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1. Faktiske omstændigheder og procedurer

1. Sagen angår en tvist mellem FFAD - Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion, 

som mandatar for Sydhavnens Sten og Grus ApS (SSG) på den ene side og 

Københavns Kommune, Miljøkontorets Femte Afdeling (Kommunen) på den anden 

side, om retten for SSG til at modtage og nyttigggøre bygge- og anlægsaffald, som 

stammer fra affaldsproducenter i Kommunens område.

2. Kommunen har etableret en ordning til indsamling af genanvendeligt bygge- og 

anlægsaffald. Ordningen indebærer, at det overdrages til private virksomheder at 

bortskaffe affald mod betaling fra affaldsproducenterne. Normalt indgår kommunen 

af konkurrencehensyn aftale med alle transportører og modtageanlæg, der opfylder 

de fastsatte miljøkrav.

3. Ordningen er fastlagt i det af Kommunen fastsatte affaldsregulativ, senest ved 

regulativ af 1. januar 1998. Regulativet bestemmer, at affald fra virksomheder i 

Kommunen, kun må modtages af anlæg, der har indgået en aftale med Kommunen 

herom. I affaldsregulativet er der fastsat en række betingelser for, at Kommunen kan 

indgå aftale med et modtageanlæg. Det er bl.a. fastsat, at for affald, hvor særlige 

miljøforhold gør sig gældende, kan Kommunen fastsætte nærmere rammer for 

indgåelse af aftaler med modtageanlæg, herunder antallet af aftaler, der ingås.

4. For så vidt angår indsamlingen af bygge- og anlægsaffald har Kommunen indgået 

aftale med tre modtageanlæg om modtagelse og behandling af bygge- og 

anlægsaffald. Baggrunden herfor er, at Kommunen har godkendt etableringen af et 

betydeligt anlæg til modtagelse af bygge- og anlægsaffald. Med henblik på at sikre 

rentabiliteten og dermed forrentningen af de betydelige investeringer, som er 

forbundet med etableringen samt for at sikre udnyttelse af kapaciteten på det nye 

anlæg, ønskede Kommunen alene at indgå aftale med et begrænset antal anlæg.

5. Driften af det nye anlæg foreståes af et aktieselskab. Halvdelen af aktierne i 

driftsselskabet ejes af en selvejende institution. Kommunen er repræsenteret i 

bestyrelsen for den selvejende institution. Tegning af aktierne i driftsselskabet blev 

udbudt offentligt, men kun tre virksomheder ønskede at tegne aktier, herunder den 

selvejende institution.
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6. SSG har opnået godkendelse efter nationale miljøregler til at etablere et 

modtageanlæg for bygge- og anlægsaffald. SSG har derimod faet afslag fra 

Kommunen på en ansøgning om godkendelse som modtagested for behandling af 

bygge- og anlægsaffald. Kommunen har i afslaget henvist til, at behandling af 

bygge- og anlægsaffald primært skal finde sted på det nyetablerede anlæg.

7. SSG har for den nationale domstol særlig anført, at indsamlingsordningen strider 

imod EF-traktatens artikel 90 sammenholdt med artikel 34 og 86. SSG har gjort 

gældende, at Kommunen ikke har godtgjort, at den af Kommunen etablerede 

indsamlingsordning er begrundet i særlige miljøhensyn. Kommunen har ikke givet 

meddelelse til Kommissionen om strengere beskyttelsesforanstaltninger i 

overensstemmelse med traktatens artikel 130 T. SSG har også gjort gældende, at 

Rådets direktiv af 15. juli 1975 om affald (75/442/EØF)1, som ændret ved Rådets 

direktiv af 18. marts 1991 (91/156/EØF)2 om ændring af direktiv 75/442/EØF om 

affald, indebærer, at Kommunen ikke kan hindre transport eller eksport af 

byggeaffald til nyttiggørelse. Rådets forordning (EØF) nr. 259/933 af 1. februar 1993 

om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for og til og fra det 

Europæiske Fællesskab berettiger alene hertil, for så vidt angår affald, der er bestemt 

til bortskaffelse. Endelig har SSG påberåbt sig artikel 10 i direktiv 75/442, og 

Forordning (EØF) nr. 259/93, idet SSG gør gældende, at retsakterne tillægger 

virksomhederne lige ret til at indgå aftale om modtagelse og nyttiggørelse af ikke- 

miljøfarligt affald, når virksomhederne er godkendt til at modtage sådant affald.

8. Kommunen har anført, at den etablerede indsamlingsordning ikke er i strid med 

traktatens bestemmelser om de frie varebevægelser, og at de virksomheder, som 

Kommunen har indgået aftale med, ikke indtager en dominerende stilling på 

Fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf. Kommunen har endvidere ikke 

foranlediget virksomhederne til at misbruge en dominerende stilling. Kommunens 

ordning er etableret for at sikre behandlingskapacitet for bygge- og anlægsaffald til 

nyttiggørelse. For så vidt angår de påberåbte retsakter har Kommunen i det

1 EFT nr. L 194 af 25.07.1975, s. 47.

2 EFT nr. L 78 af 26.03.1991, s. 32.

3 EFT nr. L 30 af 06.02.1993, s. 1.
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væsentlige gjort gældende, at disse retsakter ikke regulerer, på hvilke vilkår de 

offentlige myndigheder kan give virksomheder adgang til at etablere 

behandlingsanlæg i de enkelte medlemsstater. Forordning (EØF) nr. 259/93 omfatter 

ikke interne overførsler af affald til nyttiggørelse, og retsakten fastsætter alene 

procedurekrav. Kommunen anfører tillige, at artikel 7 i direktiv 75/442/EØF giver 

Kommunen adgang til at træffe foranstaltninger, der er nødvendige til hindring af 

transport af bygge- og anlægsaffald til nyttiggørelse, der ikke er i overensstemmelse 

med Kommunens affaldsplan, og at de hensyn, der følger af artikel 7, stk. 1, kan 

begrunde foranstaltninger til hindring af transport, ligesom artikel 7, stk. 3, giver 

Kommunen hjemmel til at begrænse antallet af virksomheder, der kan deltage i 

indsamlingsordningen.

9. Østre Landsret afsagde den 28. maj 1998 kendelse om, at der skal stilles spørgsmål 

til EF-Domstolen. Landsretten har forelagt følgende præjudicielle spørgsmål for EF- 

domstolen:

la:

Skal traktatens artikel 90, sammenholdt med artikel 34 og artikel 86, forstås 
således, at bestemmelsen, når bortses fra en eventuel anvendelse af traktatens 
artikel 36 eller anerkendelsesværdige hensyn i øvrigt, jf spørgsmål lc, er til hinder 
for etablering af en kommunal ordning, der - med henblik på at sikre en 
tilstrækkelig stor tilgang af ikke-miljøf arligt byggeaffald til nyttiggørelse (recovery) 
fra private bygherrer til særligt udvalgte virksomheder af hensyn til disses 
økonomisk forsvarlige og rationelle udnyttelse af affaldet - udelukker andre 
virksomheder fra at indsamle og modtage samme salgs affald hidrørende fra 
byggeri inden for den pågældende kommunes område, selv om disse andre 
virksomheder har opnået tilladelse til behandling af den pågældende affaldstype i 
overensstemmelse med direktiv 75/442 som ændret ved direktiv 91/156 artikel 10?

lb. (Bedes besvaret, såfremt spørgsmål la besvares bekræftende):

Vil en ordning som beskrevet under spørgsmål la være i strid med EØF-traktatens 
artikel 90, sammenholdt med artikel 34 og artikel 86, såfremt den kommunale 
forskrift, der ligger til grund for ordningen, fastsætter, at affald, der eksporteres 
eller importeres, ikke er omfattet af den under spørgsmål la omhandlede 
kommunale ordning?

lc. (Bedes besvaret, såfremt spørgsmål la besvares bekræftende):

Giver traktatens artikel 36 eller anerkendelsesværdige hensyn i øvrigt, så som 
hensynet til miljøskaders udbedring ved kilden og tilvejebringelse af fornødne 
behandlings- og bortskaffelsesmuligheder, jf. herved traktatens artikel 13OR, stk. 2, 
hjemmel til, at der etableres en kommunal ordning og pligten for affaldsproducenter
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til at benytte ordningen er begrundet i hensynet til at fremme en nyttiggørelse af det 
af ordningen omfattede affald, herunder med henblik på at sikre en fornøden 
behandlingskapacitet?

2. Skal bestemmelsen i direktiv 75/442, som ændret ved direktiv 91/156, artikel 10, 
jf. forordning 259/93 artikel 13 og artikel 2j) fortolkes således, at den pålægger 
offentlige myndigheder at stille virksomheder, der har modtaget en tilladelse som 
omhandlet i bestemmelsen, lige i henseende til indgåelse af aftaler om modtagelse 
og nyttiggørelse af ikke-miljøfarligt byggeaffald?

3a. Skal artikel 7, stk. 3, i direktiv 75/442, som ændret ved direktiv 91/156 fortolkes 
således, at bestemmelsen og adgangen herefter til at hindre transport af affald, 
giver hjemmel til en kommunal ordning som beskrevet i spørgsmål la, og som led 
heri til, at kommunen hindrer transport af ikke-miljøfarligt byggeaffald til 
nyttiggørelse (recovery); hvis en sådan transport er i strid med den af kommunen 
udstedte affaldsplan?

3b. Skal artikel 7, stk. 3, i direktiv 75/442, som ændret ved direktiv 91/156, fortolkes 
således, at foranstaltninger, som en medlemsstat eller en deri kompetent myndighed 
har truffet, og som er nødvendige for at hindre transport af affald, der ikke er i 
overensstemmelse med myndighedens affaldsplaner, kun er gyldige, og kun kan 
opretholdes over for de borgere eller virksomheder, som foranstaltningerne har 
betydning for, hvis EU-kommissionen er underrettet om foranstaltningerne?

2. Retsgrundlag

2.1. Direktiv 75/442/EØF som ændret ved direktiv 91/156/EØF (Direktivet)

10. Direktivets artikel 1 fastlægger en definition dels af bortskaffelse af affald dels af 

nyttiggørelse af affald. Artiklen henviser til henholdsvis bilag II A og II B, som hver 

især indeholder en liste over de pågældende bortskaffelses- og nyttiggørelsesformer. 

Direktivets artikel 3, 4 og 5 fastsætter en række målsætninger. For det første 

forhindring, nedbringelse, nyttiggørelse og anvendelse af affald; dernæst beskyttelse 

af menneskets sundhed og af miljøet ved behandlingen af affaldet, uanset om dette 

skal bortskaffes eller nyttiggøres, og endelig oprettelse på fællesskabsplan og om 

muligt på nationalt plan af et integreret net af bortskaffelsesfaciliteter.

11. Direktivets artikel 5 bestemmer følgende:

”1. Medlemsstaterne træffer i samarbejde med andre medlemsstater, når 
dette viser sig nødvendigt eller hensigtsmæssig, egnede foranstaltninger
med henblik på oprettelsen af et integreret og tilstrækkeligt net af
bortskaffelsesfaciliteter, hvorved der tages hensyn til den bedste teknologi, 
der er til rådighed, og som ikke medfører uforholdsmæssigt store 
omkostninger. Dette net skal sætte Fællesskabet som helhed i stand til selv 
at bortskaffe sit affald og gøre det muligt for de enkelte medlemsstater
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hver især at nå dette mål under hensyn til de geografiske forhold eller 
behovet for særlige faciliteter til bestemte typer affald.

2. Nettet skal endvidere muliggøre bortskaffelse af affald på et af de 
nærmeste egnede anlæg under anvendelse af de mest hensigtsmæssige 
metoder og teknologier til sikring af et højt beskyttelsesniveau for miljøet 
og folkesundheden.”

12. I Direktivets artikel 7 er det fastsat, at medlemsstaterne skal udarbejde planer for 

håndtering af affaldet for at nå de mål, der er nævnt i artikel 3, 4 og 5. 

Medlemsstaterne kan ifølge artikel 7, stk. 3, træffe foranstaltninger til at hindre 

transport af affald, som ikke er i overensstemmelse med deres planer. 

Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om 

sådanne foranstaltninger.

13. Direktivets artikel 10 fastsætter, at med henblik på gennemførelse af artikel 4 skal 

ethvert anlæg eller enhver virksomhed, som varetager bortskaffelse af affald som 

nævnt i bilag IIB indhente en tilladelse.

2.2. Forordning (EØF) nr. 259/93 (Forordningen)

14. Forordningen vedrører overførsel af affald, navnlig mellem medlemsstater. 

Forordningens afsnit II, angår overførsler af affald mellem medlemsstater, og 

indeholder to forskellige kapitler. Kapitel A vedrører den procedure, der gælder for 

overførsler af affald til bortskaffelse. Kapitel B angår den procedure, der gælder for 

overførsler af affald til nyttiggørelse.

15. Artikel 4, stk. 3 litra a), nr. i), som er indeholdt i kapitel A om overførsler af affald 

til bortskaffelse, bestemmer følgende:

”i) For at iværksætte principperne om nærhed, prioritering af
nyttiggørelse og tilstrækkelig egenkapacitet på fællesskabsplan og på nationalt 
plan i overensstemmelse med direktiv 75/442/EØF kan medlemsstaterne i 
overensstemmelse med traktaten træffe foranstaltninger med henblik på helt 
eller delvis at nedlægge forbud mod overførsel af affald eller systematisk at 
gøre indsigelse herimod. Sådanne foranstaltninger skal straks meddeles 
Kommissionen, der underretter de øvrige medlemsstater.”

16. Kapitel B om overførsler af affald til nyttiggørelse nævner ikke principperne om 

tilstrækkelig egenkapacitet og nærhed. Artikel 7, stk. 2, og stk. 4, litra a), som er 

indeholdt i kapitel B, bestemmer følgende:
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”2. De kompetente bestemmelses-, afsendelses- og transitmyndigheder 
har en frist på tredive dage efter afsendelse af bekræftelsen til at gøre 
indsigelse mod overførslen. Indsigelsen baseres på stk. 4. Enhver 
indsigelse forelægges skriftligt for anmelderen og for de øvrige 
kompetente myndigheder inden for fristen på tredive dage.

4.a) De kompetente bestemmelses- og afsendelsesmyndigheder kan gøre 
begrundet indsigelse mod den påtænkte overførsel:

på grundlag af direktiv 75/442/EØF, særlig artikel 7, eller

såfremt overførslen ikke er i overensstemmelse med nationale 
love eller andre retsforskrifter om miljøbeskyttelse, offentlig 
orden, offentlig sikkerhed eller sundhedsbeskyttelse.”

- 17. Ifølge artikel 13, stk. 1, finder bl.a. kapitel A og B ikke anvendelse på overførsler af 

affald inden for en medlemsstat. Artikel 13, stk. 2, fastsætter, at medlemsstaterne 

skal etablere en passende ordning for overvågning af og kontrol med overførsler af 

affald inden for deres område, og at sådanne ordninger skal tilgodese behovet for 

sammenhæng med den fællesskabsordning, der indføres med Forordningen. 

Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om disse ordninger.

2.3. Retspraksis

18. I en sag forelagt af en hollandsk domstol (Dusseldorp) har Domstolen taget stilling 

til EF-medholdeligheden af en national ordning, der fastsætter begrænsninger i 

udførsel til en anden medlemsstat af affald til nyttiggørelse4. Generaladvokat Jacobs 

forslag til afgørelse i Dusseldorp indeholder en udførlig gennemgang af retspraksis 

om dette spørgsmål.

19. Ifølge de nationale regler, der var genstand for sagen, var udførsel af oliefiltre ikke 

tilladt, hvis behandling af disse i udlandet ikke er af en højere kvalitet end den, der 

udføres i Nederlandene. Reglen var bl.a. begrundet i et ønske om at sikre 

tilstrækkelig egenkapacitet. I henhold til de nationale regler var et bestemt selskab 

udpeget som den eneste ansvarlige for affaldshåndteringen. I dommen tages stilling 

til fortolkning af Direktivet og Forordningen, og om den nationale ordning er i strid 

med artikel 34, samt artikel 90 sammenholdt med artikel 86.

4 Domstolens dom af 25. juni 1998 i sag C-203/96, Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV 
m.fl./Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer, utrykt.
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20. Domstolen fastlog i Dusseldorp, at det fremgår af Direktivet og Forordningens 

bestemmelser samt af sidstnævntes opbygning, at ingen af disse to retsakter 

bestemmer, at principperne om tilstrækkelig egenkapacitet og nærhed finder 

anvendelse på affald til nyttiggørelse (præmis 30).

21. Domstolen fastslog også, at traktatens artikel 130 T ikke tillader medlemsstaterne at 

udstrække anvendelsen af disse principper til affald til nyttiggørelse, når det 

fremgår, at de udgør en hindring for udførslerne, som hverken er begrundet i en 

tvingende miljøbeskyttelsesforanstaltning eller i en af de i traktatens artikel 36 

fastsatte undtagelser (præmis 50). Domstolen lagde vægt på, at de nationale 

foranstaltninger var begrundet i et ønske om at sikre rentabiliteten af den 

virksomhed, som myndighederne havde udpeget til at behandle affaldet, og at et 

sådant formål af rent økonomisk art ikke kan begrunde en begrænsning i det 

grundlæggende princip om de frie varebevægelser (præmis 43 og 44).

22. Om EF-medholdeligheden af de eksklusive rettigheder til affaldsbehandling, som 

følger af den nationale ordning, udtalte Domstolen, at sådanne rettigheder må anses 

for at give den begunstigede virksomhed en dominerende stilling på en væsentlig del 

af fællesmarkedet, og at denne rettighed bevirker, at den indenlandske virksomhed 

begunstiges på en måde, som strider imod artikel 90, stk. 1, sammenholdt med 

artikel 86 (præmis 60-63).

3. Retlige bemærkninger 

3.1. Generelt

23. Problemstillingen i den foreliggende sag har flere lighedspunkter med afgørelsen i 

Dusseldorf, og enkelte af de spørgsmål, der er stillet af den nationale ret, må anses 

for besvaret med denne afgørelse. I det følgende undersøges derfor i hvilket omfang, 

afgørelsen i Dusseldorp besvarer spørgsmålene stillet af den nationale domstol.

3.2. Spørgsmål la

24. Spørgsmål la angår spørgsmålet, om den kommunale affaldsordning er i strid med 

traktatens artikel 34, om eksportrestriktioner, og artikel 90, jf. artikel 86, om
Смлгмгтлт Д1 /ινιΛ λ»·/1 mn ¿sr i /А ma/1 ηι4ι1/α1 2 Λ Vi or

CK.ÖÍ4.1UÜ1 VC ICUlgliCUCi. opmġamaiClj UIU Uiuillllgwi vi i аиш nivu CUiiivvi neu
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sammenhæng med spørgsmål lc, om foranstaltningen er berettiget, og vil blive 

behandlet sammen med dette spørgsmål.

25. Det fremgår af forelæggelseskendelsen, at Kommunen har indgået aftale med tre 

modtageanlæg om behandling af bygge- og anlægsaffald. Andre operatører er 

udelukket fra at opnå aftale med Kommunen, selvom de opfylder de generelle 

betingelser herfor, herunder at de har tilladelse til at udøve den pågældende 

virksomhed. Efter Kommissionens opfattelse kan de virksomheder, Kommunen har 

indgået aftale med, følgelig anses for at være indrømmet eksklusive rettigheder i 

traktatens artikel 90, stk. l’s forstand.

26. Det skal først undersøges, om betingelserne for anvendelse af artikel 86 er opfyldt, 

det vil sige, om de virksomheder, der er indrømmet eksklusive rettigheder, indtager 

en dominerende stilling på en væsentlig del af det fælles marked, og om 

samhandelen mellem medlemsstaterne er mærkbart påvirket af den kommunale 

affaldsordning.

27. I følge retspraksis5 foreligger der en dominerende stilling, hvis en virksomhed er i 

stand til på det relevante marked at udvise en i betydeligt omfang uafhængig adfærd 

overfor sine konkurrenter og kunder og i sidste instans overfor forbrugerne. Den 

kommunale ordning forudsætter, at alt byggeaffald, der stammer fra Kommunen, 

skal behandles af én af de tre udvalgte virksomheder, som er tildelt særlige eller 

eksklusive rettigheder. Under disse omstændigheder vil de tre virksomheder i 

forhold til andre virksomheder, som ligeledes kan modtage og behandle sådant 

affald, indtage en stilling, der gør dem i stand til at udvise en uafhængig adfærd, idet 

de tre udvalgte virksomheder hverken er udsat for aktuel eller potentiel konkurrence. 

Det fremgår ikke af forelæggelseskendelsen, om der mellem de udvalgte 

virksomheder indbyrdes består en konkurrencesituation, og om én af de tre 

virksomheder indtager en dominerende stilling i forhold til de andre. Det er 

Kommissionens opfattelse, at såfremt ingen af de tre virksomheder indbyrdes er i 

stand til at udvise en uafhængig adfærd i forhold til de to andre, indtager ingen af 

virksomhederne en dominerende stilling i forhold til de andre på det relevante 

marked.
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28. Det er tillige en betingelse for anvendelse af artikel 86, at den dominerende stilling 

indtages på en væsentlig del af det fælles marked. Det fremgår af 

forelæggelseskendelsen, at mere end 1/3 af den samlede mængde af bygge- og 

anlægsaffald (svarende til ca. 1/5 af den samlede affaldsmængde i Danmark) 

skønnes at fremkomme i hovedstadsregionen. Den betydelige mængde af landets 

byggeaffald, som er berørt af de særlige rettigheder, kan tale for, at en væsentlig del 

af det fælles marked er berørt af de særlige rettigheder. Ifølge retspraksis5 6 skal dette 

spørgsmål vurderes på baggrund af strukturen og omfanget af produktionen og 

forbruget af det nævnte produkt, samt til vaner og økonomiske muligheder hos 

sælgere og købere. Det tilkommer den nationale domstol på baggrund af 

bevisførelsen i sagen at vurdere, om der under hensyn til ovennævnte kriterier 

foreligger dominans på en væsentlig del af det fælles marked.

29. En yderligere betingelse for anvendelse af Artikel 86 er, at misbruget af den 

dominerende stilling har en mærkbar effekt på handelen mellem medlemsstaterne. 

Den kommunale ordning forhindrer enhver transport af byggeaffaldet til andre dele 

af landet og særligt enhver eksport af byggeaffaldet. Dette forhold forstærker en 

eventuel dominerende stilling. Under disse omstændigheder er det Kommissionens 

opfattelse, at samhandelen mellem medlemstater påvirkes eller med stor 

sandsynlighed bliver berørt.

30. Det forhold, at en medlemsstat indrømmer en eller flere virksomheder eksklusive 

rettigheder er ikke i sig selv i strid med artikel 90, stk. 1, jf. artikel 86. 

Medlemsstaten handler alene i strid med disse bestemmelser, hvis medlemsstaten 

træffer eller opretholder foranstaltninger, som forudsætter eller foranlediger, at en 

virksomhed misbruger en dominerende stilling. Ordningen indebærer imidlertid ikke 

blot, at de udvalgte virksomheder tildeles særlige eller eksklusive rettigheder, men 

også at virksomhederne begunstiges. Virksomhedernes dominerende stilling 

bestyrkes ved at virksomhederne indrømmes ret til at behandle affald, som kunne 

eller ville være blevet behandlet af andre virksomheder i Fællesskaberne, jf.

5 Domstolens afgørelse i sag 85/76, Hoffmann-La Roche, Saml. 1979, s. 461, præmis 38.

6 Domstolens afgørelse i sag 40-48,50,54-56,111,113 og 114/73, Suiker Unie/Kommissionen, Sa 
1975, s. 1663, præmis 371.
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Dusseldorp præmis 63. Såfremt den nationale domstol finder, at de ovennævnte 

betingelser for anvendelse af artikel 86 er opfyldt, må det derfor lægges til grund, at 

den kommunale ordning er i strid med artikel 90 sammenholdt med artikel 86.

31. Den nationale domstol har ikke direkte stillet spørgsmål om fortolkning af artikel 

90, stk. 2, men spørgsmål lc kan forståes således, at den nationale domstol ønsker 

oplyst, om den kommunale ordning kan retfærdiggøres i traktatens regler eller 

gældende retsprincipper, herunder artikel 90, stk. 2. I Dusseldorp har Domstolen 

udtalt, at selv hvis den opgave, der er overdraget en virksomhed, kunne udgøre en 

opgave af almindelig økonomisk interesse, påhviler det medlemsstaten at godtgøre, 

at dette formål ikke kan opnåes ved andre midler. Ifølge Domstolen må anvendelse 

af artikel 90, stk. 2, forudsætte, at det godtgøres, at den pågældende virksomhed, 

hvis den omtvistede foranstaltning ikke blev truffet, ville være ude af stand til at 

udføre den opgave, som er overdraget den (præmis 65 og 67). Tilsvarende 

synspunkter gør sig gældende i den foreliggende sag.

32. Spørgsmål la må derfor besvares med, at artikel 90, sammenholdt med artikel 86, er 

til hinder for etablering af en kommunal ordning, der med henblik på at sikre en 

tilstrækkelig stor tilgang af ikke-miljøfarligt byggeaffald til nyttiggørelse fra private 

bygherrer til særligt udvalgte virksomheder af hensyn til disses økonomisk 

forsvarlige og rationelle udnyttelse af affaldet udelukker andre virksomheder fra at 

indsamle og modtage samme salgs affald hidrørende fra byggeri inden for den 

pågældende kommunes område, når disse virksomheder indtager en dominerende 

stilling på en væsentlig del af det fælles marked, og én af disse virksomheder er 

dominerende i forhold til de andre, og ordningen har en mærkbar effekt på handelen 

mellem medlemstaterne, således at de indenlandske virksomheder begunstiges, og 

deres dominerende stilling forstærkes, uden at det er nødvendigt for udførelsen af en 

opgave af almindelig interesse.

3.3. Spørgsmål 1 c og 3a

33. Med spørgsmål 3a ønsker den nationale domstol oplyst, om artikel 7, stk. 3, i

Direktivet giver hjemmel til en kommunal ordning for affaldsbehandling, som

hindrer transport af ikke-miljøfarligt byggeaffald til nyttiggørelse. Med spørgsmål

lc ønsker den nationale domstol oplyst, om traktatens artikel 36 og artikel 130 R,

stk. 2, eller om anerkendelsesværdige hensyn som fastlagt i retspraksis kan
11



retfærdiggøre den kommunale ordning. Dette spørgsmål indebærer i realiteten en 

stillingtagen til fortolkningen af artikel 130 T og artikel 34, jf. nedenfor. Det er 

derfor hensigtsmæssigt først at undersøge, om ordningen er i overensstemmelse med 

fællesskabets retsakter, som harmoniserer det pågældende retsområde, det vil sige 

Direktivet og Forordningen.

3.3.1. Direktivets artikel 7, stk.3.

34. Spørgsmål 3a er efter Kommissionens opfattelse til dels besvaret ved Domstolens 

afgørelse i Dusseldorp for så vidt angår restriktioner på udførsel af affald til 

nyttiggørelse. Domstolen fastlog i Dusseldorp, at det fremgår af Direktivet og 

Forordningen, at principperne om tilstrækkelig egenkapacitet og nærhed ikke finder 

anvendelse på overførsler af affald til nyttiggørelse (præmis 30). Den forskellige 

behandling af affald til bortskaffelse og affald til nyttiggørelse afspejler forskellen 

mellem de roller, som hver af disse to typer affald skal spille i udviklingen af 

Fællesskabets miljøpolitik. Ifølge Domstolen er det per definition kun affald til 

nyttiggørelse, der kan bidrage til at gennemføre det princip om prioritering af 

nyttiggørelse, som er nævnt i Forordningens artikel 4, stk. 3. Domstolen 

fremhævede, at det er for at fremme denne nyttiggørelse i hele Fællesskabet, at 

fællesskabslovgiver har bestemt, at affald til nyttiggørelse skal kunne bevæge sig frit 

mellem medlemsstaterne, for så vidt som transporten ikke fremkalder fare for 

miljøet (præmis 33).

35. Det fremgår af forelæggelseskendelsen herunder spørgsmål lc, at begrundelsen for 

foranstaltningen er et ønske om at fremme nyttiggørelse og sikre tilstrækkelig 

behandlingskapacitet af hensyn til en økonomisk forsvarlig og rationel udnyttelse 

på de udvalgte virksomheder, herunder vel særligt det nyetablerede anlæg. Denne 

begrundelse svarer til anvendelse af principperne om ”egenkapacitet” og ”nærhed” i 

behandlingen af affald. Som fastslået i afgørelsen i Dusseldorp, og særligt 

fremhævet af generaladvokat Jacobs i sit forslag til afgørelse, præmis 54 - 62, er det 

tilsigtet, at disse principper ikke skal finde anvendelse på affald til nyttiggørelse. Det 

er således på ingen måde givet, at den kommunale ordning ”fremmer nyttiggørelse”, 

da ordningen forhindrer en måske mere effektiv nyttiggørelse i andre medlemstater.
T Aot nmfanrr nrHninopn fnrbir»Hrr»r iiH farcii af* affa IH til Tivtficrcrøimlsf* må
X UWl UiliiUllġ VlUlllll^Wll 1V1J.U4.1U1V1 UVA mx МХХМЛ.М “У ***··

foranstaltningen derfor antages at stride imod Direktivet og Forordningen
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36. Med spørgsmål За ønsker den nationale domstol imidlertid oplyst, om artikel 7, stk. 

3, i Direktivet giver hjemmel til en kommunal ordning for affaldsbehandling, som 

hindrer transport af ikke-miljøfarligt byggeaffald til nyttiggørelse. Spørgsmålet kan 

forståes således, at der hermed også sigtes til transport eller overførsel af affaldet 

indenfor en medlemsstat. Ordningen forhindrer ikke blot udenlandske men også 

indenlandske virksomheder fra at modtage affaldet, hvilket er baggrunden for tvisten 

i den foreliggende sag. Det er ikke givet, at Domstolen har taget stilling dette 

spørgsmål med afgørelsen i Dusseldorp. Afgørelsen i Dusseldorp angik et delvist 

forbud imod udførsel af affald til andre medlemsstater, og tvisten vedrørte derfor 

ikke direkte spørgsmålet om overførsel af affald indenfor en medlemsstat.

37. Kommissionen er mest tilbøjelig til at antage, at afgørelsen i Dusseldorp, hvorefter 

principperne om egenkapacitet og nærhed ikke finder anvendelse på overførsel af 

affald til nyttiggørelse til andre medlemsstater, også gælder for overførsler indenfor 

en medlemsstat. Afgørelsen i Dusseldorp må formentlig forståes således, at 

principperne om egenkapacitet og nærhed ikke kan påberåbes til støtte for en 

foranstaltning, der hindrer eksport af affald til nyttiggørelse, truffet i medfør af 

artikel 7, stk. 3. Om fortolkningen af Direktivets artikel 7 bemærker Domstolen i 

præmis 27, at medlemsstaterne ifølge artikel 7 skal udarbejde planer for håndtering 

af affald, for at nå de mål, der er nævnt i artikel 3,4 og 5, og at det alene er artikel 5, 

der henviser til principperne om egenkapacitet og nærhed, og udelukkende med 

hensyn til affald til bortskaffelse. På den baggrund synes det nærliggende, at samme 

fortolkning må finde anvendelse for så vidt angår overførsler indenfor en 

medlemsstat af affald til nyttiggørelse, det vil sige, at disse principper heller ikke 

ved sådanne overførsler kan påberåbes til støtte for foranstaltninger, der hindrer 

transport af affald til nyttiggørelse. Fortolkningen synes at være en naturlig 

konsekvens af den sondring mellem affald til nyttiggørelse og affald tilbortskaffelse, 

som er fastlagt i afgørelsen i Dusseldorp.

38. Synspunktet kan også finde støtte i det forhold, at Direktivet er vedtaget med 

hjemmel i artikel 130 S, og foranstaltningerne har således et bredere sigte end 

etablering af det indre marked. Dette følger også af Direktivets præambel, der i 6. 

betragtning fastslår, at det er ønskeligt at fremme genvinding og genbrug af affald 

som råmaterialer. Opfattelsen er også i overensstemmelse med de økonomiske og
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miljømæssige hensyn, som generaladvokat Jacobs har henvist til i præmis 60 - 62 i 

sit forslag til afgørelse, der taler for fri bevægelighed af affald til nyttiggørelse, i 

modsætning til affald til bortskaffelse. Disse hensyn taler med stort set samme vægt, 

når det drejer sig om overførsel af affald til nyttiggørelse indenfor en medlemsstat, 

som ved udførsler til andre medlemsstater.

39. Forordningen taler ikke imod denne retsopfattelse. Forordningens artikel 13, stk. 1, 

fastslår, at afsnit II, om affald til bortskaffelse (Kapitel A) og affald til nyttiggørelse 

(Kapitel B), ikke finder anvendelse på overførsler indenfor en medlemsstat. 

Foranstaltninger, der angår overførsler indenfor en medlemsstat, skal ifølge artikel 

13, stk. 2, ”tilgodese behovet for sammenhæg med den fællesskabsordning, der 

indføres ved denne forordning”. Fællesskabsordningen skal fremme nyttiggørelse i 

hele fællesskabet af denne type affald (Dusseldorp, præmis 33). Artikel 13, stk.2, 

fastlægger ganske vist ingen særlige betingelser for overførsler af affald indenfor en 

medlemsstat, og bestemmelsen synes at indrømme medlemsstaterne en 

skønsbeføjelse med hensyn til udformningen af ordninger, der alene angår 

overførsler af affald indenfor en medlemsstat. En ordning, som etableret af 

Kommunen, der helt udelukker overførsel af affald til nyttiggørelse indenfor en 

medlemsstat, tilgodeser imidlertid næppe sammenhængen med 

fællesskabsordningen, som netop har til formål at sikre den fri bevægelighed af 

sådant affald med henblik på genvinding, genbrug eller videreudnyttelse af affaldet i 

hele Fællesskabet.

40. Direktivets artikel 7, stk. 3, må derfor fortolkes således, at bestemmelsen ikke giver 

hjemmel til en kommunal affaldsordning som hindrer transport af ikke-miljøfarligt 

byggeaffald til nyttiggørelse. Ordningen må derfor antages at stride imod Direktivet 

og Forordningen, da ordningen er til hinder for udførsel af affald til nyttiggørelse. 

Dette samme gælder formentlig for restriktioner, der begrænser den frie 

bevægelighed indenfor en medlemsstat af affald til nyttiggørelse.

3.3.2. "Strengere beskyttelsesforanstaltninger ”

3.3.2.1. EF-traktatens artikel 130 T

41. Såfremt det lægges til grund, at ordningen strider imod Direktivet og Forordningen

er spørgsmålet, om ordningen kan anses for en ”strengere
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beskyttelsesforanstaltning”, som medlemsstaten kan opretholde i medfør af artikel 

130 T. Som anført i Dusseldorp, præmis 37-39, er Direktivet og Forordningen 

vedtaget med hjemmel i artikel 130 S, og ifølge artikel 130 T kan medlemsstaterne 

opretholde eller indføre strengere beskyttelsesforanstaltninger, såfremt 

foranstaltningerne er i overensstemmelse med traktaten. Ifølge artikel 130 T skal 

sådanne beskyttelsesforanstaltninger meddeles Kommissionen. Affaldsordningen er 

ikke meddelt Kommissionen i medfør af denne bestemmelse.

3.3.2.2. Restriktioner for overførsler af affald til nyttiggørelse 
indenfor en medlemsstat

42. Restriktioner, der alene angår overførsler af affald indenfor en medlemsstat, er som 

udgangspunkt ikke i strid med traktatens regler. Spørgsmålet er imidlertid, om 

affaldsordningen, som indebærer restriktioner i overførsel af affald indenfor 

medlemsstaten, kan anses for en ”strengere beskyttelsesforanstalning” i medfør af 

artikel 130 T. Det må være en forudsætning, for at strengere 

beskyttelsesforanstaltninger kan opretholdes med hjemmel i artikel 130 T, at 

foranstaltningerne er begrundet i miljøhensyn.

43. Det fremgår af forelæggelseskendelsen, at en vigtig begrundelse for at begrænse 

antallet af virksomheder, som kan modtage affald til behandling, er hensynet til at 

sikre en økonomisk forsvarlig og rationel udnyttelse af affaldet, hvilket bl.a. vil sige, 

rentabiliteten af det nyetablerede anlæg. Denne begrundelse for at udelukke andre 

virksomheder fra at opnå adgang til at modtage affald synes primært at være af 

økonomisk art. Såfremt affaldsordningen skal godkendes som en strengere 

beskyttelsesforanstaltning, må det forudsætte, at medlemsstaten kan godtgøre, at 

ordningen er begrundet i reelle miljøhensyn, som gør strengere 

beskyttelsesforanstaltninger påkrævet. Bevisførelsen må sandsynliggøre, at den 

miljøfordel, som angiveligt følger af de strengere beskyttelsesforanstaltninger, ikke 

kan opnåes ved andre midler, der er i overensstemmelse med Direktivet.

3.3.2.3. Restriktioner for udførsel til andre medlemsstater af affald 
til nyttiggørelse, jf. artikel 34 og 36

44. I det omfang ordningen indebærer restriktioner for udførsel af byggeaffald, der kan
РлгIVI ofrAII ГТАГА OU VUgVIW KoelmrtfolcooÍAroticifoltnmaprUVOIV^ ILVlOVOlUi UIU IUI liliilġwi

fnrofonH
IVI O kuliu·

spørgsmålet, om affaldsordningen er i strid med artikel 34, der forbyder kvantitative
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udførselsrestriktioner såvel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning. Hvis 

ordningen strider imod artikel 34, skal det tillige undersøges, om ordningen er 

omfattet af artikel 36 eller såkaldte ”anerkendelsesværdige hensyn”, der kan 

begrunde en undtagelse fra forbuddet i artikel 34.

45. Ifølge Domstolens faste praksis tager artikel 34 sigte på nationale foranstaltninger, 

hvis formål eller virkning særlig er at hindre eksporthandelen og derved skabe 

forskelsbehandling mellem handelen på hjemmemarkedet i en medlemsstat og dens 

eksporthandel, således at der herved sikres den pågældende medlemsstats 

indenlandske produktion eller hjemmemarkedet en særlig fordel, jf. Dusseldorp, 

præmis 40, som henviser til Domstolens afgørelse i sag 155/80, Oebel, Saml. 1981 

s. 1993.1 generaladvokat Jacobs forslag til afgørelse i Dusseldorp, anføres i præmis 

82, at ”according to established case-law, Article 34 does not catch measures 

applicable without distinction to domestic trade and to exports”. Synspunktet har 

også støtte i teorien7, hvor det er anført, at anvendelse af artikel 34 kræver, at 

foranstaltningen skal have til formål eller følge at hindre eksporthandelen, og at 

foranstaltningen skal være diskriminatorisk til fordel for national produktion.

46. I Dusseldorp var de nationale foranstaltninger særligt rettet mod udførsel af affald til 

andre medlemsstater. De regler, Kommunen har fastsat i affaldsregulativet, tager 

ikke specielt sigte på eksport af affald. Regulativet fastsætter, at der kan indgåes 

aftale med et begrænset antal virksomheder, det vil sige, at den eller de udvalgte 

virksomheder i princippet kan være såvel inden- som udenlandske. I modsætning til 

ordningen i Dusseldorp, behandler regulativet, der er grundlag for valg af de 

virksomheder, der indgåes aftale med, således ikke inden- og udenlandske 

virksomheder forskelligt.

47. Da regulativet ikke diskriminerer mellem affaldsbehandlingsanlæg i Danmark og 

anlæg etableret i andre medlemsstater, er ordningen som udgangspunkt ikke i strid 

med artikel 34. Under disse omstændigheder er det alene Kommunens valg af de 

virksomheder, som kan deltage i ordningen, der eventuelt kan stride imod de frie 

varebevægelser, det vil sige Kommunens administration af regulativet. Såfremt

7 Peter Oliver, Free movement of Goods in the European Community, Third Edition, 1996, Sweet & 
Maxwell, s. 120 og 121.
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Kommunens valg af virksomheder behandler inden- og udenlandske virksomheder 

forskelligt, og valget indebærer en særlig fordel for indenlandske virksomheder eller 

indenlandsk produktion, kan denne praksis efter omstændighederne være i strid med 

artikel 348.

48. Den foreliggende sag for den nationale domstol angår en tvist mellem to 

indenlandske virksomheder, og oplysningerne i sagen giver ikke grundlag for at 

vurdere, om valget af virksomheder er sagligt og objektivt begrundet, eller om 

valget af virksomheder skyldes en forskelsbehandling af indenlandske og 

udenlandske virksomheder. Det forhold, at Kommunen alene har valgt indenlandske 

virksomheder til at forestå affaldsbehandlingen er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at 

fastslå, at der foreligger en forskelsbehandling på grundlag af nationalitet. 

Oplysningerne i sagen giver heller ikke i øvrigt grundlag for at fastslå, at ordningen 

særligt har til formål eller til følge at hindre eksport af byggeaffald eller, at 

ordningen giver indenlandske virksomheder en særlig fordel overfor virksomheder i 

andre medlemsstater.

49. På det foreliggende grundlag, kan den kommunale affaldsordning ikke antages at 

udgøre en hindring for de frie varebevægelser omfattet af forbuddet i artikel 34. Da 

ordningen ikke kan antages at stride imod artikel 34, er der for så vidt ikke behov for 

at tage stilling til, om ordningen i øvrigt måtte være berettiget efter artikel 36 eller 

”tvingende hensyn”. Kommissionen skal dog knytte enkelte bemærkninger til dette 

spørgsmål.

50. Det fremgår ikke af forelæggelseskendelsen, hvilke af de i artikel 36 anførte 

undtagelser, der i givet fald kunne berettige ordningen, men alene hensynet til 

beskyttelse af ”menneskers og dyrs liv og helbred” synes at kunne komme på tale. 

For så vidt angår ”anerkendelsesværdige hensyn” fremgår det af

8 Modtagelse og behandling af affald er i realiteten en tjenesteydelse, og udvælgelse af virksomheder til 
at forestå denne opgave rejser derfor i princippet spørgsmål om anvendelse af EF-traktatens artikel 59 
om fri udveksling af tjenesteydelser. Det fremgår af sagsakterne, at den nationale domstol har 
overvejet om Rådets direktiv 92/50/EØF af 18. juni 1992 om samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler, finder anvendelse. Det fremgår tillige, dels at der er 
tvivl, om Kommunens aftaler i den foreliggende sag er omfattet af direktivet på grund af tidspunktet
Ía·· <и4плл1ла nf nfénlama· oł 4 ar lrørcerør øniui ai aiiaiviuv, uwio aí uwt ywijvivi vu cog f*Qr Klagenævnet for Udbud, der angår
spørgsmålet, om Kommunens aftaler med modtageanlæg er undtaget fra direktivet, fordi aftalerne har 
karakter af koncessionskontrakter.
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forelæggelseskendelsen, at der her tænkes på hensynet til beskyttelse af miljøet. Det 

er ovenfor anført, at det fremgår af forelæggelseskendelsen, at en vigtig begrundelse 

for at begrænse antallet af virksomheder, som kan modtage affald til behandling, er 

hensynet til at sikre rentabiliteten af bl.a. det nyetablerede anlæg. Denne begrundelse 

for de restriktive foranstaltninger er således af økonomisk art. Som fastslået i 

Dusseldorp, præmis 44, kan formål af rent økonomisk art ikke begrunde en 

begrænsning af det grundlæggende princip om de frie varebevægelser.

3.3.3. Sammenfatning

51. Sammenfattende må spørgsmål lc og 3 a besvares med, at Direktivet og 

Forordningen skal fortolkes således, at principperne om tilstrækkelig egenkapacitet 

og nærhed ikke finder anvendelse på overførsel af affald til nyttiggørelse, hvorfor 

artikel 7, stk. 3, i Direktivet ikke giver hjemmel til en kommunal ordning, der er til 

hinder for transport af ikke-miljøfarligt byggeaffald til nyttiggørelse. EF-traktatens 

artikel 130 T tillader medlemsstaterne at indføre strengere 

beskyttelsesforanstaltninger end fastsat i Direktivet, når foranstaltningerne er 

begrundet i miljøbeskyttelseshensyn, og ordningen ikke udgør en hindring for 

udførsel af affaldet i strid med EF-traktatens artikel 34, som hverken er begrundet i 

en tvingende miljøbeskyttelsesforanstaltning eller i en af de i traktatens artikel 36 

fastsatte undtagelser.

3.4. Spørgsmål lb

52. Med spørgsmålet ønsker den nationale domstol oplyst, om den kommunale ordning, 

vil stride imod artikel 34 og artikel 90, sammenholdt med artikel 86, hvis affald, der 

importeres eller eksporteres, undtages fra ordningen. Det fremgår af Kommunens 

regulativ fra 1998, at affald, der eksporteres eller importeres i overensstemmelse 

med Forordning 259/93, ikke er omfattet af ordningen. Spørgsmål lb er derfor ikke 

udelukkende hypotetisk.

53. Det er ovenfor under spørgsmål lc og 3a anført, at bestemmelserne i Kommunens 

regulativ ikke behandler inden- og udenlandske virksomheder forskelligt, og 

ordningen derfor som udgangspunkt ikke er i strid med artikel 34. Såfremt den 

kommunale ordning imidlertid slet ikke hindrer affald til eksport, er det 

Kommissionens opfattelse, at artikel 34 allerede af denne grund ikke finder
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anvendelse. Kun i det tilfælde, at den praksis, som Kommunen følger ved valg af 

virksomheder, der indgåes aftale med, indebærer en forskelsbehandling mellem 

handelen på hjemmemarkedet i en medlemsstat og dens eksporthandel, således at 

medlemsstatens indenlandske produktion eller hjemmemarkedet sikres en særlig 

fordel, kan det komme på tale at anvende artikel 34 eller efter omstændighederne 

artikel 59.

54. Såfremt de udvalgte virksomheders særlige eller eksklusive rettigheder ikke 

omfatter byggeaffald, der importeres eller eksporteres, må udgangspunktet efter 

Kommissionens vurdering være, at ordningen i så fald ikke strider imod artikel 90, 

jf. artikel 86. Hvis de særlige eller eksklusive rettigheder, som de udvalgte 

virksomheder er indrømmet, ikke hindrer import eller eksport af affaldet, berøres 

handelen mellem medlemsstaterne som udgangspunkt ikke af ordningen. Under 

disse omstændigheder finder artikel 90, jf. artikel 86, derfor ikke anvendelse.

55. Spørgsmål lb må derfor besvares med, at en kommunal ordning, som beskrevet 

under spørgsmål le, ikke vil stride imod EF-traktatens artikel 34 eller artikel 90, 

sammenholdt med artikel 86, såfremt den kommunale forskrift, der ligger til grund 

for ordningen, fastsætter, at affald, der eksporteres eller importeres, ikke er omfattet 

af ordningen.

3.5. Spørgsmål 2

56. Den nationale domstol ønsker oplyst, om artikel 10 i Direktivet, sammenholdt med 

artikel 13 og artikel 2 j) i Forordningen, pålægger offentlige myndigheder at 

behandle virksomheder, der har modtaget en tilladelse til at modtage og behandle 

affald, lige med hensyn til indgåelse af aftaler om nyttiggørelse. Med spørgsmålet 

sigtes formentlig til, om fællesskabets retsakter pålægger Kommunen at indgå aftale 

med alle virksomheder, der har tilladelse, eller i det mindste, at alle virksomheder 

med tilladelse skal tages i betragtning, før Kommunen indgår aftalerne. Det fremgår
af* ίη^ΙίΡαηΓρΙοΑοΙ^ΑίιΗρΙςρη at Ηρη WappnHp T/irlrcrvrriViprl QÇlfr bar rvrvnår»t ЯрVb-L XVJLViiVbgWlØVUJlVVUUVlOvll) MV uvil lUUgvilUV T UlvOvUUlVW) k-/ NJ 1 HUI V|/11WVV 4*V

nødvendige tilladelser til at modtage og behandle byggeaffald.

57. Det følger af artikel 10 i Direktivet, at med henblik på gennemførelse af artikel 4
(r\m frvi*onctaltni-nrrp»r til mrttmrrrtrplop ρΙΙργ bnrtcVaffplcp^ cVal ptb\;pi*t aniα=»σ pilpr

IUI Ulio kuiuøuxdvi lil lij Ulġ^Ul V1ŰV VIIVI UUl küivuiiviuvy VllUl vul T VI V Ullltvg VIIVI

enhver virksomhed, som behandler affald til nyttiggørelse indhente en tilladelse.

19



Bestemmelsen fastsætter ikke under hvilke betingelser, tilladelsen skal gives, men 

sådanne betingelser kan følge af de foranstaltninger, som medlemstaterne fastsætter 

i medfør af artikel 4. Bestemmelsen tager heller ikke stilling til, om virksomheder, 

der opfylder de krævede betingelser, har krav på at opnå en tilladelse, og om 

virksomheder, der har tilladelse, skal behandles ”lige”. Virksomheder, der 

”bortskaffer” affald, skal have tilladelse efter artikel 9, som fastsætter bestemte 

betingelser for tilladelsen, men heller ikke denne bestemmelse tager stilling til 

spørgsmålet om ligebehandling. Artikel 9 viser, at formålet med bestemmelserne om 

tilladelse er at sikre, at de enkelte virksomheder opfylder bestemte krav, og at der 

kan udøves kontrol med virksomhedernes behandling af affaldet.

58. Spørgsmålet om ligebehandling af virksomhederne, forstået som ovenfor anført, det 

vil sige, at aftale skal indgåes med alle virksomheder med tilladelse, eller at alle skal 

have en chance for at deltage, er efter Kommissionens opfattelse i sidste ende netop 

et spørgsmål om vurdering af den kommunale ordning set i forhold til artikel 90, jf. 

artikel 86, og artikel 34, herunder om ordningen kan retfærdiggøres af hensyn som 

nævnt i artikel 36 eller i ”tvingende grunde”. Såfremt der lovligt kan indrømmes 

enkelte virksomheder særlige rettigheder, er det således berettiget at behandle 

virksomhederne ”forskelligt”. Valget af de virksomheder, som deltager i ordningen, 

skal som ovenfor anført, finde sted på et objektivt og sagligt grundlag uden 

forskelsbehandling mellem inden- og udenlandske virksomheder. Spørgsmål 2, 

forstået på denne måde, har samme genstand som spørgsmål 1 og 3.

59. Spørgsmål 2 må derfor besvares med, at Direktivets artikel 10, der alene foreskriver, 

at enhver virksomhed, der behandler affald til nyttiggørelse skal have en tilladelse, 

ikke efter sin ordlyd eller formål kan antages at pålægge offentlige myndigheder at 

behandle alle virksomheder, der har en tilladelse, lige i henseende til indgåelse af 

aftaler om modtagelse af ikke-miljøfarligt affald.

3.6, Spørgsmål 3b

60. Med spørgsmålet ønsker den nationale domstol oplyst, om nationale foranstaltninger 

om forbud mod transport af affald, der er truffet i medfør af Direktivets artikel 7,

stk. 3, er ugyldige, hvis Kommissionen ikke er underrettet om foranstaltningerne,

som det er foreskrevet i artikel 7, stk. 3, in fine. Efter Kommissionens opfattelse

medfører manglende underretning ikke, at foranstaltningerne bliver ugyldige.
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61. Ifølge artikel 7,stk. 3, skal en medlemsstat underrette Kommissionen og de øvrige 

medlemsstater om de foranstaltninger, der træffes til at hindre transport af affald. 

Bestemmelsen fastlægger ikke følgerne af eventuel manglende underretning, og 

ordlyden af reglen kan derfor ikke tages til indtægt for, at manglende underretning 

medfører ugyldighed.

62. Domstolen har i sag 380/87, Enichem Base m.fl., Saml. 1989 s. 2491, taget stilling 

til de retlige følger af manglende underretning i medfør af artikel 3, stk. 2, i 

Direktivet. Artikel 3, stk. 2, pålægger medlemsstaternes pligt til at underrette 

Kommissionen om de foranstaltninger, som træffes med henblik på at nå de i artikel 

3, stk. 1, fastsatte mål om forhindring og nedbringelse af affald. Domstolen fastslog, 

at formålet med bestemmelsen er at gøre det muligt for Kommissionen at fa 

kendskab til påtænkte nationale foranstaltninger med henblik på, at Kommissionen 

kan vurdere, om det er nødvendigt at vedtage harmoniseringsregler, og for at give 

den mulighed for at undersøge, om foranstaltningerne er i overensstemmelse med 

fællesskabsretten (præmis 21). Domstolen fastslog, at bestemmelsen vedrører 

forholdet mellem medlemsstaterne og Kommissionen, men derimod ikke skaber 

nogen ret for private, der vil være overtrådt, såfremt en medlemsstat tilsidesætter sin 

underretningspligt (præmis 23).

63. Tilsvarende betragtninger gør sig gældende med hensyn til artikel 7, stk. 3. 

Bestemmelsens ordlyd giver ikke holdepunkter for et andet resultat, og det må 

derfor lægges til grund, at manglende underretning i medfør af artikel 7, stk. 3, in 

fine ikke medfører, at Kommunens ordning bliver ugyldig.

64. Spørgsmål 3b må derfor besvares med, at artikel 7, stk. 3, i Direktivet skal fortolkes 

således, at der ikke ved denne bestemmelse tillægges privatpersoner en ret, der kan 

gøres gældende ved de nationale domstole til støtte for en påstand om ugyldighed af 

foranstaltninger, som en medlemsstat eller en deri kompetent myndighed har truffet 

for at hindre transport af affald i strid med myndighedens affaldsplaner, med den 

begrundelse, at Kommissionen ikke er underrettet om foranstaltningerne.

3.7. Konklusion

65. På grundlag af ovenstående bemærkninger, foreslår Kommissionen, at de 

præjudicielle spørgsmål besvares således:
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Spørgsmål la

EF-traktatens artikel 90, sammenholdt med artikel 86, er til hinder for etablering af 
en kommunal ordning, der med henblik på at sikre en tilstrækkelig stor tilgang af 
ikke-miljøf arligt byggeaffald til nyttiggørelse fra private bygherrer til særligt 
udvalgte virksomheder af hensyn til disses økonomisk forsvarlige og rationelle 
udnyttelse af affaldet udelukker andre virksomheder fra at indsamle og modtage 
samme salgs affald hidrørende fra byggeri inden for den pågældende kommunes 
område, når disse virksomheder indtager en dominerende stilling på en væsentlig 
del af det fælles marked, og én af disse virksomheder er dominerende i forhold til de 
andre, og ordningen har en mærkbar effekt på handelen mellem medlemstaterne, 
således at de indenlandske virksomheder begunstiges, og deres dominerende stilling 
forstærkes, uden at det er nødvendigt for udførelsen af en opgave af almindelig 
interesse.

Spørgsmål 1 c og 3 a

Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald, som ændret ved Rådets 
direktiv 91/156/EØF af 18. marts 1991, og Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 
1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til 
og fra Det Europæiske Fællesskab skal fortolkes således, at principperne om 
tilstrækkelig egenkapacitet og nærhed ikke finder anvendelse på overførsel af affald 
til nyttiggørelse, hvorfor artikel 7, stk. 3, i direktiv 75/442/EØF, som ændret, ikke 
giver hjemmel til en kommunal ordning, der er til hinder for transport af ikke- 
miljøfarligt byggeaffald til nyttiggørelse. EF-traktatens artikel 130 T tillader 
medlemsstaterne at indføre strengere beskyttelsesforanstaltninger end fastsat i 
direktiv 75/442/EØF, som ændret, når foranstaltningerne er begrundet i 
miljøbeskyttelseshensyn, og ordningen ikke udgør en hindring for udførsel af 
affaldet i strid med EF-traktatens artikel 34, som hverken er begrundet i en 
tvingende miljøbeskyttelsesforanstaltning eller i en af de i traktatens artikel 36 
fastsatte undtagelser.

Spørgsmål lb

En kommunal ordning, som beskrevet under spørgsmål 1c, vil ikke stride imod EF- 
traktatens artikel 34 eller artikel 90, sammenholdt med artikel 86, såfremt den 
kommunale forskrift, der ligger til grund for ordningen, fastsætter, at affald, der 
eksporteres eller importeres, ikke er omfattet af ordningen.

Spørgsmål 2

Artikel 10 i Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald, som ændret ved 
Rådets direktiv 91/156/EØF af 18. marts 1991, der foreskriver, at enhver 
virksomhed, der behandler affald til nyttiggørelse skal have en tilladelse, pålægger 
hverken efter sin ordlyd eller formål offentlige myndigheder at behandle alle 
virksomheder, der har en tilladelse, lige i henseende til indgåelse af aftaler om 
modtagelse af ikke-milj øf arligt affald.

Spørgsmål 3b
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Artikel 7, stk. 3, i Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald, som 
ændret ved Rådets direktiv 91/156/EØF af 18. marts 1991, skal fortolkes således, at 
der ikke ved denne bestemmelse tillægges privatpersoner en ret, der kan gøres 
gældende ved de nationale domstole til støtte for en påstand om ugyldighed af 
foranstaltninger, som en medlemsstat eller en deri kompetent myndighed har truffet 
for at hindre transport af affald i strid med myndighedens affaldsplaner, med den 
begrundelse, at Kommissionen ikke er underrettet om foranstaltningerne.

Hans Christian STØVLBÆK 
Kommissionens befuldmægtigede
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