen
verwachten dat zij, al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, het ruilverkeer
tussen Lid-Staten kan belnvloeden".
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vloed(l07). Er dient derhalve niet aangetoond te worden dat het
handelsverkeer ook effectief werd bei:nvloed(108).
Rekening houdend met het feit dat in de praktijk een groot aantal
bedrijven betrokken zijn bij de uitvoering van milieubeleidsovereenkomsten, zal aan deze voorwaarde snel voldaan zijn.
C. Komen de horizontale overeenkomsten en de statuten in aanmerking voor ontheffing?

1. Algemeen
39. Afspraken die onder het kartelverbod van artikel 85, § 1, EEG
komen, kunnen van dit verbod worden vrijgesteld onder de voorwaarden genoemd in § 3 van hetzelfde artikel. In dit geval moeten
de bedoelde afspraken aan de volgende cumulatieve voorwaarden
voldoen:
a) bijdragen tot verbetering van de produktie of van de verdeling der
produkten of tot verbetering van de technische of economische
vooruitgang;
b) een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen aan de
gebruikers ten goede Iaten komen (positieve voorwaarden);
c) geen beperkingen opleggen aan de betrokken ondernemingen
welke voor het bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn;
d) geen mogelijkheid geven aan de betrokken ondernemingen de
mededinging uit te schakelen voor een wezenlijk deel van de betrokken produkten (negatieve voorwaarden).

40. Uit de in artikel 85, § 3 EEG aan de Commissie verleende
bevoegdheden blijkt dat de noodzaak van handhaving van een doeltreffende mededinging in overeenstemming kan worden gebracht
met het behoud van doelstellingen van een andere aard(109) en dat
(107) H.v.J., 26 november 1975, Behangpapier, zaak 73/74, Jurispr., 1975, 1491 (overwegingen 25-26).
(108) H.v.J., 1 februari 1978, Miller International Schallplatten GmbH, zaak 19/77, Jurispr.,
1978, 131 (overweging 15).
(109) Met name de positieve voorwaarden opgesomd in artikel 85, § 3 EEG: bijdrage tot
verbetering van de produktie of van de verdeling der produkten of de verbetering van de
technische of economische vooruitgang. De Commissie heeft immers geoordeeld dat doelstellingen van een andere aard slechts binnen het kader van artikel 85, § 3 EEG mochten
beoordeeld worden (zie bijvoorbeeld Beschikking Commissie, 30 juli 1992, Scottish Salmon
Board, P.B., 27 augustus 1992, Nr. L 246, p. 37 (§ 23). Zie ook de de voorbeelden geciteerd
door VAN GERVEN, W., MARESCEAU, M. en STUYCK, J., op. cit., p. 172-174). VooraJ de
VBBBIVBVB beschikking van 25 november 1981 (P.B., 25 februari 1982, Nr. L 54, p. 36 (§)
is merkwaardig: hierin oordeelde zij ,dat het niet aan de ondernemingen [toekomt] om
overeenkomsten af te sluiten inzake culturele aangelegenheden, die bij uitstek tot de bevoegdheid van de overheid behoren".
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daartoe bepaalde concurrentiebeperkingen toelaatbaar zijn, wanneer
zulks onmisbaar is voor het bereiken van deze doelstellingen en niet
leidt tot uitschakeling van de concurrentie voor een wezenlijk dee!
van de gemeenschappelijke markt(110). Bij de laatste voorwaarde is
het marktaandeel van de betrokken ondernemingen een goede indicatie).
41. Mededingingsbeperkende afspraken kunnen slechts ontheven
worden van het kartelverbod zo deze conform artikel4 van verordening Nr. 17 zijn aangemeld(111). Het zijn de ondernemingen die
partij zijn bij de horizontale overeenkomsten die deze dienen aan te
melden. De overheid die partij is bij de milieubeleidsovereenkomst
dient niet aan te melden(l12).
42. De Commissie beschikt over een ruime discretionaire bevoegdheid om aldan niet vrijstelling te verlenen aan overeenkomsten. Deze
bevoegdheid kan slechts marginaal getoetst worden door de Rechtbank van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie. Wil een overeenkomst vrijgesteld worden, dan dient zij zodanige merkbare voordelen
met zich mee te brengen dat zij de op het vlak van de concurrentie
optredende nadelen compenseert(113).

2. Milieubescherming in de bestaande beschikkingspraktijk
43. Er bestaat geen beschikkingspraktijk van de Commissie waarin
overeenkomsten, conform artikel 85, § 3 EEG ontheven werden
(110) H.v.J., 25 oktober 1977, Metro t. Saba, zaak 26176, Jurispr., 1977, p. 1875, overweging
21.
(111) Tenzij ze zouden vrijgesteld zijn van aanmeldingsplicht op grond van artikel 4, lid 2,
Verordening Nr. 17/62 van de Raad van 6 februari 1962 (P.B. Nr. 13, 21 februari 1962, p.
204, zoals gewijzigd door VerordeningNr. 59 (P.B., Nr. 58, 10 juli 1962, p. 1655), Verordening
Nr. 118/63/EEG (P.B., Nr. 162 van 7 november 1963, p. 2696) en Verordening Nr. 2822/71
(P.B., Nr. L 285 van 29 december 1979, p. 49)).
(112) Enkel ondernemingen die partij zijn bij de overeenkomst mogen aanmelden (artikel 1
Commissie verordening 27/62 van 3 mei 1962 tot regeling van de vorm, de inhoud en de
modaliteiten van de verzoeken en aanmeldingen genoemd in verordening Nr. 17, (P.B., 1962,
1118, zoals laatstelijk gewijzigd door verordening 2526/85, P.B., 1985, Nr. L 240, p. 1)).
Aileen op grond van andere rechtsbepalingen kan het zijn dat de overheid gehouden is tot
aanmelding bij de Commissie. Zo bepaalt artikel 7 van de Richtlijn van 27 juni 1985
betreffende verpakkingen voor vloeibare levensmiddelen (P.B., Nr. L 176 van 6 juli 1985, p.
18) onder meer dat de Lid-Staten de Commissie in kennis moeten stellen van aile wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen van aile vrijwillige overeenkomsten van nationaal of sectorieel belang die voor de toepassing van deze richtlijn zijn gesloten. De ondernemingen die de
horizontale overeenkomsten zouden aanmelden doen er uiteraard goed aan om ook de
milieubeleidsovereenkomst in hun aanmelding op te nemen en toe te lichten.
(113) H.v.J, 13 juli 1966, Consten-Grundig, samengevoegde zaken 56 en 58/64, Jurispr.,
1966, p. 449 (p. 522).
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omwille van het feit dat ze (hoofdzakelijk) milieudoelstellingen beoogden.
Er zijn echter wei een aantal gevallen bekend waar in het kader van
de ontheffingverlening incidenteel rekening gehouden werd met de
factoren veiligheid(l14), consumentenbescherming(l15) en milieu(l16).
Uit deze gevallen blijkt dat, zo de Commissie rekening houdt met
milieubelangen, zij dit veelal doet in het kader van de eerste (positieve) voorwaarde van artikel 85, § 3 EEG (technische of economische
vooruitgang). Het enkel feit dat een overeenkomst slaat op milieuvriendelijke produkten volstaat niet om artikel85, § 1 buiten toepassing te verklaren op de overeenkomst. Aan de vier voorwaarden van
artikel 85, § 3 EEG dient dus steeds voldaan te zijn.

(114) Beschikking Commissie 23 december 1975, United Reprocessors GmbH, P.B., 26
februari 1976, Nr. L 51, p. 7 (p. 11); Beschikking Commissie, 29 oktober 1982, Amersham
Buchler, P.B., 10 november 1982, Nr. L 314, p. 34 (p. 36). Vrijstelling werd verleend, mede
omdat de -..:eiligheid bevorderd werd.
(115) Beschikking Commissie, 10 december 1984, Grohe-Verkoopsysteem, P.B., 23 januari
1985, Nr. L 19, p. 17 (§§ 19-28); Beschikking Commissie, 10 december 1984, Ideal StandardVerkoopsysteem, P.B., 24 januari 1985, Nr. L 20, p. 38 (§§ 19-28). Beide beschikkingen
betroffen verzoeken tot ontheffing voor een selectief distributiesysteem van sanitair kraanwerk. Partijen beriepen zich onder meer op consumentenbescherming en (nationale) wettelijke
reglementeringen inzake de installatie van waterleidingen. De Commissie wees beide verzoeken
af, onder meer omdat ,{h)et ( ... ) niet [staat] aan een fabrikant om met privaatrechtelijke
overeenkomsten op deze, het openbaar belang rakende gebieden, in te grijpen'' (§ 28 van beide
beschikkingen).
(116) Beschikking Commissie, 13 december 1974, Bayerische Motoren Werke AG, P.B., 3
februari 1975, Nr. L 29, p. I (§ 24) (ontheffing verleend voor een selectief distributienet inzake
autoverkoop; het selectief distributienet werd aanvaard, omwille van het belang van een goede
serviceverlening, onder meer om de vervuiling die het gebruik van wagens kan veroorzaken
te beperken; Beschikking Commissie, 23 december 1975, KEWA, P.B., 26 februari 1976, p.
15 (ontheffing verleend voor de oprichting van een joint-venture voor de heropwerking van
radio-actief materiaal); Beschikking Comrnissie, 8 december 1983, Carbon Gas Technologie,
P.B., 31 december 1983, Nr. L 376, p. 17 (p. 19-20) (ontheffing verleend voor de oprichting
van een joint-venture voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke energie-opwekkingsprocessen); Beschikking Commissie, 11 oktober 1988, BBC Brown Boveri, P.B., 4 november 1988,
Nr. L 301, p. 68 (§ 23) (ontheffing verleend voor een samenwerkingsovereenkomst voor de
ontwikkeling van milieuvriendelijke batterijen voor elektrische wagens; Beschikking Commissie, 12 december 1990, KSB/Goulds/Lowara!ITT, P.B., 25 januari 1991, Nr. L 19, p. 25 (§ 27)
(ontheffing verleend voor een technische samenwerking voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke waterpompen). Beschikking Comrnissie, 19 december 1990, Ansae, P.B., 15 juni 1991,
Nr. L 152, p. 54(§§ 15 en 24). Deze beschikking betrof een overeenkomst tot oprichting van
een gemeenschappelijke verkoopsorganisatie van natuurlijk natriumcarbonaat in de Europese
Gemeenschap. Het milieuvriendelijker karakter van natuurlijk natriumcarbonaat dan kunstmatig natriumcarbonaat werd door partijen ingeroepen om de verbet.ering van de produktie,
de technische vooruitgang en de voordelen voor gebruikers aan teton en. Volgens de Commissie
had het milieuvriendelijker karakter van natriumcarbonaat geen uitstaans met de mededingingsbeperkingen die uit de commercialisering ervan voortvloeiden. Ontheffing werd geweigerd.
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44. In de Assurpol bescbikking(117) verleende de Commissie een
ontbeffing, mede op grond van milieu-overwegingen. Deze bescbikking verdient wat meer aandacht, omdat bet de eerste bescbikking
is waarbij in zo belangrijke mate aandacbt werd besteed aan milieuaspecten.
Het betrof een overeenkomst, gesloten tussen een groot aantal verzekeraars tot gezamenlijke berverzekering van risico's van milieuscbade, al dan niet op accidentele wijze veroorzaakt en afkomstig van
industriele en bandelsinstallaties (waaronder deze die onder het
toepassingsgebied van de Seveso-ricbtlijn(l18) vielen).
Bij bet verlenen van de ontbeffing beeft de Commissie bet milieubelang niet enkel in acbt genomen bij de analyse naar de conformiteit
van de overeenkomst met de eerste (positieve) voorwaarde van artikel
85, § 3, EEG (bijdrage tot verbetering van de produktie of van de
verdeling der produkten of tot verbetering van de tecbniscbe of
economiscbe vooruitgang), doch tevens met de tweede (billijk aandeel voor de gebruikers). Het is vooral de analyse van deze voorwaarden die bier van belang is.
Aan de eerste voorwaarde was volgens de Commissie voldaan omdat
dankzij het akkoord risico's voor milieu-aansprakelijkheid werden
verzekerd _die anders moeilijk __yerzekerhaar_waren_en_zij te\'ens
aanleiding gaven tot een betere preventie. Deze maakte op haar beurt
de ontwikkeling van industriele produktietechnieken die minder
schadelijk waren voor het milieu mogelijk. De Commissie lijkt hier
milieubescherming als onderdeel van de verbetering van de technische of economische vooruitgang beschouwd te hebben(119).
Aan de tweede voorwaarde was voldaan omdat de industriele en
handelsondernemingen nu onder gunstiger voorwaarden een verzekering konden afsluiten dan voorheen. Het feit dat dank zij de
overeenkomst scbadelijders konden uitgekeerd worden en de scbade
aan bet milieu kon hersteld worden is blijkbaar door de Commissie
beschouwd als een billijk aandeel voor de gebruiker. Hier bescbouwde de Commissie milieubescherming dus als een afzonderlijk beoordelingselement(120).
(117) Beschikking Commissie, 14 januari 1992, Assurpol, P.B., 14 februari 1992, Nr. L 37,
p. 16 (zie in het bijzonder de §§ 38 en 39).
(118) Richtlijn 82/501/EEG van de Raad van 24 juni 1982 inzake de risico's van zware
ongevallen bij industriele activiteiten, P.B., 1982, Nr. L 230, p. 1; gewijzigd bij richtlijn
871216/EEG van de Raad van 19 maart 1987, P.B., Nr. L 85, p. 36 en richtlijn 88/610/EEG
van de Raad van 24 november 1988, P.B., 1988, Nr. L 336, p. 14.
(119) § 38 van de beschikking.
(120) § 39 van de beschikking.
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45. Wellicht heeft de Commissie zich bij haar analyse laten leiden
door de specifieke eigenschappen van de milieuproblematiek, zonder
daarom expliciet te verwijzen naar de principes van artikel 130 R,
§ 2 EEG. Zo heeft ze bij de beschrijving van de relevante produktmarkt (verzekering van milieuschade) de aandacht getrokken op
externe factoren die de vraag naar verzekeringspolissen op bruuske
wijze kunnen bei:nvloeden, zoals daar zijn: de steeds strikter wordende wetgeving inzake aansprakelijkheid voor milieuvervuiling, het
toenemende belang van juridische geschillen, de evolutie van wetenschap en geneeskunde en tenslotte de sensibilisatie van de publieke ·
opinie voor alles wat met milieubescherming te maken heeft(121).
Tevens lijkt de Commissie ervan uit te gaan dat het herstel van de
schade aan het milieu blijkbaar in acht genomen kan worden bij de
beoordeling van het billijk aandeel voor de gebruiker.

3. Invloed van artikel 130 R, § 2 EEG
46. Boven hebben we erop gewezen dat het integratiebeginsel enkel
van toepassing kan zijn binnen het kader van artikel 85, § 3 EEG.
De mate van appreciatiebevoegdheid waarover de Commissie dan
beschikt om met die milieu-eisen rekening te houden zal dan afhangen van de mate waarin de milieu-eisen steunen op communautaire
(secundaire) milieuwetgeving. Streeft de overeenkomst milieudoelstellingen na die hun grondslag vinden in de communautaire wetgeving, dan komt het ons voor dat de Commissie deze eisen bij de
beoordeling van de overeenkomsten zal moeten betrekken. Dit zal
in het bijzonder zo zijn indien de communautaire wetgeving zelf
verwij st naar milieubeleidsovereenkomsten( 122)(123).
47. De bevoegdheid van de Commissie om de principes van artikel
130 R, § 2 EEG te betrekken bij de beoordeling van de verenigbaarheid van horizontale overeenkomsten binnen het kader van artikel
85, § 3 EEG vindt overigens steun in haar beschikkingspraktijk in
verband met steunmaatregelen (artikelen 92-94 EEG). Reeds voor de
Eenheidsakte onderzocht de Commissie met name of de staatssteun
voor milieudoeleinden verenigbaar was met het principe ,de vervui-

(121) Overweging 21 van de beschikking.
(122) Zie boven nr. 7.
(123) Zie echter noot 13 in verband met de vraag naar de geldigheid van omzetting van
richtlijnen door milieubeleidsovereenkomsten en van richtlijnen die zelf in milieubeleidsovereenkomsten voorzien.
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ler betaalt"(l24). Sindsdien verwijst de Commissie in haar beoordeling van dergelijk staatssteun uitdrukkelijk naar artikel 130 R, § 2
EEG(125). Steeds echter geschiedt de beoordeling binnen bet kader
van artikel 92, § 2 EEG, dit wil zeggen binnen het kader van de
uitzonderingen op het verbod van de steunmaatregelen zoals dit
verwoord is in de eerste paragraaf van artikel 92 BEG.
48. Nu vastgesteld werd dat milieu-overwegingen enkel binnen het
kader van artikel 85, § 3 EEG een rol kunnen spelen, rest nog de
vraag hoe dit precies dient te gebeuren. Kan de Commissie rechtstreeks verwijzen naar de principes van artikel 130 R, § EEG (beginselen van preventief handelen, bestrijding van milieu-aantastingen
bij voorrang aan de bron en bet beginsel dat de vervuiler betaalt) of
dient zij deze beginselen te integreren in de twee eerste voorwaarden
van artikel 85, § 3 EEG (met name bijdrage tot verbetering van de
produktie of van de verdeling der produkten of tot verbetering van
de technische of economische vooruitgang)?
49. Onze voorkeur gaat naar de tweede oplossing: een ruime interpretatie van de eerste twee voorwaarden laat in voldoende mate toe
om er mjli~l,!beleJgs_ove[\\fegingen in te betrekken(126).
De verbetering van bet milieu kan aangemerkt worden als een verbetering van de technische of economische vooruitgang(127).
Delicater is de voorwaarde dat de overeenkomsten een voordeel voor
de verbruiker moeten verschaffen. Aan deze voorwaarde kan voldaan zijn, tenminste indien men de term , ,gebruikers'' niet restrictief
interpreteert en beperkt tot diegenen die de afnemers van de produk-

(124) Zie Mededeling van 6 november 1974 betreffende een Communautair kader voor
steunmaatregelen van de staat ten behoeve van het milieu (vierde Mededingingsverslag van de
Europese Commissie, 1974, nr. 175-183), zoals uitgebreid en verlengd in 1980 (tiende Mededingingsverslag van de Europese Commissie, 1980, nrs. 222-226)); zestiende Mededingingsverslag
van de Europese Commissie, 1986, nr. 259.
(125) Beschikking van de Commissie, 11 maart 1992, Nederlandse steun ter stimulering
milieuhygienisch verantwoorde afzet van mestoverschotten, P.B., 25 juni 1992, Nr. L 170, p.
34 (p. 35, III).
(126) Dit is ook de weg die de Commissie heeft behandeld inzake de beoordeling van de
verenigbaarheid van nationale steunmaatregelen met het beginsel ,de vervuiler betaalt" (zie
de vorige noot).
(127) SEVENSTER, H. G., op. cit., p. 84; VAN GERVEN, W., MARESCEAU, M. en STUYCK, J.,
,Kartelrecht", in Beginselen van Belgisch privaatrecht, DILLEMANS, R. en VAN GERVEN, W.
(ed.), Antwerpen, 1969, p. 175-176; MOK, M.R., ,Kartelrecht nu en in de toekomst", in
Europese Monografieen nr. 22, 1976, p. 7; KAPTEYN, P.J.G. en VERLOREN VAN THEMAAT,
P., Introduction to the law of the European Communities, Deventer, 1989, p. 519.
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ten zijn maar uitbreidt tot de consumenten in het algemeen(128). Tot
nog toe is de term ,gebruikers" veeleer in de eerste zin gelnterpreteerd(129). Wat echter voor de consumenten in het algemeen, of zelfs
de maatschappij, voordelig is, is het niet noodzakelijk voor de directe
afnemer. Zo kan introductie van schone technologie misschien wei
voordelig zijn voor het milieu, doch voor de afnemer zal zij geen
rechtstreeks voordeel meebrengen en zelfs in veel gevallen resulteren
in een hogere prijs van het eindprodukt(l30). Dit geldt ook voor
afspraken om voor het milieu schadelijk geachte produkten niet
Ianger te produceren, de produktie ervan te verminderen of over te
schakelen naar milieuvriendelijkere produkten. Ook hier zal de
kostprijs van de nieuwe aangepaste produkten (of produktieprocessen) vaak de hoogte in gaan, terwijl de keuze van de afnemers wordt
beperkt. Sommigen(131) hebben er dan ook voor gepleit om onder
de term ,gebruikers" ook de ,anderen dan de bij de mededingingsregeling betrokken ondernemingen" te zien:
,(d)e bedoeling van het kriterium is dat de ondernemingen, die
de kartelovereenkomst hebben aangegaan, de voordelen, die
voortvloeien uit door het kartel bereikte verbeteringen, niet in
eigen zak steken''.
Deze visie draagt onze goedkeuring. Bij dit alles mag men immers
niet vergeten dat de milieubeleidsovereenkomsten en achterliggende
overeenkomsten normaliter worden afgesloten met het oog op milieubescherming(l32). Aangezien milieubescherming als een taak van
algemeen belang kan beschouwd worden is het dan ook niet meer dan
normaal dat het voordeel voor de gebruikers in ruime zin gelnterpreteerd wordt. Ben afweging dient dan gemaakt te worden met het
eventuele nadeel dat de directe gebruikers (afnemers) zouden lijden(l33).
50. Ook het feit dat overeenkomsten op het gebied van milieubescherming zouden leiden tot een hogere prijs(134) van de bedoelde
(128) SEVENSTER, H.G., op. cit., p. 84; KAPTEYN, P.J.G., en VERLOREN VAN THEMAAT,
P., op. cit., p. 519; MoK, M.R., op. cit., p. 9-10.
(129) VAN GERVEN, W., MARESCEAU, M. en STUYCK, J., op. cit., p. 165.
(130) Vgl. MoK, M.R., op. cit., p. 10 en 12.
(131) MoK, M.R., op. cit., p. 12.
(132) De hypothese dat dergelijke overeenkornsten worden afgesloten met het doe! de rnededinging te beperken of te verhinderen buiten beschouwing gelaten.
(133) Vgl. Beschikking Cornrnissie, VBBBIVBVB, (noot 128), §56.
(134) Dit in tegenstelling tot de bestaande ontheffingspraktijk van de Cornrnissie, waarbij zeer
vaak de prijsdaling als een voordeel voor de gebruikers wordt beschouwd.
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produkten is niet van die aard om ontheffing noodzakelijkerwijze uit
te sluiten, zolang de prijsverhoging voortvloeit uit de internalisatie
van de externe milieukosten die de economische produktie teweegbrengt. Dit stemt overeen met het beginsel ,de vervuiler betaalt".
Zonder overeenkomst zouden de betrokken ondernemingen wellicht
de overeengekomen milieumaatregelen niet nemen, omdat de door
de milieu-investeringen veroorzaakte prijsverhogingen hun produkten uit de markt zouden prijzen. Het is de taak van de Commissie
om er over te waken dat dit in de werkelijkheid ook zo is.
51. Tevens is het niet oninteressant te wijzen op de gevolgen die het
arrest Commissie t. Belgie(l35) zou kunnen hebben op de beoordeling van de rechtsgeldigheid van overeenkomsten die gesloten worden
in het kader van milieubeleidsovereenkomsten. In dit arrest schreef
het Hof van Justitie het ,nabijheidsbeginsel" toe aan artikel130 R,
§ 2 EEG(136). Dit beginsel houdt in dat het afval zo dicht mogelijk
bij de plaats waar het geproduceerd is, dient verwerkt te worden. Het
is uitgewerkt in het voorstel van de Commissie voor een verordening
ter vervanging van Richtlijn 84/631/EEG van de Raad van 6 december 1984 betreffende het toezicht en de controle op de grensoverschrijdende transporten van gevaarlijk afval(137). Indien mededingingsbe]Jerk:ende-overeenk.orrisfen beoordeeld moeten worden aaiCde
hand van de principes van artikel 130 R, § 2 EEG, zoals hierboven
verdedigd, lijkt deze rechtspraak in elk geval te kunnen leiden tot
merkwaardige resultaten.
52. Tenslotte dient benadrukt te worden dat aan de overige voorwaarden voldaan dient te zijn: de mededingingsbeperkingen dienen
onmisbaar te zijn voor het bereiken van de nagestreefde doelstellingen, terwijl de rest-concurrentie niet uitgeschakeld mag worden.
Vooral de laatste voorwaarde zal niet noodzakelijk gemakkelijk
vervuld worden, indien de betrokken organisaties die de milieubeleidsovereenkomst afsluiten een zeer groot aandeel, zoniet de totaliteit van de bedrijven vertegenwoordigen.

(135) Hierboven geciteerd in noot 86.
(136) Wat overigens voor twijfel vatbaar is: VANDERMEERSCH, D., ,Het vrije verkeer van
afvalstoffen binnen de Europese Gemeenschap'', noot onder het arrest Commissie t. Belgie,
Tijdschrift voor Milieurecht, 1992, p. 78 (p. 81).
(137) P.B., 7 november 1990, Nr. C 289, p. 9; gewijzigd op 23 maart 1992, P.B., 6 mei 1992,
Nr. C 115, p. 4.
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D. Toepassing van artikel 86 EEG
53. Ook dient kort verwezen te worden naar de mogelijkheid dat de

overeenkomsten die in het kader van milieubeleidsovereenkomsten
worden gesloten strijdig zouden zijn met artikel 86 EEG. Deze
bepaling verbiedt het misbruik van machtspositie door een of meer
ondernemingen op de gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk
deel daarvan, voor zover de handel tussen Lid-Staten daardoor
ongunstig kan worden belnvloed. Indien slechts een beperkt aantal
ondernemingen, die samen een collectieve machtspositie bezitten,
deelneemt aan de overeenkomsten en deze bijvoorbeeld betrekking
hebben op technologie-uitwisseling, kan de weigering om dergelijke
technologie over te dragen aan derde ondernemingen een collectief
misbruik van machtspositie inhouden(138)(139).
E. Gecombineerde toepassing van de artikelen 3, f), 5 en 85, § 1 EEG
53. Zoals hierboven reeds uiteengezet, zijn de mededingingsregelen
zoals vervat in artikel 85 (en 86) EEG niet van toepassing op de
Lid-Staten, aangezien deze niet als ondernemingen kunnen beschouwd worden. Dit heeft het Hof van Justitie niet belet om de
mededingingsbeperkende gevolgen die nationale wetgevingen met

(138) Vgl. inzake weigeringen tot toegang tot technologie die als individuele misbruiken van
machtspositie door dominante ondernemingen kunnen gekwalificeerd worden: IBM, veertiende Mededingingsverslag van de Europese Commissie, nrs. 94-95; Beschikking Commissie, 26
juli 1988, Tetra Pak I, P.B., 4 oktober 1988, Nr. L 272, p. 27; Beschikking Commissie, 4
november 1988, Sabena, P.B., 24, november 1988, Nr. L 317, p. 47.
(139) Over de precieze voorwaarden waaronder collectief misbruik van machtspositie kan
vastgesteld worden heerst nog onduidelijkheid. Ook het arrest van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Luxemburg van 10 maart 1992 (Societa Italiana Vetro SpA, Fabbrica Pisana SpA,
en PPG Vernante Pennitalia SpA t. Commissie, gevoegde zaken T-68 en 77/89, Jurispr., 1992,
p. 11-1403) bracht hierover geen opheldering. In casu waren onvoldoende bewijzen voorhanden
om te besluiten tot het bestaan van een misbruik van collectieve machtspositie. De Rechtbank
heeft evenwe! die mogelijkheid niet uitgesloten (overweging 366). Het Hof van Justitie heeft
zich over deze kwestie nog niet uitgesproken.
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zich mee kunnen brengen te toetsen aan de artikelen 85 en 86 EEG,
in samenhang met de artikelen 3, sub fen 5, EEG(140)(141).
Het Hof van Justitie zette deze principes als volgt uiteen in de zaak
NV GB-Inno-BM t. ATAB(142):
, ,Overwegende dat het door het Verdrag beoogde stelsel van de
ene markt enerzijds elke nationale regeling uitsluit die de intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk
of potentieel belemmert;
Dat anderzijds de in artikel3, sub f, vermelde doelstelling wordt
uitgewerkt in verscheidene verdragsbepalingen betreffende de
mededingingsregels, onder meer in artikel 86, waarin wordt
verklaard dat het onverenigbaar is met de gemeenschappelijke
markt en verboden, voor zover de handel tussen Lid-Staten
daardoor ongunstig kan worden be'invloed, dat een of meer
ondernemi.ngen misbruik maken van een machtspositie;
[ ... ]

Dat mitsdien, ofschoon artikel 86 zich tot de ondernemingen
richt, het Verdrag toch ook de Lid-Staten de verplichting oplegt
geen maatregelen te nemen of te handhaven welke die bepaling
haar nuttig effect kunnen ontnemen;
[

... ]

Dat de Lid-Staten insgelijks geen maatregelen mogen nemen
waardoor de particuliere ondernemingen zich aan de dwingende
bepalingen van de artikelen 85 tot en met 94 kunnen onttrekken".
(140) Overeenkomstig artikel 3, sub f omvat de activiteit van de Gemeenschap onder meer
de invoering van een regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging binnen de
gemeenschappelijke markt niet wordt vervalst. Volgens artikel 5 BEG, die wel eens de
,EEG-Bundestreue" -clausule wordt genoemd, dienen de Lid-Staten alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen die geschikt zijn om de nakoming van de uit het EEG-Verdrag of
uit de handelingen van de Instellingen der Gemeenschap voortvloeiende verplichtingen te
verzekeren. Zij dienen de taak van de Gemeenschap te vergemakkelijken en zich te onthouden
van alle maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van het EEG-Verdrag in
gevaar kunnen brengen.
(141) Over deze problematiek is uitvoerige rechtsleer voorhanden. Zie o.m. JOLIET, R.,
,Reglementations etatiques anticoncurrentielles et droit communautaire", C.D.E., 1988, p.
363; MARENCO, G., ,Le Traite CEE interdit-il aux Etats membres de restreindre la concurrence", C.D.E., 1986, p. 285; SLOT, P.J., ,The Application of Articles 3(f), 5 and 85 to 94EEC",
ELR, 1987, p. 187; VANDER EscH, B., ,The System of Undistorted Competition of Article
3 (f) of the EEC Treaty and the Duty of Member States to respect the Central Parameters
thereof", 11 Fordham lnt'[ L.J., 1988, p. 409; WAELBROECK, D., ,L'application des regles
de concurrence du Traite de Rome ill'autorite publique", R.M.C., 1987, p. 25; WAELBROECK,
M., ,Les rapports entre les regles sur la libre circulation des marchandises et les regles de
concurrence applicables aux entreprises dans la CEE", Du droit international au droit de
['integration, Liber Amicorum P. Pescatore (Ed. Capotorti, F., Ehlermann, C.-D., Frowein,
J., Jacobs, F., Joliet, R., Koopmans, T., Kovar, R.), p. 781).
(142) Zaak 13/77, Jurispr., 1977, p. 2115 (overwegingen 28 tot 31 en 33).
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54. Zo heeft het Hof van Justitie in verscheidene zaken geoordeeld
dat een wetgeving die de gevolgen van bestaande mededingingsbeperkende afspraken versterkt, strijdig is met de bepalingen van artikel
3, sub f), 5 en 85, EEG(143).
Opdat deze rechtspraak van toepassing is, dient aan drie voorwaarden voldaan te zijn:
i) er dient reeds voorafgaandelijk een akkoord te bestaan dat
strijdig is met artikel 85 EEG;
ii) de litigieuze wetgeving dient de mededinging te beperken;
iii) de relevante reglementering dient het voorafgaandelijke akkoord te bekrachtigen.
Volgens het Hofvan Justitie zal een overheidsregeling slechts kunnen
worden geacht de werking van bestaande afspraken te versterken:
, (... ) indien zij de elementen van tussen ondernemingen gesloten akkoorden geheel of gedeeltelijk overneemt en die ondernemingen tot naleving ervan verplicht of aanzet"(l44).
55. Deze rechtspraak zou toepasselijk kunnen zijn indien een milieubeleidsovereenkomst(145) een met artikel 85, § 1 strijdige overeenkomst, die voorafgaandelijk afgesloten werd binnen het kader van
een bedrijfsorganisatie in volledig of gedeeltelijk identieke bewoordingen bekrachtigt(146).
Indien de milieubeleidsovereenkomst evenwel voorafgaandelijk
wordt afgesloten, en zich bijvoorbeeld beperkt tot het bekomen van
een bepaald resultaat (bijvoorbeeld x reductie van schadelijke uitstoot), doch het dan (nadien) aan de (leden van de) organisatie wordt
overgelaten om een overeenkomst te treffen over de manier waarop
dit resultaat bekomen dient te worden(147), vindt de hierboven
geciteerde rechtspraak wellicht geen toepassing. Het gaat hier dan
(143) Zie bijvoorbeeld H.v.J., 3 december 1987, Bureau nationalinterprofessionnel du cognac
t. Aubert Yves, zaak 136/86, Jurispr., 1987, p. 4789; H.v.J., 30 april1986, Ministere public
t. Asjes, gevoegde zaken 209-213/84, Jurispr., 1986, p. 1425 (overweging 72); H.v.J., 11 april
1989, Ahmed Saad Flugreisen e.a. t. Zentrale zur Bekiimpfung unlauteren Wettbewerbs, zaak
66/86, Jurispr., 1989, p. 803; H.v.J., 1 oktober 1987, Vereniging van Vlaamse reisbureaus
t. Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten, zaak 311/85, Jurispr.,
1987, p. 3801 (overweging 23); H.v.J., 21 september 1988, Pascal Van Eycke t. Societe
anonyme ASPA, zaak 267/86, Jurispr., 1988, p. 4769, overwegingen 16 e.v.
(144) H.v.J., Pascal Van Eycke t. Societe anonyme ASPA, reeds geciteerd, overweging 18.
(145) Die desgevallend afdwingbaar gemaakt kunnen worden (zie artikel 4, Titel VI).
(146) De uiteindelijke toepasselijkheid van deze rechtspraak zal uiteraard afhangen van het
mededingingsbeperkend karakter van de voorafgaandelijke afspraak tussen de !eden van de
organisatie.
(147) Dit is de gangbare praktijk inzake milieubeleidsovereenkomsten.
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immers niet meer om een bevestiging van een bestaand akkoord
zodat de overheid door haar interventie niet meer verantwoordelijk
kan gesteld worden voor de inbreuk van artikel 85, § 1 EEG. Enkel
de overeenkomsten, zoals uitgevoerd door de leden van de organisatie zullen dan eventueel onder het kartelverbod vallen.
56. Het Hof van Justitie heeft echter ook geoordeeld dat een wetgeving die het sluiten van mededingingsbeperkende overeenkomsten
oplegt, bevordert of onnodig maakt strijdig is met de artikelen 3, sub
f), 5 en 85 EEG(148). Het risico is niet gering dat deze rechtspraak
van toepassing is zo de overheid milieubeleidsovereenkomsten
sluit(149)(150). Voorwaarde daartoe is uiteraard dat de onderliggende horizontale overeenkomsten strijdig zijn met artikel85,§ 1 EEG.
De overheid doet er derhalve goed aan om er zich van te vergewissen
of de bedrijfsorganisatie waarmee zij een milieu-overeenkomst sluit
al dan niet een inbreuk pleegt op artikel 85, § 1 EEG en desgevallend
de betreffende overeenkomsten aanmeldt bij de Commissie met het
oog op het bekomen van een ontheffing in de zin van artikel 85, § 3
EEG. Zo aanmelding gebeurt, is het immers redelijk om aan te
nemen dat de overheid de artikelen 3, f, 5 en 85 EEG niet
schendt(151).
57. Tenslotte nog dit. Het Hof van Justitie heeft haar rechtspraak
niet toegepast in de zaak Leclerc t. Sari «Au b!e vert»(152) omdat,
zo stelde zij, er in de toenmalige stand van het gemeenschapsrecht
nog geen sprake was van communautair mededingingsbeleid met
betrekking tot de desbetreffende (boeken)sector waarmee de Lid-Staten rekening mee konden houden. Misschien geldt deze (overigens
betwistbare) jurisprudentie mutatis mutandis voor de problematiek
van de milieubeleidsovereenkomsten: over deze materie bestaat noch

(I 48) Zie bijvoorbeeld H. v. J., 10 januari 1985, Association des Centres distributeurs Edouard
Leclerc t. Sari ««AuBle vert»», zaak 229/83, Jurispr., 1985, p. 1, overweging 15; H.v.J., 29
januari 1985, Henri Cullet et Chambre syndicate des reparateurs automobiles et detail/ants de
produits petroliers t. Centre Leclerc Toulouse et Centre Leclerc Saint-Orens-de-Gameville,
zaak 231183, Jurispr., 1985, p. 305, overweging 17; Ministere public t. Asjes, reeds geciteerd,
overweging 72; Vereniging van Vlaamse Reisbureaus t. Sociale Dienst van de Plaatselijke
Gewestelijke Overheidsdiensten, reeds geciteerd, overweging 10; H.v .J., 14 juli 1988, Syndicat
des librairies de Normandie t. L 'Aigle Distributeur S.A., Centre Leclerc de Saint-Sulpice-surRisle, zaak 254/876, Jurispr., 1988, p. 4457, overweging 10.
(149) Zo bijvoorbeeld Titel VI die in die zin door het Vlaamse Gewest wordt toegepast.
(150) In dezelfde zin: SEVENSTER, H.G., op.cit., p. 85-86.
(151) Over dit aspect bestaat echter nog geen rechtspraak.
(152) Reeds geciteerd, overwegingen 18-20.
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rechtspraak van het Hof van Justitie, noch beschikkingspraktijk van
de Commissie.

III.

CONCLUSIE

58. Vooralsnog kunnen milieuredenen niet ingeroepen worden om
mededingingsbeperkende overeenkomsten die afgesloten werden
binnen het kader van milieubeleidsovereenkomsten buiten het toepassingsgebied van artikel 85, § 1 EEG te houden. Artikel 130, § 2
EEG treedt :riiet in de plaats van artikel 85, § 1 EEG, zodat deze
overeenkomsten niet aan het kartelverbod zullen ontsnappen.
Veel zal uiteraard afhangen van de precieze inhoud van de milieubeleidsovereenkomst zelf en de uitvoeringsmodaliteiten overeengekomen tussen de leden van de organisatie die partij is bij de milieubeleidsovereenkomst.
Ontheffing van het kartelverbod kan verleend worden na aanmelding, doch dan dienen de voorwaarden van artikel 85, § 3 EEG
vervuld te zijn. Artikel 130 R, § 2 EEG zal hierbij een belangrijke
leidraad vormen, doch de afweging zal toch binnen de voorwaarden
van artikel 85, § 3 EEG geschieden.
Anderzijds bestaat er een reeel gevaar dat de horizontale overeenkomsten die binnen het kader van een milieubeleidsovereenkomst
worden afgesloten in samenhang met de erop van toepassing zijnde
reglementering (zie bijvoorbeeld Titel VI) in het vaarwater van de
artikelen 3, f), 5 en 85 EEG kunnen komen. Dit zal zeker het geval
zijn zo de desbetreffende horizontale overeenkomsten flagrante mededingingsbeperkingen zouden bevatten (zoals de uitsluiting van
derde concurrerende ondernemingen, prijs- en marktverdelingsafspraken).
Vanuit milieubeleidsmatig oogpunt hoeft de toepasselijkheid van
artikel 85 EEG niet noodzakelijk negatief beoordeeld te worden:
artikel 85, § 3 EEG biedt voldoende ruimte om de nadelen die de
overeenkomsten bieden voor de mededinging af te wegen met de
voordelen voor het milieu. De kritiek als zou het Europees mededingingsbeleid absoluut geen rekening (kunnen) houden met milieuvereisten is dan ook niet terecht. Overigens dient erop gewezen te
worden dat het precies de vrije mededinging is die wellicht de meeste
kans biedt voor de vooruitgang inzake milieubescherming. Daarom
dient men erover te waken dat onder het mom van milieubescherming
geen mededingingsbeperkingen worden nagestreefd.
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SOMMAIRE
LA COMPTABILITE DES CONVENTIONS SECTORIELLES AVEC LE DROIT
COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE

I. Les difficultes issues de I' approche regulatrice ont incite le legislateur a elaborer

d'autres instruments juridiques pour la protection de l'environnement.
Les conventions sectorielles font partie de ces instruments. 11 s'agit de conventions
conclues entre les autorites publiques et l'industrie en vue d'atteindre certains
objectifs environnementaux precis. Dans la Region flamande, un avant-projet de
decret a ete ~Iabore en vue de regler cette matiere. La conclusion des conventions
sectorielles n'est pas reste un phenomene purement national. La question de leur
compatibilite avec le droit communautaire de la concurrence se pose toutefois.
II. Les conventions sectorielles ne tombent pas en tant que telles sous le coup de
!'article 85, paragraphe ler CEE. En effet, l'autorite publique n'agit pas en tant
qu'entite economique. La question est cependant differente lorsqu'il s'agit de la
decision de ]'association des entreprises par laquelle la convention sectorielle est
conclue. 11 en est de meme des accords sous-jacents horizontaux: ces accords sont
susceptibles de tomber sous le coup de !'article 85, paragraphe 1 CEE. Le fait que
l'autorite publique exerce des pressions sur les organismes representant les interets
des entreprises, n'enleve en rien le caractere delibere de la convention.
Les ententes horizontales sous-jacentes, restreignent-elles la concurrence? Cela
dependra entre autres du contenu de la convention sectorielle. Souvent, il s'agit
d'ententes portant sur la limitation de la production de produits noGifs pour
l'environnement ou sur ]'introduction d'une technologie propre. Dans la plupart des
cas, ce sont des entreprises concurrentes qui concluent de tels contrats. 11 s'ensuit
que les ententes restreigneront souvent la concurrence.
Une partie de la doctrine a conteste le caractere restrictif des conventions sectorielles,
en invoquant que la protection de l'environnement prevalait sur celle de la concurrence (,Guterabwagung"). De meme, !'article 130 R paragraphe 2 CEE a ete
invoque en vue de soustraire les conventions sectorielles a !'application des regles
de concurrence. Cette prise de position ne peut etre retenue. La restriction de
concurrence sera souvent sensible, eu egard au grand nombre d'entreprises adherant
aux organisations professionnelles. Ainsi, le commerce intra-etatique sera tres
probablement influence.
Etant donne l'applicabilite des regles de concurrence aux ententes conclues dans
le cadre des conventions sectorielles, la question se pose si elles peuvent etre
exemptees.
Seul un nombre restreint de decisions a eu trait a des aspects lies a l'environnement.
11 n'y pas encore eu de decisions concernant des ententes qui ont ete conclues
specialement en vue de la protection de l'environnement. La question est de savoir
si la protection de l'environnement peut etre consideree comme une amelioration
de la production ou technique, et en cas de reponse affirmative quel est l'avantage
pour les utilisateurs. L'article 130 R, paragraphe 2 CEE est examine dans ce
contexte. L'applicabilite de !'article 86 CEE est mentionnee brievement. Enfin, la
question de savoir si les conventions sectorielles sont susceptibles d'enfreindre les
articles 3, f), 5 et 85 est examinee. La conclusion incite ala prudence.
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ZUSAMMENFASSUNG
DIE VEREINBARKEIT VON UMWELTSCHUTZABKOMMEN MIT DEM
EUROPAISCHEN KARTELLRECHT

1. Das Scheitern einer Umweltregulierung hat den Gesetzgeber dazu angeregt,
andere umweltpolitische Instrumente wie etwa das Umweltschutzabkommen zu
erarbeiten. Dieses Abkommen wird im Hinblick auf ganz genaue umweltpolitische
Zielsetzungen zwischen der Obrigkeit und der Industrie geschlossen. Im Flamischen
Regionalrat wurde in dieser Hinsicht ein Regulierungsentwurf erarbeitet. Das AbschlieBen von Umweltschutzabkommen ist allerdings kein reines nationales Phanomen geblieben. Dabei erhebt sich die Frage, ob diese Abkommen mit dem europaischen Kartellrecht vereinbar sind.

2. Umweltschutzabkommen als solche fallen nicht unter das Kartellverbot. Die
Obrigkeit schlieBt ja das Umweltschutzabkommen nicht in ihrer Funktion als
Unternehmer ab. Fiir den BeschluB des Unternehmerverbandes, der das Umweltschutzabkommen abschlieBt, fiir die Satzungen dieses Verbandes und die unterliegenden horizontalen Abkommen muB die Frage anders beantwortet werden. In
diesem Fall handelt es sich wohl urn Abkommen im Sinne des Art. 85, Abschnitt
1 EWG. Die Tatsache, daB die Obrigkeit zum AbschlieBen des Umweltschutzabkommens auf die beteiligte Betriebsorganisation Zwang ausiiben wiirde, ist nicht
derart, daB der freiwillige Charakter der (horizontalen) Abkommen wegfallen
wiirde.
Sind die unterliegenden horizontalen Abkommen konkurrenzbeschrankend? Dies
hangt in groBem MaBe vom Umweltschutzabkommen selbst ab. Meistens betreffen
diese Abkommen Produktionsbeschrankungen fiir umweltschadliche Produkte,
Einfiihrung umweltschiitzender Technologie usw., die meistens von konkurrierenden Unternehmen vereinbart worden sind. Oft werden die unterliegenden horizontalen Abkommen konkurrenzbeschrankende Bestimmungen enthalten.
In der Rechtslehre wurde gestellt, daB Umweltschutzabkommen nicht konkurrenzbeschrankend sind, weil das Interesse des Umweltschutzes hi:iheren Ranges ist als
das Interesse der Konkurrenz (Giiterabwagung). Auch wurde Art. 130 R Abschnitt
2 EWG einberufen urn Umweltschutzabkommen auBerhalb des Anwendungsbereichs vom Art. 85 Abschnitt 1 zu halten. Diese Stellungen sind nicht akzeptierbar.
Die Konkurrenzbeschrankung wird meistens spiirbar sein, weil eine Vielzahl von
Betrieben sich bei dem Berufsverband angeschlossen haben. Auch der innerstaatliche Handel wird meistens beeinfluBt sein.
Von der Annahme ausgehend, daB viele im Rahmen der Umweltschutzabkommen
geschlossene, unterliegende horizontale Abkommen unter das Kartellverbot fallen,
erhebt sich die Frage, ob sie fiir Enthebung in Betracht kommen.
Eine beschrankte Zahl von Verordnungen bezogen sich his auf heute nur indirekt
auf Umweltschutz. Verordnungen die sich auf spezifische Umweltschutzabkommen
beziehen, sind nicht vorhanden. Die Frage erhebt sich, ob Umweltschutz als eine
Verbesserung der Produktion oder der Technik betrachtet werden kann und wenn
schon ob dies dem Verbraucher niitzt. Auch der EinfluB des Art. 130 R Abschnitt
2 EWG wird eingehend besprochen. Die Anwendung des Art. 86 EWG wird kurz
erortert. SchlieBlich wird untersucht, inwiefern Umweltschutzabkommen den
Art. 3, f, 5 und 85 EWG widersprechen. Der BeschluBt mahnt zur Vorsicht.
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SUMMARY
ENVIRONMENTAL ARRANGEMENTS AND EEC COMPETITION LAW
I. The failure of the command and control approach with regard to environmental
protection has led legislators to use other legal tools. One of these instruments
consists of ,environmental arrangements", by which must be understood agreements concluded between the industry and the government in order to attain some
specific environmental objectives. In the Flemish region, a proposal of decree has
been drafted aiming at regulating the issue. However, the conclusion of environmental arrangements has extended beyond national borders. The question is however
whether they are compatible with EEC competition law.
II. As such, environmental agreements do not fall foul of Article 85 EEC. Indeed,
the government, in concluding such agreements, is not acting as an enterprise. That
question is different however as regards the decision of the industry's representatives
to conclude the agreement, the by-laws of the professional organisation and the
underlying agreements. Here, Article 85 (1) may be applicable. The fact that the
government is exerting pressure on the industry to conclude the agreement, does not
prevent Article 85 (1) EEC from becoming applicable.
Are the underlying horizontal agreements anti-competitive? That question will
largely depend on the environmental arrangement's contents. Usually, such agreements involve production control of polluting products, or introduction of clean
technology. They are likely to be concluded between competitors and will therefore
often-contain-anti~competitive-provisions~-- - - -- - - - - Legal doctrine has held that environmental agreements were not anti-competitive,
because of the value of environmental protection exceeding that of free competition.
Article 130 R (2) EEC has been invoked in order to keep environmental arrangements outside Article 85 (1) EEC's ambit. Those views cannot be accepted. Very
probably, competition will be significantly restricted, as a large number of enterprises adheres to the professional organisations which conclude the environmental
agreements. Interstate trade will be affected likewise.
As it is held that many underlying horizontal agreements will infringe Article 85 (1)
EEC, the question arises whether they can be exernpted under Article 85 (3) EEC.
A limited number of decisions involve environmental considerations. No decisions
have been taken with regard to environmental arrangements specifically. The
question is whether environmental protection can be viewed as an improvement of
production or a promotion of technical or economic progress and, if so, if it holds
advantages for users. The impact of Article 130 R (2) is examined. The applicability
of Article 86 EEC is briefly discussed. Finally, it is examined whether environmental
agreements infringe Articles 3, f), 5 and 85 EEC. Caution is indicated.
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RESUMEN
LA COMPATIBILIDAD DE ACUERDOS SOBRE POLiTICA MEDIOAMBIENTAL CON
EL DERECHO EUROPEO DE COMPETENCIA

I. El fracaso del enfoque regulador ha incitado al legislador a elaborar otros
instrumentos gestores. Uno de estos instrumentos es el acuerdo sobre politica
medioambiental. Se trata de un acuerdo que se concluye entre las autoridades y la
industria en vistas de lograr unos objetivos medioambientales especificos. En la
Region de Flandes, se ha elaborado una propuesta normativa de esta materia. Sin
embargo, el concluir acuerdos medioambientales nose ha limitado a ser un fen6meno meramente nacional. La cuesti6n que se plantea aqui es si esos acuerdos son
compatibles con el derecho europeo de competencia.
II. Como tal, la prohibici6n de constituirse en carteles no afecta a los acuerdos
sobre politica medioambiental. La raz6n estriba en que las autoridades no concluyen
el acuerdo medioambiental en calidad de empresario. La pregunta tiene que contestarse de otra manera para la creaci6n de una asociaci6n de empresas por la que se
opera el acuerdo de politica medioambiental, los estatutos de la asociaci6n de
empresas y los acuerdos horizontales velados. Aqui, puede tratarse de acuerdos en
el sentido del articulo 85, parrafo 1, del Tratado CEE. El hecho de que las
autoridades lleguen incluso a forzar a la asociaci6n de empresas interesada para
concluir el acuerdo sobre politica medioambiental, no es de tal naturaleza que
suprima el canicter voluntario de los acuerdos (horizontales).
;,Los acuerdos horizontales velados limitan la competencia? Esto depende en gran
medida del contenido del acuerdo sobre politica medioambiental propiamente.
Generalmente, en tales acuerdos, se trata de restricciones a la fabricaci6n de
sustancias contaminantes, del uso de tecnologias limpias, etc. Las concertaciones
en esta materia se celebran generalmente entre empresas competidoras. Muchas
veces, los acuerdos horizontales velados comprenderan disposiciones que limitan la
competencia.
En la doctrina, se ha indicado que los acuerdos sobre politica medioambiental no
limitaban la competencia, puesto que se pretende que el medio ambiente sea mas
importante que la libre competencia (,Giiterabwagung"). Tambien se ha invocado
el articulo 130 R, parrafo 2, del Tratado CEE para sustraer al ambito de aplicaci6n
del articulo 85, parrafo 1, Tratado de la CEE los acuerdos sobre politica medioambiental. No se puede aceptar esta postura. La limitaci6n de la competencia sera
generalmente obvia cuando un gran numero de empresas estan afiliadas a la
organizaci6n profesional. El comercio entre Estados miembros tambien esta frecuentemente afectado.
Una vez que queda ya establecido que muchos acuerdos horizontales velados que
se concluyen en el marco de acuerdos sobre politica medioambiental pueden caer
bajo la prohibici6n de constituirse en carteles, surge la pregunta si pueden beneficiarse de una exenci6n.
Un numero reducido de decisiones han tenido, hasta ahora, relaci6n (indirecta) con
aspectos medioambientales. No hay decisiones disponibles que guarden relaci6n con
acuerdos concluidos especificamente con vistas a la protecci6n del medio ambiente.
La cuesti6n que hay que plantearse consiste en saber si se puede considerar Ia
protecci6n del medio ambiente como una mejora de la producci6n o de la tecnica
y, en caso afirmativo, si esto va a beneficia de los consumidores. Tambien se aborda
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la cuesti6n de la influencia del articulo 130 R, parrafo 2, del Tratado CEE. El tema
de la aplicaci6n del articulo 86, del Tratado CEE tambien se aborda. Por ultimo,
se examina en que medida los acuerdos sobre politica medioambiental pueden ser
contrarios a los articulos 3, f, 5 y 85, del Tratado CEE. La conclusion incita a
esmerar los cuidados.
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