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Karel Van Miertin esipuhe,
kilpailupolitiikasta vastaava komission jäsen

Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus tarjoaa aina oivallisen tilaisuuden esittää tilannekatsaus
komission tällä alalla toteuttamasta toiminnasta ja tarkastella alan tulevaisuudennäkymiä. Tämä
kertomus ei muodosta poikkeusta tästä yli 25 vuotta jatkuneesta perinteestä. En aio käsitellä laajasti
komission kilpailupolitiikan perinteisiä tavoitteita, jotka lukijat tuntevat varmasti hyvin, nimittäin
pienten ja suurten yritysten kilpailukyvyn parantamista, markkinoiden avaamista, resurssien parempaa
kohdentamista, kuluttajille tarjottavien vaihtoehtojen lisäämistä ja niin edelleen. En aio palata
myöskään aiheisiin, joita on esitelty jo aiemmissa kertomuksissa, esimerkiksi taloudellisten ilmiöiden
globaalistuminen tai teknisen kehityksen nopeutuminen. Aikomuksenani on sitä vastoin käsitellä aiheita,
jotka ohjaavat ajamaani politiikkaa kohti tässä kertomuksessa kuvattavia välittömän nykyhetken yli
ulottuvia tavoitteita, jotka ovat talous- ja rahaliitto, työllisyys ja unionin laajeneminen. Nämä kolme
aihetta asettavat kilpailupolitiikalle haasteita myös tulevina vuosina.

Talous- ja rahaliitto ja kilpailun kiristyminen

Yksi tulevien vuosien tärkeimmistä tapahtumista on epäilemättä talous- ja rahaliitto EMUn
toteutuminen, joka tarjoaa varmasti parhaat mahdolliset lähtökohdat kilpailun optimaalisen
tehokkuuden saavuttamiselle. Yhteisen rahan käyttöönotto yhä yhtenäisemmillä markkinoilla tuo
todellakin tullessaan kilpailua kiristäviä tekijöitä.

Talous- ja rahaliitto tarjoaa eurooppalaisille yrityksille mahdollisuuden poistaa
valuuttakurssivaihteluihin liittyvät riskit ja kustannukset, jotka jarruttavat vielä tällä hetkellä yritysten
investointipäätöksiä ja päätöksiä toiminnan laajentamisesta ulkomaanmarkkinoille sekä edistävät
välillisesti markkinoiden jakautumista. Talous- ja rahaliitto on lisäksi merkittävä tekijä yhteisön
sisäisen kaupan kokonaiskustannusten keventämisessä, sillä sen odotetaan alentavan valuuttojen
vaihtamisesta vielä tällä hetkellä aiheutuvia kustannuksia. Kustannusten alentuminen kannustaa
puolestaan eurooppalaisia yrityksiä laajentamaan unionissa harjoittamaansa kauppaa. Markkinoiden
yhdentyminen edistää siten voimakkaasti kilpailua.

Tällainen kehitys edellyttää todennäköisesti pikaisia rakenneuudistuksia tietyillä aloilla.
Komission on valvottava erityisen tarkkaavaisesti varsinkin määrältään kasvusuunnassa olevia
yrityskeskittymiä ja rakenneuudistusten edistämiseen myönnettäviä valtiontukia.

Yrityskeskittymien määrän voidaan todellakin odottaa lisääntyvän seuraavina vuosina, kuten
tapahtui sisämarkkinoiden toteuttamisen myötä. Tämä ilmiö voitiin havaita jo vuoden 1997 aikana.
Komissio aikoo kiinnittää erityistä huomiota hyvin oligopolististen olosuhteiden syntymiseen yhteisön
markkinoille, sillä tietyissä markkinatilanteissa voi siinä tapauksessa syntyä samanaikaista
kilpailunvastaista toimintaa.

Niillä talouden aloilla, jotka kärsivät pitkäaikaisista rakenteellisista ongelmista ja joilla on
kilpailun kiristymisen myötä toteutettava rakenneuudistuksia, on epäilemättä suuri houkutus hakea
julkista tukea helpottamaan EMUn toteuttamiseen välittömästi liittyvien velvoitteiden täyttämistä. On
selvää, että komission tehtävänä on valvoa tinkimättä perustamissopimuksen valtiontukisääntöjen
noudattamista siinä määrin kuin tuista aiheutuvat kilpailun vääristymät pahenevat väistämättä
markkinoiden laajentuessa ja yhdentyessä.

Yhteinen raha lisää myös hintojen avoimuutta koko Euroopan unionissa ja tekee mahdolliseksi
jäsenvaltioissa perittyjen hintojen vertailun yhteisen mittapuun, euron, avulla. Tämä uusi avoimuus
helpottaa ja kasvattaa yhteisön sisäistä kauppaa, varsinkin jakeluverkkojen välistä rinnakkaiskauppaa,
sillä ostajat voivat valita tuotteen eurooppalaisten tuottajien hintojen välisten erojen perusteella
joutumatta pohtimaan valuuttakurssivaihteluiden tai valuutan vaihdosta aiheutuvien kustannusten
vaikutuksia lopulliseen hintaan. Kilpailuttaminen aiheuttaa väistämättä hintojen lähentymistä ja
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alenemista. Kilpailun kiristyminen voi toisaalta saada jotkut toimijat puolustuskannalle ja pyrkimään
jarruttamaan tai hillitsemään tätä kehitystä sen sijaan, että ne yrittäisivät parhaansa mukaan sopeutua
uuteen tilanteeseen. Komission tehtävänä on hyökätä näitä toimijoita ja niitä suojelevia jäsenvaltioita
vastaan ja rangaista niitä erityisen ankarasti, sillä kyseisten toimijoiden kilpailunvastainen toiminta tai
niille myönnetyt tuet alentavat merkittävästi talouden tehokkuutta voimakkaasti integroituneilla
markkinoilla.

Yhteinen raha, joka on yksi yhdenmukaistamista edistävistä tekijöistä, tuo kansallisten vero- ja
sosiaaliturvajärjestelmien väliset erot entistä selvemmin esiin. Tämän uuden avoimuuden odotetaan
vaikuttavan voimakkaasti päätöksiin pääoman sijoittamisesta ja sitä kautta myös kyseisten päätösten
taloudelliseen tehokkuuteen. Useat jäsenvaltiot ovatkin pyytäneet komissiolta, että se tarkistaisi
verohelpotusten muodossa myönnettäviä valtiontukia koskevaa politiikkaansa talous- ja rahaliittoa
vahingoittavien verotuksellisten kilpailunvääristymien torjumiseksi. Toiset jäsenvaltiot puolestaan
vaativat vähimmäistasoa yhdenmukaistamiselle sosiaaliturva-alalla.

Työllisyyttä edistävä politiikka

Luxemburgissa 20. ja 21. marraskuuta 1997 pidetyssä Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä
työllisyyskokouksessa, joka oli ensimmäinen yksinomaan tätä aihetta käsitellyt eurooppalainen
huippukokous, jäsenvaltiot pääsivät sopimukseen suuntaviivoista, jotka koskevat työllisyyttä edistävän
toiminnan lisäämistä Euroopan unionissa. Näistä suuntaviivoista ilmenee selvästi, että työllisyyden
edistäminen on monimuotoinen ja monia eri toimia vaativa tehtäväkenttä. Monet määritellyistä
toimintatavoista ovat mielenkiintoisia myös kilpailupolitiikan kannalta. Työllisyyttä edistävät toimet
voivat vaikuttaa kilpailuun epäsuorasti, esimerkiksi silloin, kun on kyse kasvua edistävistä “hyvin
toimivista sisämarkkinoista”, joiden toimintaa voidaan aktiivisesti parantaa esimerkiksi markkinoiden
avaamisella tai pk-yritysten hallinnollisten kulujen keventämiseen tähtäävällä toiminnalla, jota komissio
on tukenut soveltamalla pk-yrityksiä suosivaa kilpailuvalvontaa. Vaikutukset voivat olla myös suoria,
kuten silloin, kun on kyse “työllisyyttä edistävistä yhteisön politiikoista”, joihin myös kilpailupolitiikka
lukeutuu. Luxemburgin Eurooppa-neuvoston kokous antoi kilpailupolitiikalle selkeästi työllisyyttä
edistävän tehtävän, erityisesti valtiontukien alalla. Suuntaviivojen 27 kohdassa todetaankin, että olisi
“suosittava sellaisia julkisen tuen järjestelmiä, joissa asetetaan etusijalle tehokas talous ja työllisyys
vääristämättä kuitenkaan kilpailua”. Mielestäni kilpailupolitiikalla on laajempi tehtäväkenttä
työllisyyden edistämisessä.

Kilpailupolitiikka voi todellakin myötävaikuttaa työllisyyttä edistävän yleisen politiikan
menestymiseen. Muuttamalla markkinoiden rakenteita se vaikuttaa suoraan Euroopan talouden
kilpailukykyyn ja kasvuvauhtiin ja auttaa siten suuntaamaan unionin makrotaloudellisen suunnitelman
työllisyyden tukemiseen. Komission pyrkimykset avata unionin markkinoita kilpailupolitiikallaan
tukevat merkittävällä tavalla sisämarkkinoiden toteuttamista, joka on kaupan ja kasvun voimistumisen
edellytys. Kuten suuntaviivojen 27 kohdassa korostetaan, valtiontukien valvonnan avulla voidaan
varmistua siitä, että tuilla edistetään uusien yritysten perustamista ja sitä kautta pysyvien työpaikkojen
luomista samalla, kun taataan reilu kilpailu. Kilpailupolitiikka näyttää todellakin olevan yksi
avaintekijöistä kamppailussa Euroopan työllisyyden puolesta.

Myös energia-, liikenne- ja televiestintäalojen julkisten palveluiden vapauttamiseen tähtäävä
politiikka, jota komissio ajaa maltillisesti noudattamalla yleisen taloudellisen edun mukaisia tavoitteita,
tukee työllisyyttä edistävää politiikkaa. Kilpailuttaminen ja uusien tulokkaiden saapuminen unionin
markkinoille näkyy lähes välittömästi aiemmin monopoliasemasta nauttineiden toimijoiden
tuottavuuden paranemisena ja toimintakustannusten alenemisena, mikä alentaa puolestaan käyttäjien ja
lopullisten kuluttajien maksamia hintoja. Suuntaus energia-, liikenne- ja televiestintäalojen palveluiden
hintojen laskemiseen on ratkaisevan tärkeä tekijä koko Euroopan teollisuuden kilpailukyvylle.
Taloutemme kilpailukyvyn yleinen vahvistuminen edistää kasvua ja työllisyyttä. Lisäksi vapautuminen
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synnyttää kilpailua yritysten välille, jotka pyrkivät löytämään uusia tuotteita ja palveluita, ja tämä
kilpailu on puolestaan omiaan edistämään uusien työpaikkojen luomista ja lisäämään kysyntää.
Politiikalla, jota komissio noudattaa edellä mainittujen verkkoalojen avaamiseksi kilpailulle, on
myönteisiä työllisyysvaikutuksia.

Kilpailun kiristyminen johtaa luonnollisesti myös rakenneuudistuksiin ja heikoimpien
toimijoiden poistumiseen markkinoilta, mikä puolestaan aiheuttaa suhdanteiden kautta väistämättä
tuotantoyksikköjen sulkemista ja sen myötä työllisyyden heikkenemistä. Näissä olosuhteissa on
kiistatonta, että kilpailukykyä edistävällä toiminnalla hävitetään joissakin tapauksissa työpaikkoja
ainakin lyhyellä aikavälillä. Talouskasvuun perustuvien ratkaisujen lisäksi, joita kilpailupolitiikka voi
aktiivisesti edistää, suhdannevaikutuksiin on löydettävä myös sosiaalinen vastaus, sillä, kuten
komission puheenjohtaja Jacques Santer muistutti meille, Eurooppa ei voi olla pelkästään taloudellinen
hanke. Uskon ensiksikin, että on jatkettava työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, joka vastaa
inhimillisten vaatimusten lisäksi myös uuden taloudellisen tehokkuuden asettamiin vaatimuksiin.
Yritysten työntekijöiden osallistuminen strategiseen päätöksentekoon on mielestäni kilpailukykyä
edistävä tekijä. On epäilemättä tarpeen lisätä myös työmarkkinoiden joustavuutta, kuten kasvua,
kilpailukykyä ja työllisyyttä käsittelevässä komission valkoisessa kirjassa suositeltiin ja kuten
Eurooppa-neuvoston Luxemburgin kokouksessa täysin perustellusti muistutettiin. Lisäksi työntekijöitä
on kannustettava ammatilliseen ja maantieteelliseen liikkuvuuteen, jotta voitaisiin helpottaa siirtymistä
sellaisille markkinoille, joilla luodaan uusia työpaikkoja.

Taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden periaatetta on komission mielestä tarpeen
soveltaa myös eräällä toisella tärkeällä alalla, nimittäin valtiontukien valvonnassa. Luxemburgin
huippukokouksen päätelmissä keskityttiin syystäkin tähän aiheeseen. Vaikka perustamissopimuksen 92
artiklassa kielletään sellaisten julkisten tukien myöntäminen yrityksille, jotka vääristävät kilpailua
yhteismarkkinoilla, siinä annetaan kuitenkin lupa tukien myöntämiseen vaikeuksissa olevien yritysten
rakenneuudistusta varten edellyttäen, että kyseisillä määräaikaisilla ja ainutkertaisilla tuilla ei pyritä
pitämään yrityksiä keinotekoisesti toimintakykyisinä vaan palauttamaan kohtuullisessa ajassa niiden
pitkän aikavälin elinkelpoisuus. Aluetukien osalta komissio pyrkii puolestaan määrittelemään
taloudellisten kriteerien perusteella unionin heikoimmassa asemassa olevat alueet ja kullekin niistä
soveltuvan tuen intensiteettitason, jotta valtiontuet kohdennettaisiin sellaisille unionin alueille, joilla on
todellisia vaikeuksia. Valtiontukien valvonta edistää näin ollen ratkaisevasti koko Euroopan unionin
taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Haluaisin lopuksi korostaa sitä, että komissio kiinnittää erityistä huomiota työllisyyden
edistämiseksi myönnettäviin julkisiin tukiin. Komissio pyrkii yleisesti varmistumaan siitä, että
työllistämistuet, joita myönnetään sosiaaliturvamaksujen alennuksina yhdelle tai useammalle
toimialalle, eivät muodostu missään jäsenvaltiossa kyseisten alojen suojatoimenpiteiksi, jotka saattavat
siirtää kyseisten jäsenvaltioiden työllisyysongelmat muihin jäsenvaltioihin. Komissio on sitä vastoin
suhtautunut avoimesti ja myötämielisesti erityisesti heikoimmassa asemassa oleville työttömille ja
vaikeuksissa oleville kaupunkialueille myönnettäviin työllisyystukiin vaatien kuitenkin tarvittavat
vakuudet sen varmistamiseksi, että kyseisistä tuista on todellista hyötyä pysyvien työpaikkojen
nettolisäyksen muodossa.

Euroopan unionin laajeneminen

Euroopan unioniin liittyy seuraavan vuosisadan alussa kaikella todennäköisyydellä uusia
jäsenvaltioita entiseen itäblokkiin kuuluneista Keski- ja Itä-Euroopan maista, joiden talous on vielä
horjuva tai vasta elpymässä. Komissio esitteli Agenda 2000 -tiedonannossaan ehdotuksia
valmistellakseen tätä uutta integraatiokehitystä, jonka ei odoteta sujuvan vaikeuksitta. Komissio
muistutti tässä asiakirjassa Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston päätelmistä, joissa todettiin
kiertelemättä, että liittyminen edellyttää “toimivaa markkinataloutta”.
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Komission ensisijaisena tehtävänä on tukea Keski- ja Itä-Euroopan maita niiden pyrkiessä
luomaan ja kehittämään kilpailukulttuurin, joka on kaiken markkinatalouden perusta. Tämä on
tavoitteena komission ja näiden maiden välisessä yhteistyössä, jonka ensimmäisessä vaiheessa tuettiin
yhteisön oikeuteen perustuvan lainsäädännön laatimista ja valvontaviranomaisten perustamista ja joka
pyritään nyt keskittämään tekniseen tukeen kilpailusääntöjen soveltamisessa käytäntöön. Tämä
avustamistehtävä on mielestäni erityisen tärkeä monista eri syistä. Ensinnäkin kilpailuhenkisyys on
vapaan markkinatalouden olennainen piirre. Kilpailukulttuurin omaksuminen näissä maissa, joissa
noudatettiin yli 40 vuoden ajan suunnitelmatalousjärjestelmää, on mielestäni välttämätön edellytys
markkinatalouteen siirtymisen onnistumiseksi. Vapaata markkinataloutta ei ole olemassa myöskään
ilman takeita siitä, että markkinoilla vallitsee toimiva kilpailutilanne. Sen takia on tärkeää, että julkiset
viranomaiset luovat itselleen tarvittavat oikeudelliset, institutionaaliset ja inhimilliset keinot toimivan
kilpailutilanteen takaamiseksi. Tätä vaatimusta on alettava noudattamaan jo nyt, kun kyseisten
valtioiden talouksia ollaan vapauttamassa, mutta sen merkitys kasvaa edelleen näiden valtioiden
liittyessä yhteisöön. Liittyessään unioniin Keski- ja Itä-Euroopan maiden odotetaan päässeen samalle
tasolle kumppanuusmaittensa kanssa ja pystyvän vastaamaan paremmin sisämarkkinoiden asettamiin
haasteisiin. Vanhoille jäsenvaltioille tämän kilpailukulttuurin omaksuminen muodostaa lisäksi takeet
tasapuolisista toimintaedellytyksistä.

Unionin laajeneminen johtaa väistämättä sopimuksia ja julkista tukea koskevien ilmoitusten
määrän kasvuun, mutta koska budjettikuri on samalla pidettävä tiukkana, komission aineellisten ja
inhimillisten voimavarojen ei varmasti voida odottaa kehittyvän samaan tahtiin. Tietoisena siitä, että
valvontatoimintamme on suunnattava asioihin, jotka ovat selkeästi yhteisön edun mukaisia, olen
aloittanut vähämerkityksisiä sopimuksia koskevan ilmoituspolitiikan täydellisen uudistamisen,
kannustanut kansallisia kilpailuviranomaisia perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan hajautettuun
soveltamiseen luonteeltaan puhtaasti kansallisissa tapauksissa, käynnistänyt laajan keskustelun
vertikaalisista rajoituksista ja hyväksynyt tästä aiheesta vihreän kirjan, jossa annetaan ehdotuksia,
joista osan tavoitteena on asettaa raja-arvoja, joiden alapuolella järjestely saa poikkeusluvan. Yhteisön
kilpailulainsäädännön ja -käytäntöjen nykyaikaistaminen oli epäilemättä välttämätöntä yhteisölle joka
tapauksessa. Odotettavissa oleva unionin laajeneminen itään nopeuttaa tätä kehitystä ja tekee siitä
ensisijaisen tavoitteen.

Tämä katsaus tärkeimpiin haasteisiin, joita yhteisön toimielimet joutuvat tulevaisuudessa
kohtaamaan, vahvistaa käsitystäni, että kilpailupolitiikan on tulevina vuosina oltava yhdistävä tekijä.
Koska, kuten totesin jo edellä, kilpailupolitiikalla on mielestäni tärkeä merkitys unionin tärkeimpien
tavoitteiden saavuttamiseksi, meidän on laajennettava yhteistyötämme yhteisön muiden politiikanalojen
kanssa. Komission toiminnan eri osa-alueiden yhteensovittaminen on edennyt jo melko pitkälle, mutta
sen on vielä ylitettävä taso, jolla taataan tarvittava hallinnollinen tehokkuus, kohotakseen poliittisen
periaatteen asemaan. Sitoudun edistämään tätä päämäärää aktiivisesti toimivaltuuksieni rajoissa.
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Osa I

XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus

SEK(98) 636 lopull.
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Johdanto

1. Vuosi 1997 lukeutuu Euroopan kilpailupolitiikan kannalta merkittäviin vuosiin. Se jää
historiaan vuotena, jona komission asemaa unionin valvontaviranomaisena vakiinnutettiin Amsterdamin
sopimuksessa, lainsäädännön uudistamistoimenpiteitä syvennettiin ja vakuutettiin lisäksi halukkuutta
Euroopan kilpailusääntöjen maltilliseen ja tinkimättömään soveltamiseen.

1. Amsterdamin huippukokous ja komission aseman vakiinnuttaminen1

2. Amsterdamin huippukokouksessa vakiinnutettiin komission asema kilpailusääntöjen
valvontaviranomaisena, vaikka hallitustenvälisessä konferenssissa tehtiin myös päinvastainen ehdotus,
sekä vahvistettiin vapaan kilpailun ja yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden
periaatteiden yhteensopivuus. Tämä myönteinen lopputulos on tulkittava jäsenvaltioiden tunnustukseksi
komission tekemälle työlle ja sen maltillisesti ja tinkimättömästi ajamalle politiikalle.

3. Jotkin jäsenvaltiot ovat pyrkineet kyseenalaistamaan EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan
soveltamisen. Kyseisessä artiklassa kielletään muut kuin yleisen taloudellisen edun mukaisten tehtävien
toteuttamiseksi ehdottoman välttämättömät kilpailunrajoitukset. Nämä jäsenvaltiot suosittelivat niiden
tätä asiaa koskevien perustamissopimuksen määräysten saattamista jälleen tasapainoon, jotka niiden
mielestä aiheuttivat vapaan kilpailun periaatteen asettamisen liian selvästi etusijalle suhteessa julkisten
palveluiden periaatteeseen.

4. Komissio on puolestaan ollut koko ajan sitä mieltä, että perustamissopimus luo tasapainon
näiden kahden periaatteen välille, mitä sillä oli tilaisuus korostaa 11. syyskuuta 1996 annetussa
tiedonannossaan yleishyödyllisistä palveluista Euroopassa. Perustamissopimuksen määräyksillä taataan
kilpailun vapauttamiseen ja laadukkaiden julkisten palveluiden säilyttämiseen liittyvien tavoitteiden
yhteensopivuus.

5. Neuvotteluissa päädyttiin lopulta siihen lopputulokseen, että Amsterdamin sopimukseen
lisättiin “yleistä taloudellista etua koskeviin palveluihin” liittyvä uusi 7 d artikla, jota täydennettiin
päätösasiakirjaan liitetyllä julistuksella. Tämä uusi artikla osoittaa entistä selkeämmin komission
myönteisen suhtautumisen yleisen taloudellisen edun mukaisiin tavoitteisiin, sillä siinä määrätään, että
julkisia palveluita on voitava tarjota sellaisin perustein ja edellytyksin, että ne voivat täyttää yleisen
edun mukaisen tehtävänsä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EY:n perustamissopimuksen 77, 90 ja 92
artiklan soveltamista.

6. Konferenssissa hyväksyttiin myös joitakin muita asiakirjoja, joissa käsiteltiin julkisia
palveluita, nimittäin yleisradiotoimintaa käsittelevä pöytäkirja ja Saksan julkisoikeudellisista
luottolaitoksista annettu lausuma.

7. Konferenssin lopputulos oli näin ollen myönteinen kilpailupolitiikan kannalta, koska
perustamissopimukseen perustuva tärkein toimielinten välinen ja oikeudellinen tasapainoisuus kyettiin
turvaamaan ja se vahvistettiin uudelleen Amsterdamin sopimuksen määräyksissä ja erityisesti siihen
lisätyssä uudessa 7 d artiklassa.

                                                  
1 Karel Van Miert: La conférence intergouvernementale et la politique communautaire de concurrence. Competition

policy newsletter, N:o 2, osa 3, kesä 1997.
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2. Kilpailulainsäädännön nykyaikaistaminen

8. Kilpailupolitiikka ei kykene kohtamaan ensi vuosisadan asettamia haasteita, jollei sitä
mukauteta nykyisen talouselämän realiteetteihin: yhteismarkkinoiden syventämiseen, tekniseen
kehitykseen ja globaalistumiseen. Nykyinen lainsäädäntö ja käytännöt on suurimmalta osaltaan laadittu
yhteismarkkinoiden alkuaikoina 60-luvulla. Vaikka nykyistä aineistoa on muutettu monia kertoja, se ei
vastaa tehokkaalle politiikalle asetettavia vaatimuksia. Kyseisen politiikan on nimittäin vastattava
samanaikaisesti sekä yritysten että kilpailun suojaamisesta vastaavien julkisten viranomaisten tarpeisiin
sisämarkkinoilla, jotka ovat laajentuneet 15 jäsenvaltioon ja menossa kohti talous- ja rahaliittoa, joka
lisää hintojen avoimuutta ja yhteisön sisäistä kauppaa, ja jotka pyritään laajentamaan tulevaisuudessa
Keski- ja Itä-Eurooppaan. Yhteisön kilpailulainsäädännön perusteellinen nykyaikaistaminen on sen
takia aloitettu jo useita kuukausia sitten.

2.1. Kilpailunrajoituksia koskeva politiikka

9. Kuluneena vuonna valmistui tai aloitettiin kuusi kilpailunrajoituksia käsittelevää asiakirjaa:
neuvosto vahvisti tarkistetun sulautuma-asetuksen ja komissio antoi puolestaan uuden tiedonannon
vähämerkityksisistä sopimuksista (“de minimis”), yhteisön ja kansallisten kilpailuviranomaisten välistä
yhteistyötä koskevan tiedonannon ja merkityksellisten markkinoiden määritelmää koskevan
tiedonannon. Vertikaalisia rajoituksia koskevaan komission politiikkaan tehtävistä tarkistuksista, joista
on pyydetty lausuntoja eri osapuolilta aihetta käsittelevän vihreän kirjan julkaisemisen jälkeen, tehdään
todennäköisesti virallinen ehdotus vuoden 1998 aikana. Horisontaalisia sopimuksia koskevan politiikan
tarkistaminen aloitettiin aivan äskettäin. Näillä nykyaikaistamispyrkimyksillä on kolme tavoitetta:
ensiksikin lainsäädännön mukauttaminen markkinoiden realiteetteihin ja sitä kautta saavutettava
lainsäädännön tehostaminen sekä julkisten viranomaisten että talouden kannalta, toiseksi keskustelun ja
avoimuuden varmistaminen ja kolmanneksi toissijaisuusperiaatteen noudattaminen.

10. Neuvosto antoi 30. kesäkuuta 1997 asetuksen yrityskeskittymien valvonnasta annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 muuttamisesta2. Komissio oli tehnyt ehdotuksen asetuksen
muuttamisesta vuonna 1996. Muutettua asetusta aletaan soveltaa 1. maaliskuuta 1998. Kyseinen asetus
yksinkertaistaa useimmissa tapauksissa sellaisten yrityskeskittymien valvontaa, joista oli tähän asti
ilmoitettava useissa jäsenvaltioissa, ja yhdenmukaistaa kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle
kuuluvan toiminnan hoitavien yhteisyritysten kohtelua.

Menettelyjä koskevien tarpeellisten parannusten lisäksi komissio halusi ratkaista yritysten erittäin
suureksi kokeman ongelman, nimittäin sen, että samasta yrityskeskittymästä on ilmoitettava monille eri
kansallisille kilpailuviranomaisille, jos suunniteltu keskittymä ei ylitä yhteisönlaajuisen keskittymän
liikevaihdolle asetettuja raja-arvoja. Ratkaistakseen tämän ongelman komissio ehdotti, että raja-arvoja
laskettaisiin yleisesti, mutta neuvosto ei hyväksynyt tätä ratkaisumallia. Vaikka alkuperäiset raja-arvot
on säilytetty ennallaan, asetuksen soveltamisalaa on kuitenkin laajennettu sellaisten yritysten
muodostamiin rajat ylittäviin keskittymiin, joiden liikevaihto ylittää yleiselle toimivallalle asetetut raja-
arvot. Näiden yrityskeskittymien rajat ylittävä luonne ilmenee neljästä yhdistetystä liikevaihdon raja-
arvosta. Komission mielestä moninkertaiseen ilmoittamiseen liittyvä ongelma voidaan suurelta osin
ratkaista asetuksen soveltamisalan laajentamisen avulla.

Toinen tärkeä asetusta koskeva tarkistus koskee sen soveltamisalan ulottamista kaikkiin kaiken
toiminnan hoitaviin yhteisyrityksiin. Täyttääkseen liikemaailman esittämän toiveen yhteisyritysten
kohtelun yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta, neuvosto päätti komission ehdotuksesta olla
vastedes erottelematta kaiken toiminnan hoitavia yhteisyrityksiä, joihin kaikkiin sovelletaan tästä lähtien
sulautuma-asetuksessa säädettyjä menettelyjä ja määräaikoja. Jos yhteisyrityksen perustajayritysten

                                                  
2 Neuvoston asetus N:o°1310/97, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1997, EYVL L 180, 9.7. 1997, s. 1.
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välillä havaitaan toiminnan yhteensovittamista, komissio tarkastelee asiaa sulautuma-asetuksessa
säädetyn menettelyn mukaisesti myös EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan kannalta samalla kun se
arvioi, luoko keskittymä yrityksille määräävän aseman tai vahvistaako se niillä jo olevaa määräävää
asemaa.

11. Keventääkseen yritysten hallinnollisia velvoitteita ja parantaakseen sitä kautta
valvontayksikköjensä tehokkuutta komissio on antanut uuden tiedonannon, jossa määritellään
vähämerkityksiset sopimukset (“de minimis” -sopimukset)3, eli sopimukset, joiden vaikutukset
kilpailuun tai jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ovat vähäisiä ja jotka eivät sen takia kuulu EY:n
perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan määräysten soveltamisalaan. Tämä tiedonanto on lisäksi
osa pienten ja keskisuurten yritysten tukemista koskevaa politiikkaa, sillä uusissa määräyksissä
varataan niille suosituimmuusasema. Tiedonannon tarkoituksena on myös muuttaa avoimemmaksi
käytäntöä, jota komissio noudattaa soveltaessaan EY:n perustamissopimuksen 85 artiklaa.

Tiedonannon aikaisempaan toisintoon tehdyt tärkeimmät muutokset koskevat raja-arvoja, joiden
perusteella määritetään, milloin sopimusten vaikutus kilpailuun tai jäsenvaltioiden väliseen kauppaan
on vähäinen. Muutoksilla poistetaan liikevaihtoon liittyvä peruste ja erotetaan toisistaan horisontaaliset
ja vertikaaliset sopimukset markkinaosuuksia koskevien raja-arvojen osalta. Liikevaihdolle asetettu 300
miljoonan ecun raja-arvo poistetaan. Suuryritykset, joiden markkinaosuus on vähäinen, voivat siten
vastedes hyötyä tiedonantoon perustuvista eduista. Horisontaalisten sopimusten markkinaosuudelle
asetettu raja-arvo säilytetään viidessä prosentissa, kun taas vertikaalisten sopimusten raja-arvo
korotetaan kymmeneen prosenttiin. Vaikka nämä raja-arvot alitettaisiin, 85 artiklan soveltaminen
kyseisiin sopimuksiin ei kuitenkaan ole poissuljettua, jos sopimuksista aiheutuu niin vakavia
kilpailunrajoituksia, että ne haittaavat kilpailupolitiikan tavoitteiden saavuttamista; esimerkkejä
tällaisista rajoituksista ovat hintojen taikka tuotanto- tai toimituskiintiöiden vahvistaminen ja
markkinoiden tai hankintalähteiden jakaminen. Jos nämä kielletyt sopimukset vaikuttavat ennemminkin
kansallisella kuin yhteisön tasolla, komissio katsoo, että asiaan puuttuminen on ensisijaisesti
kansallisten tuomioistuinten vastuulla. Komissio puuttuu kyseisiin sopimuksiin vain silloin, kun se
katsoo yhteisön edun edellyttävän sitä ja erityisesti silloin, kun sopimukset haittaavat sisämarkkinoiden
toimintaa. Kyseinen tiedonanto tarjoaa siten jälleen tilaisuuden toissijaisuusperiaatteen soveltamiseen
kilpailun alalla.

12. Komissio antoi 10. lokakuuta 1997 tiedonannon, jonka tarkoituksena on vahvistaa
jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten ja yhteisön viranomaisten yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset
käytännön ohjeet4. Komission ohjenuorana tiedonannon laatimisessa olivat hallinnollisen tehokkuuden
periaate ja toissijaisuusperiaate.

Tiedonannolla pyritään varmistamaan se, että kilpailusääntöjen noudattamista valvoo yhteisön oikeuden
soveltamisalaan kuuluvien asioiden osalta keskitetysti ainoastaan yksi viranomainen. Yritykset voivat
saada kaksinkertaisen hyödyn valvonnan keskittämisestä, sillä ne voivat samanaikaisesti yksinkertaistaa
hallinnollisia toimiaan ja vahvistaa oikeusturvaansa ristiriitaisten päätösten tekemisestä aiheutuvan
riskin poistuessa. Tällä tehtävien jakamisella voidaan lisäksi tehostaa kunkin viranomaisen harjoittamaa
valvontaa. Komissio voi keskittyä asioihin, jotka ovat todella yhteisön edun mukaisia, ja kansalliset
viranomaiset, jotka tuntevat kansalliset markkinat läpikotaisin, pystyvät puolestaan tekemään parhaiten
päätökset tällä tasolla.

                                                  
3 Komission tiedonanto vähämerkityksisistä sopimuksista, EYVL C 372, 9.12.1997, s. 13.
4 Komission tiedonanto komission ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten välisestä yhteistyöstä Euroopan yhteisön

perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan soveltamisalaan kuuluvien asioiden käsittelyssä, EYVL C 313,
15.10.1997, s. 3.
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Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, kansallisten viranomaisten on sovellettava suoraan yhteisön oikeutta
tai, jos tämä ei ole mahdollista, kansallista lainsäädäntöä, jos sitä soveltamalla saavutetaan samanlainen
tulos kuin yhteisön sääntöjä sovellettaessa. Saman aineellisen oikeuden soveltaminen tai
oikeuskäytäntöjen yhdenmukaistaminen on suotavaa sen välttämiseksi, että kilpailusääntöjä alettaisiin
tulkita eri tavoilla ja että yritysten kannattaisi kääntyä etujensa kannalta suotuisimman päätöksen
tekevän viranomaisen puoleen. Tiedonannossa katsotaan näin ollen, että jäsenvaltioiden, jotka eivät ole
jo tehneet niin, on annettava lainsäädäntö, jonka avulla kilpailuviranomaiset voivat panna EY:n
perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan ja 86 artiklan riittävän tehokkaasti täytäntöön.

Tiedonannossa annetaan suuntaviivat tehtävien jakamiseksi asianmukaisella tavalla komission ja
kansallisten viranomaisten välillä. Kansalliset viranomaiset käsittelevät periaatteessa sellaisia asioita,
joilla on vaikutusta pääasiassa kyseisten viranomaisten valtion alueella ja joiden alustava tarkastelu
osoittaa ensi silmäyksellä, ettei niihin todennäköisesti voida soveltaa EY:n perustamissopimuksen 85
artiklan 3 kohdan mukaista poikkeusta, jonka myöntämiseen komissio varaa itselleen yksinomaisen
toimivallan.

13. Komissio on antanut tiedonannon merkityksellisten markkinoiden määritelmästä yhteisön
kilpailuoikeuden kannalta5 ja erityisesti perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan soveltamisasetuksen,
asetuksen N:o 17, ja yrityskeskittymien valvonnasta annetun asetuksen N:o 4064/89 kannalta. Tällä
tiedonannolla, joka perustuu aiempaan oikeuskäytäntöön ja aiempiin menettelytapoihin, lisätään
komission politiikan avoimuutta tässä moniulotteisessa asiassa ja annetaan liike-elämän edustajille
paremmat mahdollisuudet ymmärtää komission näkökantoja. Merkityksellisten markkinoiden määrittely
on erittäin tärkeä vaihe kilpailuasioiden arvioinnissa, koska se muodostaa välineen, jonka avulla
voidaan asettaa rajat yritysten välisen kilpailun arvioinnille.

Merkitykselliset tuotemarkkinat ja maantieteelliset markkinat muodostavat perustan muun muassa
yritysten markkinaosuuksien laskemiselle, joiden perusteella voidaan puolestaan saada alustavaa tietoa
kyseisten yritysten markkinavoimasta määräävän aseman arviointia tai perustamissopimuksen 85 ja 86
artiklan soveltamista varten. Komission tarkastelu perustuu yleisesti ottaen kysynnän korvattavuuteen.
Merkitykselliset markkinat koostuvat toisin sanoen kaikista tuotteista tai palveluista, joita kuluttaja
pitää keskenään korvattavissa olevina tietyllä maantieteellisellä alueella muun muassa niiden
käyttötarkoituksen ja hinnan perusteella. Komissio voi kuitenkin joissakin tapauksissa ottaa
tarkastelussaan huomioon myös tarjonnan korvattavuuden.

14. Komissio käynnisti viime vuonna keskustelun vertikaalisia rajoituksia koskevan politiikkansa
tarkistamisesta. Tarkistuksille on ilmoitettu kaksi tavoitetta: luoda paras mahdollinen väline
kilpailunrajoitusten torjumiseksi, sillä nämä rajoitukset voivat haitata merkittävästi elinvoimaisten ja
tehokkaiden sisämarkkinoiden toteuttamista, ja keventää mahdollisuuksien mukaan nykyisten
toimenpiteiden aiheuttamaa hallinnollista taakkaa.

Aihetta käsittelevä vihreä kirja hyväksyttiin 22. tammikuuta 19976. Tässä vihreässä kirjassa esitellään
neljä vaihtoehtoa: nykyisen järjestelmän säilyttäminen, ryhmäpoikkeusten soveltamisalan laajentaminen,
nykyisten ryhmäpoikkeusten soveltamisalan rajoittaminen ja perustamissopimuksen 85 artiklan 1
kohdan soveltamatta jättämistä koskeva kumottavissa oleva oletus.7

Komissio sai vihreän kirjan julkaisemista seuranneella lausuntokierroksella yli 200 kirjallista lausuntoa
ja pyysi lausuntoja myös yhteisön toimielimiltä ja jäsenvaltioiden viranomaisilta. Lisäksi komissio
haastatteli yritysten edustajia. Keskusteluissa ilmeni joitakin kehityssuuntauksia, mutta asiasta ei

                                                  
5 Komission tiedonanto merkityksellisten markkinoiden määritelmästä yhteisön kilpailuoikeuden kannalta, EYVL C

372, 9.12.1997, s. 5.
6 KOM(96) 721.
7 XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1996), 46–50 kohta.
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päästy vielä yhteisymmärrykseen. Jäsenvaltiot näyttävät kannattavan nykyisen järjestelmän
perusteellista uudistamista. Myös yritykset haluavat muutosta mutta korostavat samalla sitä, että uuden
järjestelmän olisi taattava riittävä oikeusturva. Komissio laatii asiasta vuoden 1998 aikana tähän
lausuntokierrokseen perustuvan ehdotuksen.

15. Komissio on päättänyt aloittaa vastaavan menettelyn horisontaalisia sopimuksia koskevan
politiikkansa osalta. Tavoite on täysin sama: nykyisen lainsäädännön ja nykyisten käytäntöjen
mukauttaminen, erityisesti tutkimus- ja kehitystyötä koskeville sopimuksille ja erikoistumissopimuksille
myönnettyjen ryhmäpoikkeusten muuttaminen, joiden voimassaoloa on jatkettu kolme vuotta
odotettaessa niiden mahdollista tarkistamista. Komissio lähetti vuoden 1997 aikana laajalle otokselle
eurooppalaisia yrityksiä kyselylomakkeen kerätäkseen tietoja horisontaalisen yhteistyön luonteesta ja
arvioidakseen nykyisen lainsäädännön ja käytännön merkitystä.

2.2. Valtiontuet

16. Komission on mukautettava säännöllisin väliajoin valtiontukipolitiikkaansa ottaakseen
huomioon markkinoiden lisääntyvän yhdentymiskehityksen, joka on seurausta sisämarkkinoiden
luomisesta. Komissio tarkistaa näin ollen säännöllisesti valtiontukia koskevia kilpailusääntöjä.
Havaittuaan viidettä unionissa myönnettäviä valtiontukia koskevaa kertomusta laatiessaan, että
julkisten tukien määrä oli edelleen korkea, komissio sitoutui yhtenäismarkkinoiden
toimintasuunnitelmassa8 esittämään aluetukea koskevia uusia suuntaviivoja, tiukentamaan vaikeuksissa
olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myönnettäviä tukia koskevia suuntaviivojaan ja
tutkimaan tarkemmin tärkeimmät tukitapaukset “monialaisten” puitteiden avulla. Kyseisissä puitteissa
määrätään ilmoittamaan kaikista tietynsuuruisista tuista, jotka on myönnetty aluetukiohjelmien
mukaisesti. Komissio teki vuonna 1997 aluetukia ja monialaisia puitteita koskevia päätöksiä.

17. Komissio pyrkii lisäksi jatkuvasti lisäämään avoimuutta ja yksinkertaistamaan nykyisiä
valtiontukisääntöjä. Komissio esittikin neuvostolle perustamissopimuksen 94 artiklaan perustuvan
ehdotuksen asetukseksi voidakseen vapauttaa tietyt horisontaaliset tukiryhmät tietyin edellytyksin
ilmoitusvelvollisuudesta. Komissio esittelee lisäksi lähiaikoina kyseisen 94 artiklan perusteella
ehdotuksen menettelyjä koskevaksi asetukseksi, jolla pyritään yhtenäistämään kaikki valtiontukiin
sovellettavat menettelyt.

18. Määriteltäessä vahingollisen verokilpailun poistamiseksi toteutettavia toimenpiteitä ilmeni, että
EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan soveltamista verotuksellisiin toimenpiteisiin oli tarkennettava.
Komissio sitoutuikin 1. lokakuuta 1997 neuvostolle antamassaan tiedonannossa “verotuksen
yhteensovittaminen Euroopan unionissa”9 antamaan tiedonannon, jossa tarkennetaan ja terävöitetään
valtiontukisääntöjen soveltamisessa verotuksellisiin toimenpiteisiin noudatettavaa politiikkaa
yhtenäismarkkinoiden kehityksen mukaisesti.

3. Tilastollinen katsaus yhteisön oikeuden soveltamista koskevaan komission toimintaan
vuonna 1997

19. Komissio on edelleen osoittanut pyrkivänsä soveltamaan yhteisön kilpailusääntöjä
mahdollisimman tiukasti. Myös vuodelle 1997 oli luonteenomaista erityisen vilkas valvontatoiminta
kaikilla komission toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Vuoden 1997 aikana kirjattiin yhteensä 1338 uutta
asiaa, joista 500 koski perustamissopimuksen 85, 86 ja 90 artiklassa tarkoitettuja asioita, 18210

yrityskeskittymiä ja 656 valtiontukia. Kasvu oli siis huomattavaa verrattuna vuoteen 1996, johon
nähden uusien asioiden määrä lisääntyi 92:lla. Kasvu jakautuu epätasaisesti näiden kolmen luokan
                                                  
8 CSE(97) 1 lopullinen, 4. kesäkuuta 1997.
9 KOM(97) 495 lopull.
10 Lukuun sisältyy kymmenen EHTY:n perustamissopimuksen mukaista yrityskeskittymää.
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kesken: uusien tukitapausten määrä on vakiintumassa kun taas uusia yrityskeskittymiä koskevien
ilmoitusten määrä kasvoi huomattavasti (31 prosenttia). Vuonna 1997 loppuun käsiteltyjen asioiden
määrä nousi 1 165 asiaan, joista 517 koski perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklassa tarkoitettuja
asioita, 146 yrityskeskittymiä ja 502 valtiontukea. Valtiontukiasioiden määrä nousi 104 asialla
verrattuna vuoteen 1996.

20. Komissio tutki ja vei päätökseen yli 500 kilpailunvastaiseen toimintaan liittyvää asiaa.
Komissio päätti kieltää arkaluontoisten tietojen vaihtamisen yhdessä asiassa EHTY:n
perustamissopimuksen 65 artiklan nojalla ja yhden määräävän aseman väärinkäytön EY:n
perustamissopimuksen 86 artiklan nojalla. Komissio myönsi lisäksi useissa asioissa luvan EY:n
perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan mukaisen poikkeuksen soveltamiseen tai päätti EY:n
perustamissopimuksen 86 artiklan mukaisesti aloitetun menettelyn, jos yritykset pystyivät osoittamaan
tehneensä muutoksia sopimuksiin tai lopettaneensa kiellettyjen menettelytapojen soveltamisen, jolloin
komission yksiköiden havaitsemat ongelmat poistuivat.

21. Yrityskeskittymien alalla komissio teki 14611 muodollista päätöstä, joista yhdessä kiellettiin
keskittymä ja seitsemässä myönnettiin toiseen vaiheen tutkimuksessa ehdollinen lupa sen jälkeen, kun
ilmoituksen tehneet osapuolet olivat esittäneet sitoumuksia, jotka poistaisivat havaitut kilpailuongelmat.
Yritysten kanssa käydyt neuvottelut olivat erityisen vaikeita joissakin arkaluontoisissa asioissa,
esimerkiksi asiassa Boeing/McDonnell Douglas.

22. Valvoessaan kilpailusääntöjen noudattamista julkisissa yrityksissä tai kansallisissa
monopoleissa komissio teki EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan nojalla muun muassa Italian
satamaviranomaisia vastaan kaksi päätöstä, joissa toiminta todettiin perustamissopimuksen vastaiseksi,
ja yhden vastaavan päätöksen Belgian Flanderin alueen viranomaisia vastaan sen perusteella, että nämä
olivat myöntäneet yksityiselle televisiokanavalle laillisen yksinoikeuden Belgian flaaminkieliselle
yleisölle suunnattuun televisiomainontaan.

23. Valtiontukien valvonnan alalla kirjattujen asioiden määrä oli edelleen huomattava; komission
tekemien päätösten kokonaismäärä puolestaan nousi hieman. Vuosi 1997 erottuu aiemmista vuosista
perusteellisen tutkimusmenettelyn aloittamista koskevien päätösten suuren määrän perusteella. Tämä
merkitsi komission yksiköiden työtaakan lisääntymistä, koska kirjattujen asioiden määrä pysyi
ennallaan. Menettelyjen aloittamisesta tehtyjen päätösten kasvu on samalla osoitus myös siitä, että
komission käsiteltäväksi tuotavat asiat ovat yhä monimutkaisempia ja että niiden käsittely edellyttää
perusteellisia tutkimuksia.

4. Kilpailun vapauttaminen

24. Jotta yleishyödylliset palvelut olisivat kaikkien unionin kansalaisten ulottuvilla, komissio tukee
aktiivisesti valtion monopoleina toimineiden verkkopalveluiden vapauttamista muun muassa
televiestintä-, energia- ja liikennealalla, sillä komissio on vakuuttunut siitä, että näiden markkinoiden
vapauttaminen edistää tuottavuuden parantamista, käyttökustannusten alentamista ja kuluttajahintojen
laskua. Vapauttaminen on edennyt pisimmälle liikenteen ja televiestinnän aloilla.
Lentoliikennemarkkinoiden vapauttaminen tuli voimaan 1. huhtikuuta 1997 ja
puhelinpalvelumarkkinoiden 1. tammikuuta 1998.

25. Täydellisen kilpailun toteuttamisesta televiestintämarkkinoilla 13 päivänä maaliskuuta 1996
annetussa direktiivissä12 säädetään 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston päätöslauselman
mukaisesti, että puhelintoiminta ja siihen liittyvä verkkoinfrastruktuuri on vapautettava kilpailulle 1.
                                                  
11 Lukuun sisältyy kymmenen EHTY:n perustamissopimuksen mukaista päätöstä.
12 Komission direktiivi 96/19/EY, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1996, täydellisen kilpailun toteuttamista

televiestintämarkkinoilla pohjustavan direktiivin 90/388/ETY muuttamisesta, EYVL L 74, 22.3.1996, s. 13.
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tammikuuta 199813. Vapauttamissuunnitelmaa tuettiin WTO:n sopimuksella perusteleviestinnän
palveluista, jonka avulla televiestintämarkkinat voidaan vähitellen avata kilpailulle suurimmassa osassa
Euroopan unionin kumppanuusmaista.

26. Komissio on toteuttanut useita toimenpiteitä taatakseen vapauttamisen onnistumisen kaikilta
osin. Se on ensinnäkin pyrkinyt varmistumaan siitä, että jäsenvaltiot täyttävät yhteisön lainsäädännössä
säädetyn velvollisuuden saattaa kilpailun vapauttamista koskeva direktiivi osaksi jäsenvaltioiden
kansallista lainsäädäntöä, niin että alaa sääntelevä lainsäädäntö saataisiin valmiiksi 1. tammikuuta
1998 mennessä. Ensimmäisessä 29. toukokuuta 1997 hyväksytyssä kertomuksessa komissio totesi, että
useimmat jäsenvaltiot olivat jo saattaneet tai ovat todennäköisesti saattaneet tämän vuoden loppuun
mennessä kaikki säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään. Joissakin jäsenvaltioissa on kuitenkin
todennäköisesti saatettu vain tärkeimmät periaatteet osaksi kansallista lainsäädäntöään kyseiseen
päivämäärään mennessä. Komission on valvottava, että toteutettuja toimenpiteitä täydennetään ja
sovelletaan oikein. Komissio on lisäksi havainnut, että joidenkin jäsenvaltioiden kansallinen
lainsäädäntö on erittäin kehittynyt tai jopa direktiiviä tiukempi. Koska verkkojen kehitystaso unionissa
vaihtelee ja koska vapauttamispolitiikan on oltava tasapainoinen, komissio on suostunut myöntämään
joillekin jäsenvaltioille lisäaikaa direktiivin täytäntöönpanoa varten ottaen huomioon niiden verkkojen
kunnon ja laajuuden. Komissio on myöntänyt luvan määräaikojen jatkamiseen Irlannille, Portugalille,
Kreikalle, Espanjalle ja Luxemburgille. Yksikään myönnetyistä lykkäyksistä ei ulotu vuotta 2000
kauemmaksi.

27. Komissio on vakuuttunut myös siitä, että vapaiden energia-alan sisämarkkinoiden
puuttumisesta aiheutuu merkittävää kilpailuhaittaa eurooppalaisille yrityksille verrattuna unionin
pääasiallisiin kauppakumppaneihin, jotka hyötyvät yleensä alemmista kustannuksista. Neuvosto
hyväksyi vuoden 1996 lopulla komission ehdotuksen direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista
yhteisistä säännöistä14, joiden pitäisi johtaa siihen, että keskimäärin yli 50 prosenttia markkinoista
avataan direktiivin tullessa voimaan vuonna 1999. Direktiivin pääperiaatteita ovat tuotannon
vapauttaminen ja kolmansien osapuolten pääsy markkinoille. Näiden periaatteiden avulla tietyt
sähkönostajat voivat hyötyä sähköntuottajien välisestä hintakilpailusta. Direktiivissä ehdotetut
toimintavaihtoehdot ovat seuraavat: kolmansien osapuolten suora pääsy infrastruktuureihin tai pääsy
markkinoille verkon omistajan välityksellä, josta tulisi ainoa sähkön ostaja ja jälleenmyyjä. Komissio
on laatinut ehdotuksia myös kaasun sisämarkkinoita koskeviksi yhteisiksi säännöiksi15. Energia-alasta
vastaavien ministereiden neuvostossa joulukuussa päästiin poliittiseen sopimukseen komission
ehdotuksesta.

28. Lainsäätäjänä toimimisen lisäksi komissio toimii myös meneillään olevan vapauttamisen
valvojana aloittamalla tarvittaessa EY:n perustamissopimuksen 169 artiklan nojalla rikkomisesta
johtuvia menettelyjä jäsenvaltioita vastaan. Se on tänä vuonna aloittanut televiestintämarkkinoiden
vapauttamisessa ilmenneiden puutteiden takia menettelyjä seitsemää jäsenvaltiota vastaan.

5. Kansainväliset suhteet

29. Komission kilpailupolitiikan tehokkuus alenisi, jos sitä ei harjoitettaisi myös kansainvälisellä
tasolla. Markkinoiden lisääntyvä globaalistuminen on aiheuttanut väistämättä sen, että komissio on
kiinnostunut yhä enemmän yhteisön ulkoisesta kaupasta. Tämä kiinnostus ilmenee samanaikaisesti sekä
yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa tehtävänä kahdenvälisenä yhteistyönä että yhteisön aktiivisena
osallistumisena kilpailuasioista vastaavien monenvälisten organisaatioiden toimintaan.

                                                  
13 On huomattava, että viidelle jäsenvaltiolle on myönnetty lupa vapauttamisen määräaikojen jatkamiseen.
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EY) N:o 96/92, annettu 19 päivänä joulukuuta 1996, EYVL L 27,

30.1.1997.
15 KOM (91) 548 lopull. ja KOM(93) 643 lopull.
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30. Keski- ja Itä-Eurooppa muodostaa laajan toimintakentän komission kahdenväliselle toiminnalle
kilpailun alalla. Näin on erityisesti sen takia, että unioni on laajenemassa tulevaisuudessa näille alueille.
Unionin ja entisen itäblokin maiden välisissä assosiaatiosopimuksissa määrätään, että jälkimmäisten on
sisällytettävä lainsäädäntöönsä perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan ja valtiontukisääntöjen
tärkeimmät periaatteet. Komissio vastaa tämän velvoitteen valvonnasta ja avustaa näiden uusien
säännösten täytäntöönpanossa. Vuosittain järjestettävässä konferenssissa, johon osallistuvat kyseisten
maiden kilpailuviranomaiset, voidaan esittää säännöllisesti tilannekatsaus tähän toimintaan, joka on
erityisen tärkeää tulevan unioniin liittymisen kannalta.

31. Tämä konferenssi järjestettiin vuonna 1997 Bulgarian pääkaupungissa Sofiassa. Komissio
ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että Unkarissa ja Romaniassa on annettu uutta
kilpailunrajoituslainsäädäntöä ja että Virossa ja Sloveniassa valmistellaan parhaillaan kilpailulakeja.
Tämän lainsäädännön soveltamisessa ilmenee tulevaisuudessa todennäköisesti uusia ongelmia, joiden
ratkaisemiseksi komissio on ilmoittanut olevansa valmis tarjoamaan tarvittaessa apuaan.
Assosioitujen maiden valtiontukipolitiikan mukauttaminen on sitä vastoin vasta aluillaan. Valtiontukien
seurannasta vastaavista viranomaisista suurin osa on vielä perustamatta. Suurimmat vaikeudet tämän
asian edistämisessä liittyvät avoimuuteen ja julkisia tukia koskevan luettelon laatimiseen. Komissio
kannustaa kumppaneitaan jatkamaan uudistustoimenpiteitään ja sitoutuu avustamaan niitä valtiontukia
koskevien suuntaviivojen täytäntöönpanossa. Suuntaviivoissa otetaan huomioon siirtymätalouksille
ominaiset olosuhteet.

32. Komission ja yhteisön ulkopuolisten maiden kilpailuviranomaisten välinen yhteistyö perustuu
kahdenvälisiin sopimuksiin, joiden avulla voidaan torjua tehokkaasti vaikutuksiltaan maailmanlaajuisia
kilpailunvastaisia käytäntöjä, joita ei voida ennakoida kansallisten ja alueellisten valvontajärjestelmien
avulla. Yksi esimerkki tällaisista sopimuksista on Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltain välinen sopimus,
joka allekirjoitettiin vuonna 1991 ja jonka neuvosto hyväksyi vuonna 1995. Tällaisissa sopimuksissa
määrätään pääasiassa viranomaisten välisestä yhteensovittamisesta, kansainvälisesti tärkeiden etujen
huomioon ottamista koskevista säännöistä ja molempien osapuolten markkinoihin vaikuttavia
toimenpiteitä koskevien tietojen vaihtamisesta rajoittamatta kuitenkaan luottamuksellisuusperiaatteen
noudattamista. Vaikka tämän yhteistyösopimuksen avulla ei voidakaan välttää kaikkia tarkastelueroja,
se on kuitenkin osoittautunut hyödylliseksi tavaksi tehostaa molempien sopimuspuolten
kilpailuoikeudellisia välineitä. Äskettäin neuvoteltiin euro-amerikkalaisen yhteistyön kehittämisestä.
Uudessa sopimusluonnoksessa määrätään kansainvälisesti tärkeiden etujen huomioon ottamista
koskevien sääntöjen mukaisesti, että toinen sopimuspuoli lykkää tai keskeyttää sellaisia
kilpailunvastaisia käytäntöjä koskevan valvontatoimintansa, jotka vaikuttavat pääasiassa toisen
sopimuspuolen alueella, jos tämä on valmis toimimaan asiassa. Jos tämä luonnos hyväksytään, sen
avulla voitaisiin vähentää kilpailusääntöjen soveltamista oman alueen ulkopuolella. Komissio toivoo, että
tämä sopimusluonnos hyväksyttäisiin ennen vuoden päättymistä.

33. Euro-amerikkalaisen yhteistyösopimuksen avulla molempien osapuolten kilpailuviranomaiset
ovat voineet vaihtaa ilman suurempia vaikeuksia tietoja toisinaan arkaluontoisistakin asioista,
esimerkiksi asioista Sprint ja Sandoz/Ciba-Geigy. Tämä yhteistyö sujui tyydyttävästi myös vuonna
1997, esimerkiksi asioissa Santa Cruz/Microsoft ja Guinness/Grand Metropolitan. Yhteisön ja
Yhdysvaltain viranomaiset olivat jälkimmäisessä asiassa yhtä mieltä Yhdysvaltain ja Euroopan
alkoholimarkkinoilla havaittujen kilpailuongelmien ratkaisumalleista. Asia Boeing/McDonnell Douglas
on ainoa esimerkki asiasta, josta Yhdysvaltain ja yhteisön viranomaiset eivät olleet samaa mieltä.
Komission tutkimuksista ilmeni, että sulautuminen aiheuttaisi Boeingin määräävän aseman
vahvistumisen suurten suihkukoneiden maailmanmarkkinoilla. Sulautumisen jälkeen ainoaksi
kilpailijaksi jäisi Airbus. Yritysten kanssa käytyjen tiukkojen neuvotteluiden jälkeen Boeingin
sitoumuksia pidettiin lopulta riittävinä kilpailuongelmien poistamiseksi. Tämä asia osoittaa, että
komissio voi varmistaa yhteisön kilpailusääntöjen noudattamisen maailmanlaajuisilla markkinoilla.
Asian yhteydessä ilmeni myös, että Euroopan unionin ja Yhdysvaltain näkemykset saattavat poiketa
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toisistaan joissakin asioissa. Komissio onkin ilmaissut halukkuutensa soveltaa eurooppalaisia
kilpailusääntöjä kyseenalaistamatta periaatetta amerikkalaisten kilpailuviranomaisten kanssa tehtävästä
läheisestä ja rehellisestä yhteistyöstä.

34. Alkukesästä saatettiin lopulliseen muotoonsa luonnos vastaavanlaiseksi yhteistyösopimukseksi
yhteisön ja Kanadan kilpailuviranomaisten välillä. Sopimus on hyväksyttävä komissiossa ja
neuvostossa sen jälkeen, kun parlamentti on antanut siitä lausuntonsa.

35. Komission kansainvälinen toiminta kilpailun alalla ei rajoitu näihin kahdenvälisiin suhteisiin.
Komissiolla on myös monenvälistä toimintaa, jota se harjoittaa erityisesti osallistumalla maailman
kauppajärjestön (WTO) ja OECD:n kokouksiin. WTO:n ministerikokouksessa, joka järjestettiin
Singaporessa viime joulukuussa, perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä on tutkia kaupan ja
kilpailupolitiikan välisiin yhteyksiin liittyviä ongelmia. Ryhmä on kokoontunut useita kertoja Genevessä
ja havainnut, että kehitysmaat ovat yhä kiinnostuneempia kilpailua koskevista kysymyksistä.
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I - Kilpailuoikeus - 85 ja 86 artikla

A - Lainsäädännön ja sen tulkinnan kehitys

1. Vähämerkityksisiä sopimuksia koskevan tiedonannon tarkistaminen

36. Keventääkseen yritysten hallinnollisia velvoitteita, erityisesti sopimuksia koskevaa
ilmoitusvelvollisuutta, komissio hyväksyi vuonna 1970 tiedonannon vähämerkityksisistä
sopimuksista16, eli sopimuksista, jotka eivät vaikuta merkittävästi kilpailuun eivätkä yhteisön sisäiseen
kauppaan ja jotka eivät näin ollen kuulu perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan määräysten
soveltamisalaan. Kyseisessä 85 artiklan 1 kohdassa kielletään yritysten väliset kilpailunrajoitukset.
Tätä tiedonantoa tarkistettiin vuosina 197717, 198618 ja 199419. On kuitenkin havaittu, että toteutetut
toimenpiteet eivät ole vastanneet riittävän hyvin yritysten tarpeisiin ja että komissiolle ilmoitettiin
edelleen vähämerkityksisistä sopimuksista, mikä kuormitti tarpeettomasti valvontayksiköitä toimivan
hallinnon periaatteen vastaisesti. Komissio antoikin 15. lokakuuta 1997 tästä aiheesta uuden
tiedonannon20, jonka tavoitteena on tarkentaa käsitteen “vähämerkityksinen sopimus” tulkintaa,
keventää yritysten hallinnollisia velvoitteita vaarantamatta kuitenkaan yritysten oikeusvarmuutta ja
tehostaa valvontaa keskittämällä voimavarat asioihin, joilla on todellista vaikutusta sisämarkkinoihin.
Kyseinen tiedonanto tukee lisäksi pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi harjoitettavaa politiikkaa
myöntämällä niille joitakin erityisetuja. Tiedonanto muuttaa myös avoimemmaksi käytäntöä, jota
komissio noudattaa soveltaessaan EY:n perustamissopimuksen 85 artiklaa.

37. Vuosina 1986 ja 1994 annettuihin tiedonantoihin tehdyt tärkeimmät muutokset koskevat 85
artiklan soveltamisessa noudatettavia raja-arvoja. Ensimmäinen muutos koski liikevaihtoon liittyvän
perusteen poistamista ja toinen horisontaalisten ja vertikaalisten sopimusten erottamista toisistaan
markkinaosuuksia koskevien raja-arvojen osalta. Aiempi liikevaihdolle asetettu 300 miljoonan ecun
raja-arvo poistetaan. Suuryritykset, jotka ylittivät vaikeuksitta tämän raja-arvon mutta joiden
markkinaosuus oli vähäinen, jäivät järjestelmällisesti ja perusteettomasti aiempaan tiedonantoon
perustuvien etujen ulkopuolelle. Ne voivat vastedes hyötyä uuteen tiedonantoon perustuvista eduista.
Markkinaosuuksia koskeva raja-arvo puolestaan eriytettiin. Horisontaalisten sopimusten
markkinaosuudelle asetettu raja-arvo pysyy viidessä prosentissa. Vertikaalisten sopimusten raja-arvo
sitä vastoin korotetaan kymmeneen prosenttiin. Horisontaalisten ja vertikaalisten sopimusten välillä
tehtävä ero, joka merkitsee vähämerkityksisyyssäännön soveltamisalan ulkopuolelle jäämiselle asetetun
raja-arvon korottamista vertikaalisten sopimusten osalta, perustuu olettamukseen, jonka mukaan
yritysten väliseen vertikaaliseen yhteistyöhön liittyvällä kilpailunvastaisella toiminnalla on vain
vähäinen vaikutus markkinoihin.

38. Vaikka nämä raja-arvot alitettaisiin, perustamissopimuksen 85 artiklaa sovelletaan kuitenkin
edelleen sellaisiin sopimuksiin, jotka aiheuttavat perustamissopimuksen tavoitteiden vastaisia
kilpailunrajoituksia. Nämä rajoitukset luetellaan tiedonannon “mustalla listalla”, mikä on täysin uusi
käytäntö. Kyse on horisontaalisista sopimuksista, joiden tavoitteena on vahvistaa hintoja tai tuotanto-
tai jakelukiintiöitä taikka jakaa markkinoita tai hankintalähteitä. Kyseessä voivat olla myös sellaiset
vertikaaliset sopimukset, joilla pyritään vahvistamaan jälleenmyyntihintoja tai joihin sisältyy aluesuojaa
koskevia lausekkeita.

                                                  
16 Komission tiedonanto vähämerkityksisistä sopimuksista, EYVL C 64, 2.6.1970.
17 Komission tiedonanto vähämerkityksisistä sopimuksista, EYVL C 313, 29.12.1977.
18 Komission tiedonanto vähämerkityksisistä sopimuksista, EYVL C 231, 12.9.1986.
19 Komission tarkistettu tiedonanto vähämerkityksisistä sopimuksista, EYVL C 368, 23.12.1994.
20 Komission tiedonanto vähämerkityksisistä sopimuksista, EYVL C 372, 9.12.1997.
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39. Raja-arvot alittavilla kilpailua rajoittavilla sopimuksilla on markkinaosuuksista riippuen
todennäköisesti vaikutusta ennemminkin kansallisella kuin yhteisön tasolla. Komissio onkin sitä mieltä,
että raja-arvot alittavia sopimuksia koskevien toimenpiteiden toteuttaminen 85 artiklan 1 kohdan ja
jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti on ensisijaisesti jäsenvaltioiden tuomioistuinten ja
kilpailuviranomaisten vastuulla. Komissio puuttuu kyseisiin sopimuksiin vain silloin, kun se katsoo
yhteisön edun edellyttävän sitä, ja erityisesti silloin, kun sopimukset haittaavat sisämarkkinoiden
toimintaa.

40. Tarkistettuun tiedonantoon on lisäksi sisällytetty uusia määräyksiä, jotka parantavat vuonna
1996 annetussa komission suosituksessa21 määriteltyjen itsenäisten pk-yritysten asemaa. Komission
toimenpiteitä ei periaatteessa kohdisteta sellaisiin itsenäisiin pk-yrityksiin, joiden liikevaihto on enintään
40 miljoonaa ecua tai taseen loppusumma alle 27 miljoonaa ecua vuodessa ja joilla on enintään 250
työntekijää. Komissio varaa kuitenkin itselleen oikeuden toteuttaa toimenpiteitä silloin, kun nämä
sopimukset estävät olennaisesti kilpailua kyseisten markkinoiden merkittävällä osalla tai kun useiden
valmistajien tai jälleenmyyjien välisiin samankaltaisiin sopimuksiin perustuvien rinnakkaisverkkojen
yhteisvaikutus rajoittaa kilpailua näillä markkinoilla.

2. Komission tiedonanto yhteisön ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten välisestä
yhteistyöstä

41. Komissio ilmaisi halukkuutensa yhteisön kilpailuoikeuden hajautettuun soveltamiseen jo
vuonna 1993, jolloin se antoi tiedonannon yksikköjensä ja kansallisten tuomioistuinten välisessä
yhteistyössä noudatettavista menettelytavoista22. Komissio halusi edistää tätä hajauttamispyrkimystä
antamalla 10. lokakuuta 1997 tiedonannon, jossa tarkennettiin komission ja jäsenvaltioiden
kilpailuviranomaisten välisen yhteistyön edellytyksiä EY:n perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan
soveltamisalaan kuuluvien asioiden käsittelyssä23. Tiedonanto laadittiin laajan lausuntokierroksen
perusteella, ja siinä on otettu huomioon yhteisön toimielinten, unionin jäsenvaltioiden ja liike-elämän
edustajien näkemykset24.

42. Tiedonannon tärkeimpänä tavoitteena on hajauttaa yhteisön kilpailusääntöjen soveltamista
niiden vaikutusten tehostamiseksi. Tiedonannossa määrätään näin ollen, että kansalliset viranomaiset
käsittelevät asioita, joiden vaikutukset ilmenevät pääasiassa niiden alueella, vaikkakin yksinomainen
toimivalta poikkeuksien myöntämiseen säilyy komissiolla.

Tiedonannossa kuvataan jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten ja komission yhteistyötä koskevia
yksityiskohtaisia käytännön ohjeita. Kyseisillä ohjeilla pyritään varmistamaan, että yhteisön oikeuden
soveltamisalaan kuuluvia asioita valvoisi keskitetysti ainoastaan yksi viranomainen, mikä pienentäisi
ristiriitaisten päätösten vaaraa ja yksinkertaistaisi mahdollisuuksien rajoissa yritysten hallinnollisia
toimia.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi komissio toivoo, että kansalliset viranomaiset soveltavat suoraan
yhteisön oikeutta tai, jos tämä ei ole mahdollista, kansallista lainsäädäntöä, jos sitä soveltamalla
saavutetaan samanlainen tulos kuin yhteisön sääntöjä sovellettaessa. Tämän yhdenmukaistamisen
avulla voidaan välttää se, että yhteiset ongelmat pyrittäisiin ratkaisemaan keskenään ristiriitaisilla
tavoilla ja että yritysten kannattaisi kääntyä etujensa kannalta suotuisimman päätöksen tekevän

                                                  
21 Komission suositus pk-yritysten määritelmästä, EYVL L 107, 30.4.1996, s. 4.
22 Komission tiedonanto komission ja kansallisten tuomioistuimien yhteistyöstä EY:n perustamissopimuksen 85 ja 86

artiklan soveltamiseksi, EYVL C 39, 13.2.1993, s.6.
23 Komission tiedonanto komission ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten välisestä yhteistyöstä EY:n

perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan soveltamisalaan kuuluvien asioiden käsittelyssä, EYVL C 313,
15.10.1997, s.3.

24 XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1996), 30–33 kohta.
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viranomaisen puoleen. Tiedonannossa kehotetaan näin ollen jäsenvaltioita, jotka eivät ole jo tehneet
niin, antamaan lainsäädännön, jonka avulla kyseisen jäsenvaltion kilpailuviranomaiset voivat panna
perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan ja 86 artiklan riittävän tehokkaasti täytäntöön.

Tiedonannossa annetaan suuntaviivat tehtävien jakamiseksi asianmukaisella tavalla komission ja
useimmissa jäsenvaltioissa jo toimivallan saaneiden kansallisten valvontaviranomaisten välillä.
Kansalliset viranomaiset käsittelevät yleensä sellaisia asioita, joilla on vaikutusta pääasiassa kyseisten
viranomaisten alueella ja joiden alustava tarkastelu osoittaa, ettei niihin todennäköisesti voida soveltaa
perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan mukaista poikkeusta, jonka myöntämiseen komissio varaa
itselleen yksinomaisen toimivallan. Komissio ei voi siten hajauttaa sellaisten asioiden käsittelyä, jotka
on ilmoitettu sille 85 artiklan 3 kohdan mukaisen poikkeusluvan saamiseksi.

43. Tiedonannolla pyritään helpottamaan komission ja kansallisten viranomaisten välistä
yhteistyötä ja annetaan yksityiskohtaisia käytännön ohjeita tiedonannon soveltamisesta. Tiedonannossa
erotetaan toisistaan asiat, jotka tuodaan ensisijaisesti komission käsiteltäviksi, ja asiat, jotka tuodaan
ensiksi kansallisten viranomaisten käsiteltäviksi. Ensiksi mainittujen asioiden osalta komissio hajauttaa
kilpailuoikeuden soveltamisen vain valituksen perusteella käsiteltäväksi otettavissa asioissa, sillä
komission omasta aloitteesta aloitetut menettelyt ja komissiolle annetut ilmoitukset voidaan käsitellä
vain komissiossa. Jos kansallinen viranomainen ottaa käsiteltäväkseen sellaista asiaa koskevan
valituksen, jota ei ole todettu yhteisön edun mukaiseksi, komissio toimittaa asianomaiselle
viranomaiselle hallussaan olevat asiakirjat. Kun on kyse ensisijaisesti kansallisten viranomaisten
käsiteltäväksi tuotavista tapauksista, komissio suosittelee jäsenvaltioiden viranomaisille, että ne
ilmoittavat sille aloittamistaan menettelyistä ja erityisesti sellaisia asioita koskevista menettelyistä, joilla
on erityistä merkitystä yhteisön kannalta. Komission ja jäsenvaltioiden viranomaisten yhteistyömuotoja
ovat muun muassa kansallisen viranomaisen päätöksenteon lykkääminen ja komission muodollinen
kuuleminen. Komissio korostaa sitä, ettei se aseta etusijalle sellaisten lykkäävien ilmoitusten käsittelyä,
joiden pääasiallisena tarkoituksena on haitata kansallista menettelyä.

Kyseisen tiedonannon soveltamista arvioidaan vuosittain. Tiedonantoa on lisäksi tarkasteltava kaikilta
osin uudelleen neljän vuoden kuluessa sen antamisesta.

3. Komission tiedonanto merkityksellisten markkinoiden määritelmästä

44. Lisätäkseen kilpailupolitiikkansa avoimuutta sekä liike-elämän edustajien että oikeusyhteisön
kannalta komissio antoi 15. lokakuuta 1997 tiedonannon merkityksellisten markkinoiden määritelmästä
yhteisön kilpailuoikeuden kannalta25 ja erityisesti asetusten N:o 1726 ja yrityskeskittymien valvonnasta
annetun asetuksen N:o 4064/8927 kannalta. Tämä selventävä tiedonanto on osoitus komission
todellisista pyrkimyksistä antaa yhteisön kilpailuoikeuden parissa työskenteleville paremmat
mahdollisuudet ymmärtää komission markkina-analyysejä. Merkityksellisten markkinoiden määrittely
onkin tärkeä vaihe kilpailuasioiden arvioinnissa, koska sen avulla voidaan asettaa rajat yritysten välisen
kilpailun arvioinnille.

Markkinoiden määrittelemisen päätavoite on selvittää järjestelmällisesti asianosaisten yritysten
kohtaamat kilpailurajoitukset. Määrittelemällä markkinat sekä tuotteen että maantieteellisen
ulottuvuuden kannalta pyritään saamaan selville asianosaisten yritysten todelliset kilpailijat, jotka

                                                  
25 Komission tiedonanto merkityksellisten markkinoiden määritelmästä yhteisön kilpailuoikeuden kannalta, EYVL C

372, 9.12.1997, s. 5.
26 Neuvoston asetus N:o 17, annettu 6 päivänä helmikuuta 1962, EYVL 13, 21.2.1962, s. 204/62.
27 Neuvoston asetus (ETY) N:o 4064/89, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989 (EYVL L 395, 30.12.1989, s. 1,

oikaisu: EYVL L 257, 21.9.1990, s. 13) ja komission asetus (ETY) N:o 2367/90, annettu 25 päivänä heinäkuuta
1990 (EYVL L 219, 14.8.1990), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 3666/93,
annettu 15 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL L 336, 31.12.1993).
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voivat rajoittaa yritysten käyttäytymistä ja estää niitä käyttäytymästä todellisista kilpailupaineista
riippumattomasti. Merkityksellisten markkinoiden määritteleminen muodostaa näin ollen
arviointiperustan muun muassa yritysten markkinaosuuksien laskemiselle, joiden perusteella voidaan
puolestaan saada alustavaa tietoa kyseisten yritysten markkinavoimasta määräävän aseman arviointia
tai perustamissopimuksen 85 artiklan soveltamista varten.

Komission tarkastelu perustuu yleisesti ottaen kysynnän korvattavuuteen. Merkitykselliset markkinat
koostuvat toisin sanoen kaikista tuotteista ja palveluista, joita kuluttaja pitää keskenään korvattavissa
olevina tietyllä maantieteellisellä alueella muun muassa niiden käyttötarkoituksen ja hinnan perusteella.
Tämä merkitsee sitä, että tarkastelun kohteena olevien yritysten tietyllä maantieteellisellä alueella
myymien tuotteiden tai palveluiden perusteella määritellyt merkitykselliset markkinat koostuvat niistä
tuotteista tai palveluista ja niiden myyntialueista, jotka voivat vaikuttaa asianomaisten yritysten
kilpailukäyttäytymiseen tai rajoittaa sitä riittävästi. Merkityksellisten markkinoiden määrittelemisessä
voidaan joissakin tapauksissa ottaa huomioon myös tarjonnan korvattavuus, jos sen vaikutukset
vastaavat tehokkuudeltaan ja välittömyydeltään kysynnän korvattavuuden vaikutuksia.
Tiedonantoon pyrittiin sisällyttämään mahdollisimman vähän teoriaa. Lähtökohtana on ollut komission
aiempi oikeuskäytäntö. Tavoitteena oli esitellä johdonmukaisesti ja helppotajuisesti ne taloudelliset
periaatteet, joiden perusteella komissio määrittelee merkitykselliset markkinat. Tiedonannossa
luetellaan näin ollen määrittelemisessä käytetyt arviointiperusteet. Tuotemarkkinoiden
määrittelemisessä komissio ottaa huomioon erityisesti lähimenneisyydessä tapahtuneen korvaamisen,
ekonometristen arvioiden tulokset, asiakkaiden ja kilpailijoiden näkemykset, markkinatutkimukset ja
asiakkaiden mieltymykset. Merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden määrittelemisessä otetaan
huomioon muun muassa hintojen muutoksiin liittyvät tilausten siirtymiset, kysynnän kannalta tyypilliset
yhteiskunnalliset ja kulttuuriset piirteet, asiakkaiden ja kilpailijoiden käyttäytyminen, kauppavirrat ja
kuljetuskustannusten kaltaiset markkinoille pääsyn esteet. Näiden ominaisuuksien yhteisvaikutus johtaa
merkityksellisten markkinoiden rajaamiseen.

4. Vertikaalisia rajoituksia koskevan politiikan tarkistaminen

45. Komissio aloitti vuonna 1996 vertikaalisia rajoituksia koskevan politiikkansa tarkistamisen.
Tarkistamisen tuloksena julkaistiin vihreä kirja, joka hyväksyttiin 22. tammikuuta 199728. Kyseinen
vihreä kirja herätti vilkasta keskustelua vertikaalisten rajoitusten vaikutuksista ja komission nykyisen
lainsäädännön ja nykyisten käytäntöjen tarkistamisen tarpeellisuudesta. Keskusteluun ottivat osaa
yhteisön toimielimet, jäsenvaltiot, liike-elämän edustajat ja oikeusyhteisö. Myös yhteisön
kauppakumppanit seurasivat keskustelua mielenkiinnolla. Komission julkaisemassa vihreässä kirjassa
esitellään neljä vaihtoehtoa: nykyisen järjestelmän säilyttäminen, ryhmäpoikkeusten soveltamisalan
laajentaminen, nykyisten ryhmäpoikkeusten soveltamisalan rajoittaminen ja perustamissopimuksen 85
artiklan 1 kohdan soveltamatta jättämistä koskeva kumottavissa oleva oletus.29

Komissio sai lausuntokierroksella yli 200 vastausta eri osapuolilta. Komissio haastatteli myös
jäsenvaltioiden ja yritysten edustajia. Näiden hyödyllisten keskusteluiden avulla voitiin hahmotella
joitakin kehityssuuntauksia, vaikka asiasta ei päästykään vielä yhteisymmärrykseen. Jäsenvaltiot
näyttävät kannattavan nykyisen järjestelmän hylkäämistä ja sen korvaamista uudella poikkeuslupa- tai
puuttumattomuustodistusjärjestelmällä, jota sovellettaisiin tiettyyn markkinavoimalle asetettuun raja-
arvoon saakka. Myös yritykset haluavat muutosta mutta korostavat samalla sitä, että uuden
järjestelmän on taattava riittävä oikeusvarmuus.

Komission on nyt koottava nämä tiedot ja saamansa lausunnot parhaalla mahdollisella tavalla yhteen ja
esitettävä niiden pohjalta ehdotus, jossa etsitään ratkaisuja liike-elämän ja julkisten viranomaisten esille
tuomiin ongelmiin. Komissio laatii todennäköisesti vuoden 1998 aikana asiaa koskevan ehdotuksen.
                                                  
28 KOM(96) 721.
29. XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1996), 46–50 kohta.
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5. Horisontaalisia sopimuksia koskevan politiikan tarkistaminen

46. Komissio on päättänyt arvioida tämän vuoden aikana horisontaalisia sopimuksia koskevaa
politiikkaansa. Se on vakaasti päättänyt tarvittaessa tarkistaa ja mukauttaa nykyistä lainsäädäntöä ja
nykyisiä käytäntöjä, erityisesti erikoistumissopimuksille ja tutkimus- ja kehitystyötä koskeville
sopimuksille myönnettyjä ryhmäpoikkeuksia, joiden voimassaoloa on jatkettu kolme vuotta30

odotettaessa niiden mahdollista tarkistamista.

47. Komissio tarkasteli arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa yksityiskohtaisesti asiaa koskevaa
politiikkaansa. Pääosasto IV:ssä toteutetun sisäisen tutkimuksen lisäksi komission yksiköt kuulivat
myös liike-elämän edustajia. Komissio lähetti heinäkuussa 1997  150 kyselylomaketta laajalle otokselle
yrityksiä (120) ja ammattiyhdistyksiä (30) kerätäkseen tietoja horisontaalisen yhteistyön tavoitteista,
muodoista ja kehityksestä sekä arvioidakseen voimassa olevien asetusten ja tiedonantojen merkitystä
tämän asian kannalta. Komissio on tyytyväinen lopputulokseen, sillä se sai 94 vastausta. Tutkimus
osoittaa yritysten välisen yhteistyön lisääntyneen huomattavasti viime vuosina, mikä johtuu erityisesti
pyrkimyksistä vastata talouden globaalistumisen asettamiin haasteisiin, huipputeknologian nopeaan
kehitykseen ja kilpailun kiristymiseen. Suurin osa vastanneista yrityksistä oli sitä mieltä, että nykyinen
lainsäädäntö ei täytä riittävän hyvin niiden todellisia tarpeita. Komissio havaitsi näin ollen joutuvansa
tarkistamaan horisontaalista yhteistyötä koskevaa politiikkaansa.

Komissio on lisäksi ottanut yhteyttä jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisiin pyytääkseen niiltä apua
jäsenvaltioiden noudattamia horisontaalisten sopimusten valvontajärjestelmiä koskevan
vertailututkimuksen toteuttamisessa.

6. Suuntaviivat sakkojen laskennasta

48. Komissio tarkasteli 3. joulukuuta pääosasto IV:n laatimia suuntaviivoja asetuksen N:o 17  15
artiklan 2 kohdan ja EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävien
sakkojen laskennasta. Komission jäsen Karel Van Miert esitteli nämä suuntaviivat muille komission
jäsenille. Suuntaviivojen julkaisemisen31 tarkoituksena on lisätä komission päätöksentekomenettelyn
avoimuutta ja tehokkuutta. Suuntaviivojen kohderyhmä muodostuu yrityksistä ja niiden oikeudellisista
neuvonantajista sekä yhteisöjen oikeuslaitoksista, ja niiden periaatteita soveltamalla voidaan lisäksi
edistää sakkojen laskentaa koskevan komission politiikan johdonmukaisuutta ja taloudellisten
seuraamusten käyttämistä pelotteena.

49. Sakon laskentamenetelmä perustuu tästedes ecumääräiseen perusmäärään, jota korotetaan
raskauttavien olosuhteiden perusteella ja alennetaan lieventävien olosuhteiden perusteella. Perusmäärä
määritetään rikkomisen vakavuuden ja keston perusteella. Suuntaviivoihin sisältyy suuntaa-antava
asteikko, joka noudattaa asetuksen N:o 17  15 artiklan 2 kohdassa ja EHTY:n perustamissopimuksen
65 artiklan 5 kohdassa vahvistettuja raja-arvoja. Raskauttavia olosuhteita ovat esimerkiksi rikkomisen
toistuminen, yhteistyöstä kieltäytyminen tai toiminta rikkomiseen yllyttäjänä. Lieventäviä olosuhteita
ovat puolestaan muun muassa yrityksen passiivisuus rikkomisen toteuttamisessa ja rikkomisen
lopettaminen heti komission ensimmäisen toimenpiteen jälkeen. Suuntaviivojen “Yleisiä huomioita”
kohdassa todetaan, että sakkojen määrittämisessä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon myös
objektiivisia tietoja, kuten rikkomiseen syyllistyneiden mahdollisesti saamat taloudelliset tai
rahoitukselliset edut tai asianomaisten yritysten maksukyky.

                                                  
30 EYVL L 306, 11.11.1997.
31 EYVL C 9, 14.1.1998.
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50. Nämä suuntaviivat täydentävät 18. heinäkuuta 1996 annettua komission tiedonantoa32 sakkojen
määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä, jos yritys suostuu todelliseen yhteistyöhön menettelyssä.
Kyseiset asiakirjat muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka komissio katsoo tehostavan,
johdonmukaistavan ja tarkentavan tätä asiaa koskevaa politiikkaansa.

B - Kilpailusääntöjen soveltaminen markkinoiden yhdentymisen
edistämiseksi

1. Tietojenvaihto

51. Komissio kielsi EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan nojalla 26. marraskuuta 1997
tehdyllä päätöksellään Saksan terästeollisuuden alan ammattijärjestöä Wirtschaftsvereinigung Stahlia
toteuttamasta sen ilmoittamaa tietojenvaihtojärjestelmää, johon Saksan suurimpien teräksentuottajien
oli tarkoitus osallistua. Sopimuksessa, jota ei ole pantu täytäntöön, määrättiin arkaluontoisten,
ajankohtaisten ja yksilöityjen tietojen vaihtamisesta noin 40 terästuotteesta kaikissa jäsenvaltioissa.
Kyseinen tietojenvaihto keskittyneillä markkinoilla, joilla on merkittäviä alalle pääsyn esteitä, rajoittaa
kilpailua lisätessään markkinoiden avoimuutta niin, että kilpailijat havaitsevat välittömästi yrityksen
itsenäisesti toteuttamat kilpailutoimenpiteet ja voivat kohdistaa kyseiseen yritykseen vastatoimenpiteitä.

2. Yhtenäismarkkinoiden luomista edistävä toiminta: markkinoiden jakautumisen
torjuminen

52. Kilpailupolitiikka edistää merkittävästi yhteisön tavoitteena olevaa sisämarkkinoiden luomista
muun muassa edistämällä markkinoiden yhdentymistä. Perustamissopimuksen 85 ja 86 artikla ovat
tehokkaita välineitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Näiden artikloiden määräyksiä sovelletaan
sellaisiin yritysten välisiin horisontaalisiin sopimuksiin, joilla pyritään jakamaan kansallisia tai alueiden
välisiä markkinoita, mutta myös sellaisiin tuottajien ja jakelijoiden välisiin vertikaalisiin suhteisiin,
jotka voivat eristää kyseiset tuottajat ja jakelijat niin, että markkinoiden yhdentyminen hidastuu tai
estyy merkittävässä määrin.

53. Kuten aihetta käsittelevässä vihreässä kirjassa todetaan, komissio kiinnittää erityistä huomiota
jakelualan rajoittavien sopimusten ja menettelytapojen haitalliseen vaikutukseen yhteisön sisäiseen
kauppaan. Osa yksinmyyntisopimuksista johtaa kansalliselle tasolle rajattujen jakelujärjestelmien
luomiseen ja tällä tavoin eristettyjen markkinoiden sulkemiseen, kun jakelijoita kielletään myymästä
toisella sopimusalueella sijaitseville asiakkaille. Nämä rajoitukset ovat erityisen haitallisia silloin, kun
jäsenvaltioiden välillä on hintaeroja ja unionissa asuvilta kuluttajilta estetään pääsy hinnoiltaan
edullisimmille markkinoille. Rajoituksia ei voida suvaita, koska ne rajoittavat kilpailua ja estävät
hintojen lähentymiskehitystä unionin alueella. Talous- ja rahaliiton toteuttaminen korostaa entisestään
tähän tilanteeseen liittyviä haittavaikutuksia.

54. Komissio pyrki tänäkin vuonna kaikin voimin estämään markkinoita jakavien horisontaalisten
sopimusten tekemistä. Se lähetti Yhdistyneen kuningaskunnan hammashoitoalan tarvikkeiden tuottaja-
ja jakeluyhdistykselle (British Dental Trade Association, BDTA) hallinnollisen kirjeen sen messuja ja
näyttelyjä koskevista säännöistä varmistuttuaan siitä, ettei säännöissä ollut sellaisia yhteisön
ulkopuolisten maiden yrityksiä syrjiviä määräyksiä tai menettelytapoja, jotka halusivat asettaa
tarvikkeitaan näytteille BDTA:n järjestämillä messuilla tai järjestämissä näyttelyissä. Kun Pohjois-
Amerikassa toimiva Carnival Corporation ja Airtours plc hankkivat yhteisen määräysvallan Välimeren
risteilyihin erikoistuneessa Costa Crociere SpA -yrityksessä, komissio katsoi, että
yhteisyrityssopimukset kuuluivat perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, koska

                                                  
32 Sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa annettu komission tiedonanto,

EYVL C 207, 18.7.1996, s.4, ja XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1996), 34–35 kohta.
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ne rajoittivat ostajayritysten kasvua Välimeren alueen markkinoita varten muodostetun yhteisyrityksen
markkina-alueella. Komissio antoi kuitenkin luvan soveltaa poikkeusta tähän sopimukseen, sillä
sopimuksen odotettiin parantavan kuluttajille tarjottavien kaupallisten palveluiden tasoa ja alentavan
hintoja. Asiassa, joka koski öljyalan yritysten Hydro Texaco Holdings A/S:n (jäljempänä ‘Texaco’) ja
Preemin perustamaa yhteisyritystä voiteluaineiden tuotantoa varten, komissio myönsi poikkeusluvan
kyseiselle sopimukselle vasta sen jälkeen, kun sopimuspuolet olivat muuttaneet sopimusehtoja, jotka
rajoittivat kilpailua Ruotsin voiteluaineiden jakelumarkkinoilla Texacon Preemille myöntämän
yksinmyyntioikeuden kautta. Kun sopimuksia on muutettu, osapuolet voivat vapaasti hankkia
voiteluaineensa haluamaltaan toimittajalta ja mistä tahansa maasta.

55. Komissiolla oli vastaavia tavoitteita myös vertikaalisten suhteiden osalta. Se kiinnitti huomiota
erityisesti sen tarkistamiseen, että yhteisyritykseen, jonka perustaminen on usein perusteltua
tuotantovaiheessa uusien tuotteiden tutkimiseen ja kehittämiseen liittyvien investointikustannusten tai
mittakaavaetujen takia, ei sisälly jakeluvaiheessa kilpailunvastaista yhteistyötä. Komissio antoi
Michelinille ja Continentalille luvan rengasalan yhteisyrityksen muodostamiseen varmistuttuaan, että
osapuolten sopimuksiin tekemät muutokset hälvensivät epäilykset yhteisyrityksen perustajien
mahdollisesta yhteistyöstä yhteisyrityksen tuotteiden markkinoinnissa omilla jakelualueillaan. Komissio
otti huomioon myös sen, että osapuolet suostuivat luopumaan franchising-yhteistyötä koskevista
suunnitelmistaan. Komissio ilmoitti kuitenkin osapuolille valvovansa myös jatkossa niiden
liiketoimintatapoja. Asiassa, joka koski Sanofin ja Bristol-Myers Squibbin muodostamaa yhteisyritystä
sydän- ja verisuonitautien torjumiseen käytettävien kahden uuden molekyylin kehittämiseksi,
tuottamiseksi ja markkinoimiseksi, komissio kiinnitti tarkempaa huomiota näiden uusien tuotteiden
markkinointiehtoihin jäsenvaltioissa. Koska yhteisyrityksen perustajien toiminta täydensi toisiaan ja
koska tarkasteltavina olevilla markkinoilla, joilla geneerisillä tuotteilla on suuri merkitys, uuden
yhteisyrityksen ei ole havaittu aiheuttavan huomattavia kilpailunrajoituksia.

3. Moottoriajoneuvojen jakelu

56. Komission vastuulla olevalla moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskevan
ryhmäpoikkeusasetuksen seurannalla33 on edelleen tärkeä merkitys autoalalla. Komissio onkin joutunut
käsittelemään suuren määrän kuluttajien ja yksityishenkilöiden huomautuksia moottoriajoneuvojen
jakelusta Euroopan unionissa.

57. Komissio totesi puolivuosittaisessa autojen hintoja käsittelevässä kertomuksessaan34, joka on
laajan yleisön saatavilla, että autojen hinnat vaihtelevat edelleen huomattavasti yhteisössä, mikä luo
suuren kannustimen rinnakkaiskauppaan. Hintojen avoimuuden lisäännyttyä komissio on edelleen
saanut kirjeitä sellaisilta loppukuluttajilta ja heidän puolestaan toimivilta välittäjiltä, jotka ovat
kohdanneet ongelmia halutessaan ostaa auton kotimaansa ulkopuolelta, erityisesti Suomesta, Tanskasta
ja Alankomaista. Näissä maissa toimivat autokauppiaat ovat usein kieltäytyneet myymästä autoa
muualla asuville henkilöille tai vaatineet heiltä korkeampaa hintaa. Englannin punnan vahvistuttua
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset haluavat yhä useammin ostaa vasemmanpuoleiseen
liikenteeseen tarkoitetun auton manner-Euroopasta. Moniin näistä ongelmatapauksista on löydetty
ratkaisu komission toimivaltaisten yksiköiden puututtua epävirallisella tasolla asiaan.

58. Valmistajat ja/tai niiden jakelijat eivät saa rajoittaa loppukuluttajien vapautta ostaa
moottoriajoneuvo valitsemastaan jäsenvaltiosta. Tämä vapaus on yksi Euroopan yhteisön tärkeimmistä
saavutuksista. Vaikka tätä kuluttajien oikeutta ei ole täydennetty jakelijoille asetetulla
myyntivelvollisuudella, jakelija ei voi hylätä kuluttajan ostotarjousta tai pyytää häneltä korkeampaa

                                                  
33 Komission asetus (EY) N:o 1475/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, perustamissopimuksen 85 artiklan 3

kohdan soveltamisesta moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskevien sopimusten ryhmiin,
EYVL L 145, 29.6.1995. Katso myös XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 54–56 kohta.

34 Lehdistötiedote IP/97/113, 14.2.1997, ja lehdistötiedote IP/97/640, 11.7.1997.
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hintaa pelkästään sen perusteella, että kuluttaja on toisen jäsenvaltion kansalainen. Valmistajat voivat
toisaalta toteuttaa toimenpiteitä sellaisia jakelijoitaan vastaan, jotka myyvät tuotteita jälleenmyyjinä
toimiville valtuuttamattomille tai harmaiden markkinoiden jakelijoille.

59. Tätä vapautta rajoittavat jakelusopimusehdot ja/tai toiminta asetetaan mustalle listalle ja niitä
noudattaneet valmistajat ja/tai jakelijat menettävät automaattisesti poikkeuslupansa. Kuluttajat, joiden
oikeuksia on loukattu, voivat kääntyä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tai tuomioistuinten
puoleen, joilla on toimivalta soveltaa yhteisön kilpailusääntöjä erityisesti ryhmäpoikkeusasetuksen
soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa.

60. Osa huomautuksista koski puolestaan jakelusopimusten irtisanomista, varsinkin Saksassa.
Komissio päätti yhdessä näistä tapauksista hylätä valituksen esittäjän hakemuksen. Komissio on sitä
mieltä, että tapaukset, joiden vaikutukset rajoittuvat pääasiassa yhden jäsenvaltion alueelle ja joita ei
voida pitää yhteisön edun mukaisina, voidaan käsitellä yhtä hyvin kansallisella tasolla. Tämä näkemys
vastaa asiassa Automec noudatettua oikeuskäytäntöä.35

61. Komissio käsitteli ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti myös kahta muuta tärkeää ilmoitusta,
jotka koskivat SMART-järjestelmällä varustetun auton vakiojälleenmyyntisopimusta ja Fordin
huoltoliikkeiden vakiosopimusta. Ensin mainitussa asiassa komissio toimitti sopimuspuolille
hallinnollisen kirjeen tarkistettuaan, että sopimuksen viimeisin toisinto on yhdenmukainen asetuksen
N:o 1475/95 kanssa (muun muassa valtuutettujen myyjien oikeus pitää kaupan myös muita
automerkkejä tai vapaus pyrkiä saamaan mainonnalla asiakkaita myös sopimusalueen ulkopuolelta).
Jälkimmäisessä asiassa komissio totesi, että sopimus ei kuulunut asetuksen N:o 1475/95
soveltamisalaan ja myönsi lisäksi, että sopimus hyödytti kuluttajia erityisesti sen vuoksi, että palvelut
säilyvät lähellä.

C - Määräävässä asemassa olevat yritykset

62. EY:n perustamissopimuksen 86 artiklassa kielletään määräävässä asemassa olevan yhden tai
useamman yrityksen kilpailunvastainen toiminta. Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta ovat erityisesti
tuotannon rajoittaminen, kohtuuttomien tai syrjivien hintojen määrääminen ja saalistushinnoittelu,
kytkykaupat tai muut liiketoimintatavat, joiden perusperiaatteena ei ole taloudellinen tehokkuus. Näillä
käytännöillä on kielteinen vaikutus kilpailuun, ja ne on näin ollen kiellettävä, kun on kyse yrityksistä,
joiden markkinavoima on niin suuri, että ne voivat olla välittämättä kilpailun asettamista vaatimuksista,
häätää kilpailijansa markkinoilta aiheuttamatta huomattavaa vahinkoa itselleen ja haitata merkittävästi
uusien tulijoiden pääsyä markkinoille.

63. Tällainen toiminta on tuomittu perinteisesti kilpailuoikeudessa, sillä se rajoittaa kilpailijoiden
tai uusien tulijoiden kykyä vaikuttaa markkinoiden dynaamisuuteen. Komissio pitää näitä käytäntöjä
erityisen vahingollisina sen takia, että ne aiheuttavat markkinoiden jakautumista ja hidastavat yhteisön
talouden yhdentymistä. Komissio kiinnittää näin ollen erityistä huomiota vaikutuksiin, joita määräävän
aseman väärinkäytöllä on tähän kehitykseen. Komission tietoon tämän vuoden aikana tulleet tapaukset
osoittavat, ettei tällainen toiminta ole keskittynyt tietyille aloille, vaikka vapautumassa olevan alat
ovatkin erityisessä vaaravyöhykkeessä.

64. Komissio määräsi loppujen lopuksi tänä vuonna sakkoja vain yhdessä asiassa. Muissa asioissa
se hyväksyi, annettuaan asiasta vastaväitetiedoksiannon, asianomaisten yritysten sitoumukset tai
sopimusten muutokset, joiden mukaisesti yritykset luopuivat haitallisista käytännöistä. Se, onko
kyseisten yritysten asenteen taustalla todellinen pyrkimys kilpailuperiaatteiden mukaiseen vastuulliseen

                                                  
35 Asia T-24/90, Automec Srl v. Euroopan yhteisöjen komissio, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio

18.9.1992.
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toimintaan, paljastuu vasta tulevaisuudessa. Komissio seuraakin edelleen tarkkaavaisesti tehtyjen
sitoumusten noudattamista.

65. Komissio määräsi Irish Sugar plc:lle 8,8, miljoonan ecun suuruisen sakon. Kyseisen yrityksen,
joka on Irlannin ainoa sokerintuottaja ja jolla on 90 prosentin markkinaosuus Irlannin
sokerimarkkinoista, todettiin syyllistyneen määräävän aseman väärinkäyttöön pyrittyään toistuvasti
haittaamaan pienten irlantilaisten sokeria pakkaavien yritysten kilpailua mutta myös pyrittyään
rajoittamaan Ranskasta ja Pohjois-Irlannista tuotavan sokerin aikaansaamaa kilpailua. Irish Sugar
tarjosi esimerkiksi syrjiviä hintoja tai alennuksia ranskalaisen sokerin maahantuojan asiakkaille tai esitti
syrjiviä alennuksia sellaisille teollisuusasiakkaille, jotka veivät osan tuotannostaan muihin
jäsenvaltioihin. Nämä menettelytavat synnyttivät keinotekoisia esteitä jäsenvaltioiden välille ja
haittasivat markkinoiden joustavuutta.

66. Komissio epäili yritysten tekemän sopimuksen yhdenmukaisuutta perustamissopimuksen 86
artiklan36 kanssa myös asiassa Swedish Match Sverige AB/Skandinavisk Tobakskompagni AS. Swedish
Matchillä, joka on Ruotsin ainoa savukkeidentuottaja ja -jakelija, on ollut vuodesta 1961 lähtien
yksinoikeus tanskalaisen Skandinavisk Tobakskompagnin Prince-savukemerkin tuotantoon, jakeluun ja
myyntiin. Prince-savukkeilla on vahva asema Ruotsin tupakkamarkkinoilla. Tämän yksinoikeudellisen
lisenssisopimuksen, joka on tehty kahden vierekkäisillä markkinoilla määräävässä asemassa olevan
yrityksen välillä, katsottiin voimassaoloaikansa ja laajuutensa perusteella kuuluvan 86 artiklan
soveltamisalaan muun muassa siksi, että Swedish Match määräsi yksipuolisesti Prince-savukkeiden
myyntihinnan. Sopimus eristi siten Ruotsin markkinat, joilla Swedish Match pystyi toimimaan
välittämättä kilpailun asettamista vaatimuksista. Komissio hyväksyi lisenssisopimuksen sen jälkeen kun
sitä oli muutettu siten, että suurin osa Prince-tuotemerkin myynnistä tapahtuu Skandinavisk
Tobakompagnin valvonnassa, johon sisältyisi muun muassa savukkeiden hintojen määrittäminen.
Ruotsin markkinoille ilmaantui välittömästi sopimuksen muuttamisen jälkeen varteenotettava kilpailija.

67. Belgacomia koskeva asia, joka perustui ITT Promedia NV:n vuonna 1995 tekemään
valitukseen määräävän aseman väärinkäytöstä, päättyi tänä vuonna myönteiseen lopputulokseen.
Amerikkalaisen puhelinluettelokustantamon ITT World Directories Companyn belgialainen tytäryhtiö
moitti belgialaista teleoperaattoria Belgacomia siitä, että se peri syrjiviä ja kohtuuttomia hintoja
puhelintoiminnan tilaajatietojen käyttöoikeudesta. Komissio oli sitä mieltä, että koska
puhelinluetteloiden kustantajat olivat riippuvaisia teleoperaattoreista, tietoja on annettava käyttöön
syrjimättömin perustein ja teleoperaattorille aiheutuneiden kustannusten perusteella laskettujen hintojen
mukaisesti. Belgacomin hinnoittelujärjestelmässä otettiin kuitenkin huomioon muun muassa
kustantajan, eli tässä tapauksessa ITT Promedian, liikevaihto, jonka huomioon ottaminen ei ole
perusteltua muun kuin määräävän aseman ansiosta saavutetun markkinavoiman takia. Komission
puututtua asiaan Belgacom suostui luopumaan kustantajan liikevaihdon käytöstä yhtenä
hinnoitteluperusteena ja ottamaan käyttöön laskentamenetelmän, joka perustuu vuotuisten
kokonaiskustannusten ja kustantajien lukumäärän väliseen suhteeseen ja joka vastaa siten paremmin
yhteisön oikeuden säännöksiä. Tämä johti puolestaan hintojen alenemiseen. Käyttöön otetun
menetelmän perusajatuksena on, että uusien tulokkaiden ilmaantuminen markkinoille laskee hintoja.
Komissio lopetti näin ollen Belgacomia vastaan aloitetut menettelyt.

68. Komissio aloitti 24. maaliskuuta 1997 muodollisen menettelyn 2000 pankin omistamaa
S.W.I.F.T-osuuskuntaa  (Society for Worldwide International Financial Telecommunications sc)
vastaan. S.W.I.F.T. hoitaa kansainvälistä erikoistunutta televiestintäverkkoa, joka tarjoaa tietojen
välitys- ja käsittelypalveluja kaikkialla maailmassa sijaitseville rahoituslaitoksille. S.W.I.F.T. oli
evännyt ranskalaiselta valtionyhtiöltä La Postelta pääsyn kyseiseen televiestintäverkkoon, mistä La
Poste teki valituksen komissiolle, joka katsoi vastaväitetiedoksiannossaan S.W.I.F.T.:in rikkoneen

                                                  
36 Komissio tarkasteli myös sitä, oliko sopimus yhdenmukainen perustamissopimuksen 85 artiklan kanssa.
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perustamissopimuksen 86 artiklaa. S.W.I.F.T.:illä on nimittäin luonteeltaan monopolistinen määräävä
asema, sillä se on ainoa maksumääräyssanomien välittäjä kansainvälisellä tasolla ja ainoa verkko, joka
tarjoaa yhteyksiä kaikkialla maailmassa sijaitseviin pankkilaitoksiin. Se muodostaa näin ollen todellisen
välttämättömän infrastruktuurin, sillä jos joltakin yhteisöltä evätään pääsy kyseisenkaltaiseen verkkoon,
yhteisöltä evätään käytännössä pääsy kansainvälisille maksumääräysmarkkinoille. S.W.I.F.T. käytti
lisäksi selkeästi väärin määräävää asemaansa asettaessaan verkkoon pääsylle verkon jäsenten
taloudellisiin toimintaedellytyksiin liittyviä perusteettomia ehtoja ja soveltaessaan näitä edellytyksiä
syrjivästi La Posteen.

S.W.I.F.T. halusi ratkaista asian kaikessa yhteisymmärryksessä ja, vaikka se ei hyväksynytkään
komission väitteitä, sitoutui näin ollen muodollisesti myöntämään täydellisen pääsyn verkkoon kaikille
sellaisille yhteisöille, jotka täyttävät Euroopan rahapoliittisen instituutin asettamat edellytykset
kansallisiin maksujärjestelmiin pääsemiseksi, vaikka järjestelmään olivat siihen saakka päässeet
ainoastaan osakkaana olevat jäsenet. Tämä sitoumus julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä37. Komissio päätti siten keskeyttää S.W.I.F.T.:iä vastaan aloitetun menettelyn ja ilmoitti
olevansa halukas valvomaan sitoumuksen noudattamista.

69. Tietotekniikan alan huoltopalveluiden tarjoajien tehtyä valituksen Digital Equipment
Corporationin (jäljempänä ‘Digital’) liiketoimintatavoista ja komission tutkittua asiaa komissio aloitti
kyseistä yritystä vastaan perustamissopimuksen 86 artiklan rikkomista koskevan menettelyn38.
Komissio totesi vastaväitetiedoksiannossaan, että Digitalilla oli määräävä asema Digitalin
ohjelmistohuoltopalveluiden ja muiden Digitalin tietokoneille tarkoitettujen materiaalisten palveluiden
markkinoilla Euroopassa. Komissio katsoi Digitalin käyttäneen väärin määräävää asemaansa otettuaan
käyttöön liiketoimintatavan, jolle olivat ominaisia syrjivät menettelytavat ja kytkykaupat. Näillä
kaupallisilla käytännöillä haluttiin selvästikin haitata palveluja itsenäisesti tarjoavien kykyä kilpailla
Digitalin kanssa Digitalin tietokoneille tarkoitettujen huoltopalveluiden ja muiden materiaalisten
palveluiden markkinoilla. Saatuaan vastaväitetiedoksiannon ja ilmoitettuaan vastustavansa sitä Digital
ehdotti komissiolle muodollisia sitoumuksia, joiden tarkoituksena oli muuttaa Digitalin kauppa- ja
hintapolitiikkaa ohjelmistojen huoltopalveluiden ja muiden materiaalisten palveluiden alalla.

D - Tietoyhteiskunta

70. Komissio valmisteli vuoden 1997 aikana Euroopan unionissa tarjottavien
televiestintäpalveluiden täydellistä vapauttamista, jonka oli vahvistettu tapahtuvan 1. tammikuuta 1998,
tehostamalla kilpailua tietoyhteiskunnassa. Se toteutti useita vapauttamista täydentäviä toimenpiteitä39.
Lisäksi se valvoi, etteivät eri toimijat tee vapauttamiskehitystä estäviä sopimuksia tai luo vapauttamista
hidastavia mekanismeja40.

1. Teleoperaattoreiden liittoutumat

71. Odotettavissa oleva televiestintämarkkinoiden täydellinen vapauttaminen41, joka ilmenee
operaattoreiden välisenä kilpailuna kaikkien palveluiden alalla, teknisen kehityksen kiihtyminen ja
markkinoiden kansainväliset vuorovaikutussuhteet ovat aiheuttaneet sen, että alalla on toteutettava
rakenneuudistuksia ja luotava erilaisia liittoutumia, jotta yritykset olisivat valmiit kohtaamaan näiden
suurten muutosten asettamat haasteet. Komissio on viime vuosina joutunut useaan otteeseen antamaan

                                                  
37 Asia N:o IV/36.120-La Poste vastaan SWIFT ja GUF, EYVL C 335, 6.11.1997, s.3.
38 Komissio tarkasteli lisäksi myös joidenkin Digitalin tekemien jakelusopimusten yhdenmukaisuutta

perustamissopimuksen 85 artiklan kanssa.
39 Katso jäljempänä II luku.
40 Katso jäljempänä III luku.
41 Vapauttamiseen ja julkisiin valtaoikeuksiin liittyviä näkökohtia käsitellään EY:n perustamissopimuksen 37 ja 90

artiklan soveltamista koskevassa II luvussa.
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lausuntoja alalla tehtyjen sopimusten ja toteutettujen toimien yhdenmukaisuudesta yhteisön
kilpailusääntöjen kanssa42. Komissio on tarkastellut useita tämänkaltaisia tapauksia myös tämän
vuoden aikana. Komission tällä alalla toteuttaman toiminnan tavoitteena on, että kansalliset
teleoperaattorit, joilla on yhä määräävä asema kansallisilla markkinoillaan, eivät käytä näitä teknisesti
tai taloudellisesti hyödyllisiä liittoutumia aiemmin monopolin avulla hankitun aseman säilyttämiseen ja
kilpailun estämiseen.

72. Komissio antoi 29. lokakuuta 1997 luvan kahden teleoperaattoreiden välisen kansainvälisen
liittoutuman, nimittäin Unisourcen ja Uniworldin43, luomiseen. Unisource on ruotsalaisen Telian,
alankomaalaisen PTT Telecomin ja sveitsiläisen Swiss Telecomin välinen liittoutuma, josta
espanjalainen Telefónica lopulta vetäytyi. Uniworld on Unisourcen ja AT&T:n muodostama
yhteisyritys. Näiden liittoutumien avulla voidaan saavuttaa kaksi tärkeää tavoitetta: sopiva koko ja
laaja maantieteellinen toiminta-alue, joka tällä toimialalla merkitsee transatlanttista
yhteistyökumppanuutta. Tästä ovat osoituksena British Telecomin ja MCI:n äskettäin muodostama
liittoutuma (Concert) sekä France Télécomin, Deutsche Telekomin ja Sprintin vastikään muodostama
liittoutuma (Atlas/Global One). Näitä liittoutumasopimuksia tarkasteltiin perustamissopimuksen 85
artiklan kannalta, ja sopimuksille päätettiin myöntää yksittäinen viiden vuoden poikkeuslupa sen
jälkeen, kun niitä oli muutettu ja kun tietyt rakennetta ja toimintatapoja koskevat edellytykset oli
täytetty.

Unisourcen tarjoamaan laajaan valikoimaan televiestintäpalveluja sisältyvät muun muassa
matkapuhelin- ja satelliittipalvelut, tietojenvälityspalvelut ja yrityksille suunnatut puhelinpalvelut. Näitä
palveluja tarjotaan toiminnallisten tytäryhtiöiden välityksellä. Varmistuttuaan siitä, että Unisourcen
kolme osakasta eivät vahvistaisi aiempaa määräävää asemaansa kotimaan markkinoillaan, komissio
myönsi sopimuksille poikkeusluvan, jonka ehdoksi asetettiin tiettyjä sitoumuksia. Sitoumuksilla
pyrittiin ehkäisemään muun muassa perustajayritysten syrjivää toimintaa verkkojen hallinnan alalla,
luottamuksellisten tietojen siirtämistä yksiköstä toiseen, ristikkäistukien myöntämistä Unisourcen ja sen
perustajayritysten välillä tai pyrkimyksiä kytkykauppoihin palvelujen tarjoamisen alalla. Komissio
kiinnitti huomiota myös Alankomaiden ja Sveitsin viranomaisten sitoumukseen vapauttaa
televiestintämarkkinansa 1. tammikuuta 1998. Ruotsin televiestintämarkkinat oli jo vapautettu.

Uniworld tarjoaa vastaavia televiestintäpalveluja, mutta sen toiminta-alue ulottuu myös Yhdysvaltoihin.
Uniworldin tehtyä vastaavia sitoumuksia kuin Unisource komissio päätti myöntää sen perustana oleville
liittoutumasopimuksille viiden vuoden poikkeusluvan. On huomattava, että AT&T tarjoutui tekemään
lisäksi ylimääräisen sitoumuksen, jonka mukaan se ei harjoittaisi Euroopan ja Yhdysvaltain välisten
ulkomaanpuhelujen hintoja koskevaa syrjintää Unisourcen osakkaiden ja muiden eurooppalaisten
teleoperaattoreiden välillä.

73. Komissio sai valmiiksi unionin tärkeimpien kansallisten teleoperaattoreiden muodostamaa
yleiseurooppalaista verkkoa (Global European Network, G.E.N.) koskevan arviointinsa. Sopimuksen
pohjalta on tarkoitus luoda korkealaatuinen ja erittäin suorituskykyinen valokuitua käyttävä televerkko,
joka parantaa Euroopan laajuisten televerkkojen palvelutasoa. Komissio katsoi, että osa
sopimusehdoista oli ristiriidassa yhteisön kilpailusääntöjen kanssa, muun muassa ehdot, jotka koskivat
yhteistä hinnoittelua ja kolmansien osapuolten verkkoon pääsylle asetettuja esteitä. Komission
huomautettua näistä epäkohdista ilmoituksen tekijät muuttivat sopimustaan siten, että kukin
sopimuspuoli neuvottelee omalta osaltaan kolmansien osapuolten kanssa verkkoon pääsyn ehdoista,
erityisesti hinnoista, ja että neuvotteluissa noudatetaan syrjimättömyysperiaatetta. Komissio antoi
näiden muutosten perusteella luvan järjestelmän käyttöönottoon. Tämä tapaus on erittäin kuvaava
esimerkki yhteisön noudattamasta politiikasta. Komissio suhtautuu myönteisesti tekniseen kehitykseen
                                                  
42 XXV kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1995), 54–59 kohta, ja XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus

(1996), 66–83 kohta.
43 XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 68 kohta.
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mutta haluaa samalla varmistua siitä, että määräävässä asemassa olevat operaattorit eivät hyödynnä
asemaansa estääkseen syrjivien menettelytapojen ja markkinoille pääsylle asetettavien esteiden kautta
kilpailijoitaan hyötymästä tästä kehityksestä.

2. Matkaviestintä

74. Komissio on erittäin tyytyväinen kilpailun edistymiseen matkaviestinnän alalla ja tämän
kehityksen vaikutuksiin koko televiestintäalaan. Uudet palvelut, hintojen aleneminen, verkkojen
laajeneminen, kysynnän kasvu ja uusien työpaikkojen luominen ovat erinomaisia esimerkkejä alan
elinvoimaisuudesta, jota komissio edistää kilpailupolitiikallaan. Komissio aikookin seurata myös
jatkossa tarkkaavaisesti alalla tapahtuvaa kehitystä helpottaakseen kilpailijoiden pääsyä markkinoille ja
suojatakseen kuluttajien oikeutta valita vapaasti haluamansa teleoperaattorin ja palvelut44.

75. Komissio hyväksyi tänä vuonna GSM-standardia käyttävien operaattoreiden välisen
sopimuksen, jonka osapuolet kuuluvat yli 200-jäseniseen kansainväliseen järjestöön. Sopimuksen
tarkoituksena on luoda vapaavalintainen vakiolomake, jolla pyritään helpottamaan niiden
operaattoreiden välisiä kahdenvälisiä neuvotteluja, jotka haluavat tehdä sijainninseurantasopimuksia.
Näitä sopimuksia tarvitaan GSM-verkkojen yhteensovittamiseksi ja sen mahdollistamiseksi, että
käyttäjät voisivat käyttää matkapuhelintaan kaikkialla.

Euroopan unionissa toimivat GSM-verkko-operaattorit joutuvat noudattamaan kansallisia säännöksiä
muun muassa myöntäessään toimilupia, mikä rajaa niiden verkon peittoalueen yhden jäsenvaltion
rajojen sisäpuolelle. Unionin 15 jäsenvaltiossa asuvien 35 miljoonan matkapuhelimenkäyttäjän kannalta
on ensiarvoisen tärkeää, että nämä rajoitukset eivät kyseenalaista GSM-standardin tarjoamia etuja. Kun
käyttäjä poistuu sen jäsenvaltion alueelta, jossa hän on tilannut GSM-liittymänsä, hänen on voitava
soittaa ja vastaanottaa puheluja toisen jäsenvaltion alueella. Tämä on mahdollista vain siinä
tapauksessa, että eri jäsenvaltioiden operaattorit sopivat verkkojen yhteensovittamisesta.

Komission mielestä yhteensovittamista helpottava vakiolomake tuo tullessaan monia etuja.
Operaattoreiden kannalta lomake säästää kustannuksia ja neuvotteluun käytettävää aikaa ja varmistaa
lisäksi syrjimistä ehkäisevää avoimuutta. Kuluttajat puolestaan hyötyvät vakiolomakkeesta
matkapuhelimensa käyttöalueen nopeamman laajenemisen kautta. Komissio on lisäksi havainnut, että
sopimuksen muuttamisella voitiin poistaa mahdollisia kilpailuun liittyviä riskejä, esimerkiksi se, että
kuluttajia estettäisiin tilaamasta liittymä edullisimmilla hintaehdoilla operaattorilta, joka toimii muualla
kuin kuluttajan asuinmaassa. Parhaillaan käydään neuvotteluja ratkaisun löytämiseksi ongelmaan, joka
koskee operaattoreiden perimiä sijainninseurantapalvelumaksuja, jotka eivät määräydy todellisten
kustannusten perusteella.

3. Televiestintätariffit

76. Silloin kun kansallisilla teleoperaattoreilla on edelleen määräävä asema kotimaan
markkinoillaan, erityisesti infrastruktuurin osalta, vapauttamisen kannalta on erityisen tärkeää, etteivät
kyseiset operaattorit käytä väärin markkinavoimaansa kilpailijoiden kustannuksella. Komissio valvoo
näin ollen, että kansallisten operaattoreiden kilpailijat voivat käyttää kansallisten operaattoreiden
infrastruktuureita kohtuullisin ja syrjimättömin perustein, erityisesti hinnan osalta.

77. Komissio aloitti siten vuonna 1996 esitetyn valituksen perusteella menettelyn saksalaista
televiestinnän harjoittajaa Deutsche Telekom AG:ta (jäljempänä ‘DT’) vastaan sen asetettua
kohtuuttomia ehtoja kolmansien pääsylle verkkoihinsa45. DT:n esiteltyä luonnoksen kilpailijoiden
                                                  
44 Komissio on käsitellyt kahta asiaa, jotka koskevat toimilupien myöntämistä toiselle GSM-operaattorille Espanjassa

ja Italiassa. Näitä asioita kuvataan perustamissopimuksen 37 ja 90 artiklan soveltamista käsittelevässä II luvussa.
45 XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 71 kohta.
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verkkoon liittymistä koskevaksi uudeksi sopimukseksi komissio antoi kansainvälisen tilitoimiston
tehtäväksi toteuttaa hintatutkimus, josta ilmeni, että DT ei kyennyt osoittamaan hintojensa perustuvan
kustannuksiin ja että DT:n hintataso oli 100 prosenttia korkeampi kuin vastaavilla kilpailevilla
markkinoilla noudatettu hintataso. Vaikka komissio ei halua toimia hintojen sääntelyviranomaisena, se
kehotti DT:tä mukauttamaan hintojaan taloudellisten realiteettien perusteella, jolloin sen
hinnoittelukäytäntöjä ei voitaisi pitää määräävän aseman väärinkäyttönä. DT suostui lopulta
alentamaan paikallispuheluverkkoon liittymisen tariffeja 38 prosentilla ja kaukopuheluverkkoon
liittymisen tariffeja 78 prosentilla, erityisesti yrityspalveluiden tarjoajille. Komissio päätti sen jälkeen
päättää DT:tä vastaan aloittamansa menettelyn.

78. Komissio on lisäksi aloittanut menettelyt määräävässä asemassa olevien puhelinoperaattoreiden
maksamien ulkomaanpuhelumaksujen tutkimiseksi. Suuri osa ulkomaanpuheluista maksetusta hinnasta
koostuu tilitysmaksuista, jotka muodostavat eri valtioissa sijaitsevien operaattoreiden väliset
siirtohinnat. Nykyisistä teknisistä muutoksista ja niiden aiheuttamasta kustannusten alenemisesta
seuraa, ettei näiden maksujen enää uskota heijastavan todellisia puhelukustannuksia. Komission yksiköt
aikovat näin ollen tutkia perusteellisesti nykyisiä tilitysjärjestelyjä kustannusperusteisuuden tavoitteen
saavuttamiseksi. Unionin johtavilta teleoperaattoreilta on pyydetty tietoja tilitysmaksujärjestelyihin
liittyvien kilpailunäkökohtien arvioimista varten.

4. Tietotekniikka

79. Asia, jossa olivat vastakkain amerikkalainen Santa Cruz Operation Inc -yritys (jäljempänä
‘Santa Cruz’) ja Microsoft-yritys, on esimerkki pitkälle viedystä kilpailunrajoitustapauksesta, jossa
teollis- ja tekijänoikeuksia käytettiin kilpailijan innovaatiokyvyn rajoittamiseen.

Santa Cruzin hankittua omistukseensa AT&T:n suuritehoisille mikrotietokoneille tarkoitettuun UNIX-
käyttöjärjestelmään liittyvän liiketoiminnan sille siirtyi myös Microsoftin ja AT&T:n kymmenen vuotta
sitten tekemä sopimus, jossa määrättiin, että Microsoft loisi yhden ainoan version kyseisestä UNIX-
käyttöjärjestelmästä, jota molemmat sopimuspuolet valmistaisivat. Sopimusehtojen mukaan
sopimuspuolten oli luotava UNIX-käyttöjärjestelmän kaikki uudet versiot Microsoftin alkuperäisen
version pohjalta ja yhdenmukaistettava ne Microsoftin ja AT&T:n ennen vuotta 1987 kehittämien
ohjelmien kanssa. Santa Cruzin oli siis käytettävä Microsoftin vanhentunutta tekniikkaa kaikissa
uusissa tuotteissaan. Santa Cruz ja Microsoft kilpailevat kuitenkin keskenään UNIX-käyttöjärjestelmän
markkinoilla.

Kyseisiä sopimusehtoja pidettiin näin ollen kilpailunrajoituksina, koska ne haittasivat kilpailijan
innovaatiokykyä. Saatuaan komissiolta vastaväitetiedoksiannon Microsoft päätti yksipuolisesti ja
peruuttamattomasti vapauttaa Santa Cruzin sopimuksessa määrätystä UNIX-käyttöjärjestelmän
alkuperäisen version käyttövelvoitteesta. Santa Cruz päätti sen jälkeen vetää pois valituksensa.

80. Komissio seuraa mielenkiinnolla myös tietotekniikka-alan johdannaistuotteita, kuten
elektroniikkapelejä, ja niiden jakelutapoja. Se sai tätä kautta tietoonsa videopelien laiteasemien
tärkeimpiin valmistajiin kuuluvien Segan ja Nintendon väliset lisenssisopimukset. Kyseiset yritykset
olivat ottaneet käyttöön lisenssijärjestelmän, jonka kautta itsenäiset yritykset voivat kehittää ja editoida
Segan ja Nintendon valmistamien laiteasemien kanssa yhteensopivia pelejä. Sopimusehtojen mukaan
Segan ja Nintendon oli hyväksyttävä lisenssinhaltijoiden kehittämät pelit ennen niiden saattamista
markkinoille. Lisäksi määrättiin, että lisenssinhaltijoiden oli annettava kehittämiensä pelien valmistus
alihankintana lisenssin myöntäjille tai rajoitetulle määrälle hyväksyttyjä valmistajia.

Komissio oli sitä mieltä, että nämä sopimukset rajoittivat kilpailua antamalla Segalle ja Nintendolle
mahdollisuuden valvoa kilpailua omien laiteasemiensa kanssa yhteensopivien pelien markkinoilla.
Sopimukset rajoittivat erityisesti lisenssiyritysten kykyä kilpailla lisenssien myöntäjien kanssa. Niinpä
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komissio toimitti näille yrityksille vastaväitetiedoksiannon. Sega ja Nintendo päättivät sen jälkeen
muuttaa sopimuksiaan poistamalla niistä kiistanalaiset sopimusehdot. Havaittuaan, että uusiin
sopimuksiin ei sisältynyt kilpailunrajoituksia, komissio ilmoitti päättäneensä asian käsittelyn.

E - Liikenne

1. Laivaliikenne

1.1. Linjaliikenteen konsortiot

81. Komissio sovelsi vuoden 1997 aikana useita kertoja linjaliikennettä harjoittaville konsortioille
myönnettävästä ryhmäpoikkeuksesta annetun asetuksen säännöksiä46. Poikkeukseen liittyvillä
edellytyksillä ja velvoitteilla voidaan varmistaa perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan
määräyksien noudattaminen ja taata, että konsortioihin kohdistuu todellista kilpailua, jolloin
rahdinantajat saavat oikeudenmukaisen osuuden kyseisten sopimusten ansiosta saatavista voitoista.

Asetuksen N:o 870/95  5–9 artiklassa säädetään edellytykset, jotka konsortion on täytettävä voidakseen
hyötyä ryhmäpoikkeuksesta. Konsortiot hyötyvät automaattisesti asetuksen mukaisesta poikkeuksesta,
jos niiden osuus laivaliikenteestä jää alle 30 tai 35  prosentin riippuen siitä, toimivatko ne
konferenssissa vai sen ulkopuolella. Ryhmäpoikkeus voidaan myöntää ilmoituksen jälkeen myös
sellaisille konsortioille, joiden osuus liikenteestä ylittää kyseiset raja-arvot mutta ei ole suurempi kuin
50 prosenttia suorasta liikenteestä, jos konsortiot täyttävät muut asetuksessa säädetyt edellytykset. Jos
konsortion osuus liikenteestä ylittää 50 prosenttia tai ei täytä muita ryhmäpoikkeuksen myöntämiselle
asetettuja edellytyksiä, kyseisestä sopimuksesta on kuitenkin ilmoitettava komissiolle, jotta sille
voitaisiin pyytää 85 artiklan 3 kohdan mukainen poikkeus. Komissio tutki vuoden 1997 aikana asioita
kaikissa ryhmäpoikkeusluokissa.

82. Yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä soveltaen neljälle linjaliikenteen konsortiosopimukselle
myönnettiin ryhmäpoikkeus asetuksen N:o 870/95 nojalla.

Maaliskuun 5. päivänä 1997 myönnettiin poikkeuslupa neljän varustamon47 tekemälle Joint
Operational Service Agreement -sopimukselle (jäljempänä ‘JOS’) ja kolmen neljästä edellä mainitusta
varustamosta48 tekemälle West Coast / Mediterranean Agreement -sopimukselle (jäljempänä
‘WC/Med’). Lokakuun 6. päivänä 1997 myönnettiin ryhmäpoikkeus kahdelle varustamoiden väliselle
konsortiosopimukselle, nimittäin New Carribean Services- ja EUROSAL III -sopimuksille. Komissio
teki näissä asioissa samanlaiset päätelmät. Todettuaan, että konsortioiden osuus markkinoista oli 40–50
prosenttia ja että tarkasteltavina olevilla linjoilla on edelleen riittävästi kilpailua, ja suostuteltuaan
viimeksi mainitun sopimuksen osapuolet tekemään joitakin muutoksia sopimukseen komissio ilmoitti,
että konsortiot täyttävät asetuksessa N:o 870/95 säädetyt edellytykset poikkeuksen myöntämiselle.

83. Kolmelle asetuksen N:o 870/95 soveltamisalaan kuulumattomalle konsortiosopimukselle
myönnettiin kuitenkin perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan mukainen yksittäispoikkeus49.

                                                  
46 Komission asetus (EY) N:o 870/95, annettu 20 päivänä huhtikuuta 1995, perustamissopimuksen 85 artiklan 3

kohdan soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja
yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot), annettu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 479/92 nojalla
(EYVL L 89, 21.4.1995, s.7). Katso myös XXV kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 68-70 kohta, ja XXVI
kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 84-87 kohta.

47 Andrew Weir Shipping Ltd, Iscont Lines Ltd, KNSM Kroonburgh BV ja Zim Israeli Navigation Ltd.
48 Andrew Weir Shipping Ltd, KNSM Kroonburgh BV ja Zim Israeli Navigation Ltd.
49 XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1996), 87 kohta.
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84. Komissio myönsi 3. syyskuuta 1997 perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan mukaisen
yksittäispoikkeuksen neljän transatlanttisen varustamon välisille konsortiosopimuksille50. Sea-Landin,
P&O:n ja Nedlloydin vuonna 1988 muodostama konsortio, joka perustui sopimukseen alusten
yhteisestä käytöstä (Vessel sharing agreements, jäljempänä ‘VSA’) Pohjois-Euroopan ja Yhdysvaltain
sekä Välimeren ja Yhdysvaltain välisessä linjaliikenteessä, teki OOCL- ja Maersk-yhtiöiden kanssa
sopimuksia tilan ostamisesta (Slot charter agreements). Koska sopimuspuolten osuus liikenteestä
kyseisillä markkinoilla on yli 30 prosenttia ja koska osa sopimusehdoista ei täytä yhtä tai useampaa
asetuksessa N:o 870/95 poikkeuksen myöntämiselle säädettyä edellytystä, sopimukset eivät kuulu
kyseisen asetuksen soveltamisalaan. Komissio julkaisi osana vastalausemenettelyä tiedonannon51

saadakseen asiasta lausuntoja niiltä, joiden etua asia koskee.

Komissio katsoi asiaa tarkasteltuaan, että sopimukset täyttivät 85 artiklan 3 kohdan kolme ensimmäistä
edellytystä erityisesti sillä perusteella, että niihin sisältyi huomattavia investointeja ja kapasiteetin
vähentämistä. Komissio totesi, että myös neljäs edellytys täyttyi, sillä sopimuspuolet, joiden
markkinaosuus oli alle 40 prosenttia, eivät kyenneet poistamaan kilpailua. Komissio korosti kuitenkin,
että osalle sopimusehdoista ei voitu myöntää yksittäispoikkeusta. Sopimuspuolet antoivat komissiolle
sitoumuksen olla soveltamatta kyseisiä ehtoja EY:n perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla
maantieteellisillä alueilla. Komissio katsoi nämä sitoumukset saatuaan voivansa myöntää näille
rajoittaville sopimusehdoille yksittäispoikkeuksen. Poikkeus on voimassa kuusi vuotta asetuksen N:o
4056/86 soveltamisalaan kuuluvan toiminnan osalta ja kolme vuotta asetuksen N:o 1017/68
soveltamisalaan kuuluvan toiminnan osalta.

1.2. P&O Stena Line

85. P&O ja Stena ilmoittivat 31. lokakuuta 1996 P&O Stena Line -nimisen yhteisyrityksen
luomisesta, jonka tarkoituksena oli yhdistää niiden lauttaliikennetoiminnot Englannin kanaalin reiteillä.
Koska liiketoimessa ei ollut kyse yrityskeskittymien valvonnasta annetun asetuksen N:o 4064/89
mukaisesta keskittymästä, siihen voitiin soveltaa perustamissopimuksen 85 artiklan määräyksiä.
Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset olivat sitä vastoin pitäneet aiemmin tätä
liiketoimea niiden kansallisen lainsäädännön mukaisena keskittymänä, josta oli näin ollen ilmoitettu
kunkin maan toimivaltaisille viranomaisille. Tämä merkitsi kolmen menettelyn aloittamista
samanaikaisesti. Komission tavoitteena oli tuolloin pyrkiä suoraan yhteistyöhön kansallisten
viranomaisten kanssa ja välttää ristiriitaisten päätösten tekeminen.

Saatuaan huomautukset niiltä, joiden etua yhteisyrityssuunnitelma koskee, komissio lähetti osapuolille
kirjeen, jossa se ilmoitti epäilevänsä suuresti liiketoimen yhdenmukaisuutta yhteisön kilpailuoikeuden
kanssa. Eniten epäilyjä aiheutti se, täyttikö liiketoimi perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan
viimeisen vaatimuksen, sillä ei ollut poissuljettua, että uuden yhteisyrityksen ja sen pääkilpailijan
Eurotunnelin välille syntyisi oligopolistinen määräävä asema Englannin kanaalin ylittävän
matkustajaliikenteen markkinoilla.

Tutkittuaan asiaa ja keskusteltuaan siitä asianomaisten kansallisten viranomaisten kanssa komissio
ilmoitti aikovansa myöntää P&O Stena Linelle määräaikaisen yksittäispoikkeuksen rajoittamatta
kuitenkaan meneillään olevan menettelyn saattamista päätökseen. Komissio aikookin pidättää itsellään
oikeuden arvioida kantaansa lähitulevaisuudessa uudelleen, sillä kyseisten markkinoiden tilannetta,
erityisesti vuoden 1999 puolivälissä toteutettavaksi aiotun verovapaan myynnin päättymisen vaikutusta
kilpailutilanteeseen, on erittäin vaikea arvioida kokonaisvaltaisesti.

                                                  
50 Sea-Land, P&O Nedlloyd, Maersk ja OOCL.
51 EYVL C 185, 18.6.1997, s. 4.
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2. Lentoliikenne

2.1. Kilpailusääntöjen soveltaminen yhteisön ja yhteisön ulkopuolisten maiden välisiin
lentoliikennereitteihin

86. Lentoliikennemarkkinoiden globaalistuminen näkyy yhteisön ja yhteisön ulkopuolisten maiden
välisillä reiteillä liikennöivien lentoyhtiöiden välisten liittoutumien määrän lisääntymisenä.
Mukauttaakseen kilpailupoliittiset välineensä tähän epäilemättä pysyvään tilanteeseen komissio antoi
16. toukokuuta 1997 muistion, johon sisältyi kaksi ehdotusta neuvoston asetukseksi kilpailusääntöjen
soveltamisesta lentoliikenteeseen ja erityisesti yhteisön ja yhteisön ulkopuolisten maiden välisiin
reitteihin52. Ensimmäisessä ehdotuksessa esitetään tällä hetkellä ainoastaan yhteisön lentoasemien
välistä lentoliikennettä koskevan neuvoston asetuksen N:o  3975/8753 soveltamisalan laajentamista
yhteisön lentoasemien ja yhteisön ulkopuolisissa maissa sijaitsevien lentoasemien väliseen
lentoliikenteeseen. Toinen ehdotus täydentää ensimmäistä antamalla komissiolle valtuudet myöntää
ryhmäpoikkeuksia joillekin sellaisille sopimuksille, jotka rajoittavat kilpailua yhteisön ja yhteisön
ulkopuolisten maiden välisessä lentoliikenteessä.

87. Nykyisen lainsäädännön mukaan komissiolla on asetuksen N:o 3975/87 mukaisesti valtuudet
soveltaa perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklaa suoraan vain yhteisön lentoasemien väliseen
lentoliikenteeseen. Komissio voi siten tutkia sopimuksia, jotka rajoittavat kilpailua yhteisön ja yhteisön
ulkopuolisten maiden välisessä lentoliikenteessä, vain perustamissopimuksen 89 artiklan nojalla, jossa
määrätään oikeudesta perustaa valvontajärjestelmä korvaamaan toistaiseksi puuttuvaa
soveltamisasetusta. Komissio ei kuitenkaan voi toimia riittävän tehokkaasti tämän väliaikaiseksi
tarkoitetun järjestelmän avulla. Jäsenvaltiot voivat lisäksi aloittaa rinnakkaismenettelyjä 88 artiklan
nojalla. Säilyttääkseen uskottavuutensa kansainvälisten neuvottelukumppaniensa silmissä komissiolla
on oltava käytössään riittävät oikeudelliset välineet, joilla se voi varmistaa kilpailusääntöjensä
soveltamisen sekä yhteisössä että yhteisön ja yhteisön ulkopuolisten maiden välisissä suhteissa.
Komissio on näin ollen tehnyt ehdotuksia valtuuksiensa laajentamisesta yhteisön ja yhteisön
ulkopuolisten maiden väliseen lentoliikenteeseen. Tämä yhdenmukaistamispyrkimys ei oikeastaan ole
uusi ilmiö. Komissio ehdotti itse asiassa neuvostolle valtuuksiensa laajentamista jo vuonna 198954,
mutta neuvosto ei hyväksynyt kyseistä ehdotusta.

88. Komission uusissa ehdotuksissa otetaan huomioon alalla vuodesta 1989 tapahtunut kehitys ja
lentoliikennemarkkinoiden nykyinen koostumus. Uusien ehdotusten olennaisia osia ovat unionin
lentoliikennepalveluiden täydellinen vapauttaminen, joka toteutui 1. tammikuuta 1997, ja yhteisön ja
kolmansien maiden välisillä reiteillä ja erityisesti transatlanttisilla reiteillä liikennöivien lentoyhtiöiden
välisten liittoutumien lisääminen.

89. Sääntelyn poistaminen Euroopan talousalueen sisällä lisää paitsi kilpailua markkinatoimijoiden
välillä myös kilpailunvastaisen toiminnan riskiä Euroopan talousalueen ja sen ulkopuolisten maiden
välisillä reiteillä. Vapauttaminen on lisäksi riittämätöntä suhteessa globaalistumisen nopeutumiseen.
Globaalistumisen vuoksi komissio sai neuvostolta valtuudet neuvotella joidenkin yhteisön ulkopuolisten
maiden kanssa sopimuksia, jotka mahdollistavat lentoliikennepalveluiden asteittaisen vapauttamisen.
Tämä koskee ennen kaikkea Sveitsiä, KIE-maita ja Yhdysvaltoja55. Näissä sopimuksissa on käsiteltävä
myös kilpailua koskevia kysymyksiä ja varmistettava, että yhteisön lentoyhtiöiden välillä ei ole
syrjintää kyseisille reiteille pääsyssä.

                                                  
52 KOM(97) 218 lopull. ja EYVL C 165, 31.5.1997, s. 13–15.
53 Neuvoston asetus N:o 3975/87 (EYVL L 374, 31.12.1987, s.1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o

 2410/92 (EYVL L 240, 24.8.1992, s.18).
54 KOM(89) 417 ja EYVL C 248, 29.9.1989.
55 Yhdysvaltojen osalta valtuus koskee tällä hetkellä ainoastaan tiettyjä aloja.



- 35 -

90. Lentoyhtiöiden välisten uusien liittoutumien määrän kasvu erityisesti transatlanttisilla reiteillä,
millä on vaikutusta kilpailuolosuhteisiin yhteisön markkinoilla, edellyttää viipymättä uuden
lainsäädännön antamista sen välttämiseksi, että olisi toteutettava perustamissopimuksen 88 ja 89
artiklan mukaisia toimenpiteitä. Näiden artikloiden soveltaminen merkitsee hankalia menettelyjä ja
oikeudellista epävarmuutta. Komissio aloitti esimerkiksi vuonna 1996 kuusi 89 artiklan mukaista
menettelyä ja kaksi jäsenvaltiota päätti samanaikaisesti aloittaa 88 artiklan mukaisen rinnakkaisen
menettelyn näistä kuudesta liittoutumasta kahta vastaan. Näissä kahdessa liittoutumasopimuksessa
mukana oleville yrityksille aiheutui ongelmia, jotka liittyivät sopimuksen samanaikaiseen tutkimiseen
eri viranomaisten toimesta: useita menettelyjä, lisäkustannuksia ja ristiriitaisten päätösten riski.

91. Komission ehdotusten tavoitteena oli näin ollen tehostaa valvontaa, lisätä oikeusvarmuutta ja
keventää yritysten hallinnollista taakkaa suojatakseen kansainväliselle kilpailulle erityisen alttiina
olevien sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

2.2.Transatlanttiset lentoliikennesopimukset

92. Komissio tutki edelleen samanaikaisesti eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden56

tekemiä liittoutumasopimuksia, joita on tehty British Airwaysin ja American Airlinesin, Lufthansan ja
United Airlinesin, SAS:n ja United Airlinesin, Swissairin/Sabenan/Austrian Airlinesin ja  Delta Air
Linesin sekä KLM:n ja Northwestin57 välillä.

Asiasta British Airways/American Airlines järjestettiin 3.–4. helmikuuta 1997 suullinen
kuulemistilaisuus, jossa sopimuspuolet ja useat kolmannet osapuolet käsittelivät laajemmin eräitä
asiaan liittyviä näkökohtia. Koska käsiteltävänä oleva asia oli erittäin monimutkainen ja koska
komissiolla on perustamissopimuksen 89 artiklan määräysten mukaan velvollisuus toimia yhteistyössä
jäsenvaltioiden kanssa, lentoliikennealan sopimusten ja määräävien asemien asiantuntijoiden ja
komission välillä päätettiin lisäksi järjestää 17. heinäkuuta 1997 epävirallinen tietojenvaihtotilaisuus.
Tämän tietojenvaihtotilaisuuden jälkeen järjestettiin useita British Airwaysin ja American Airlinesin
edustajien ja komission virkamiesten välisiä kokouksia, joiden tavoitteena oli neuvotella
liittoutumasopimuksiin liittyvistä kilpailunäkökohdista.

Lufthansan ja United Airlinesin, SAS:n ja United Airlinesin, Swissairin/Sabenan/Austrian Airlinesin ja
Delta Air Linesin sekä KLM:n ja Northwestin välisiä sopimuksia koskevia tutkimuksia jatkettiin
samanaikaisesti.

Komissio aikoo esittää perustamissopimuksen 89 artiklan 1 kohdan nojalla ainakin kolmea näistä
liittoutumista koskevan ehdotuksen vuoden 1998 alkupuolella.

F - Energia

93. Komissio valvoi edelleen sähkömarkkinoiden vapauttamista koskevassa direktiivissä säädetyn
tavoitteen edistymistä estämällä yrityksiä ja erityisesti aiemmin monopoliasemassa olleita yrityksiä,
jotka ovat edelleen määräävässä asemassa kotimaan markkinoilla, käyttämästä väärin asemaansa
sulkeakseen kyseiset markkinat. Komissio pyrkii toimimaan harkiten ja vastuuntuntoisesti, jotta riittävä
toimitusvarmuus voitaisiin taata myös jatkossa.

94. Asiassa, joka koski Electrabelia, joka on yli 90 prosenttia Belgian sähkömarkkinoista vallannut
yksityinen sähköntuottaja, ja Intermixtiä, joka edustaa sähkönjakelua harjoittaviin kuntienvälisiin
yhtiöihin kuuluvia belgialaisia kuntia, Electrabelin kyseisiin yhtiöihin liittävät uudet perussäännöt

                                                  
56 XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 99–101 kohta.
57 EYVL C 117, 15.4.1997, s. 8.
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olisivat johtaneet Belgian markkinoiden sulkemiseen. Uusissa perussäännöissä määrättiin nimittäin
muun muassa 20–30 vuoden yhteistyökumppanuudesta ja varmistettiin Electrabelille yksinoikeus
toimittaa kyseisen jakson aikana perussähköä kunnille. Nämä määräykset olisivat näin ollen
viivästyttäneet Belgian sähkömarkkinoiden kehitystä erittäin pitkän aikaa. Käyttäjät eivät siinä
tapauksessa olisi voineet hyötyä eduista, joita alan avaaminen kilpailulle tuo tullessaan.

Komissio aikoi siten aloittaa 85 ja 86 artiklan mukaisen menettelyn, joka olisi johtanut näiden uusien
perussääntöjen kieltämiseen. Neuvoteltuaan asiasta osapuolten kanssa komissio keskeytti asian
tutkimisen perussääntöjen muuttamista koskevan ehdotuksen perusteella. Uusien perussääntöjen
mukaan Electrabelia suosiva yksinoikeuslauseke kumoutuisi vuoden 2011 alusta ja yksioikeus koskisi
vuodesta 2006 vain 75 prosenttia kunkin kuntienvälisen yhtiön sähköntarpeesta. Sähköntoimittajien
vaihtamista pyritään lisäksi helpottamaan määräyksellä, jonka mukaan Electrabel ei vuodesta 2011
alkaen vastusta kuntienvälisten yhtiöiden hajottamista edellyttäen, että sille maksetaan siitä
kohtuullinen vahingonkorvaus.

G - Rahoitusala58

95. Komissio aikoo valvoa, että talous- ja rahaliiton toteuttaminen tapahtuu perustamissopimuksen
kilpailuperiaatteiden mukaisesti. Se esitti tämän mukaisesti alustavan kantansa perustamissopimuksen
85 artiklan soveltamisesta Euroopan rahapoliittisen instituutin ja jäsenvaltioiden keskuspankkien
luomaan TARGET-maksujärjestelmään. Tämä maksujärjestelmä, joka on tarkoitus ottaa käyttöön
siirryttäessä talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen ja jonka johtamisesta vastaa Euroopan
keskuspankkijärjestelmä, tulee todennäköisesti koskemaan kolmea maksuluokkaa, nimittäin
rahapolitiikkaan suoraan liittyviä maksuja, joihin Euroopan keskuspankkijärjestelmä osallistuu,
pankkien välisiä maksuja (arbitraasimaksutapahtumat) ja kolmanneksi maksuja, joissa pankkien
asiakkaat, joko yksityishenkilöt tai yritykset, ovat osallisina.

Ensimmäisen maksuluokan ei katsottu kuuluvan 85 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, koska kyseisissä
maksuissa ei ole osallisina yrityksiä. Toinen ja kolmas maksuluokka kuuluvat sitä vastoin 85 artiklan 1
kohdan soveltamisalaan, sillä niissä on osallisina taloudellisia toimijoita, ja markkinoilla toimii lisäksi
yksityisiä maksujärjestelmiä. Ensiksi tarkasteltiin suunnitelmaa, jonka mukaan kaikilta
maksutapahtumien toteutuksessa mukana olevilta perittäisiin yhdenmukainen tariffi TARGET-
maksujärjestelmän kautta toteutettavista maksutapahtumista. Komissio tunnusti, että kyseinen
järjestelmä auttaa luomaan tehokkaan välineen rajat ylittävien arbitraasimaksutapahtumien
hoitamiseen, joka lisää euroalueen rahamarkkinoiden luotettavuutta. Toiseksi pohdittiin yhdenmukaisen
tariffin tasoa. Euroopan rahapoliittiselle instituutille muistutettiin, että sovellettavan tariffijärjestelmän
on katettava kaikki kustannukset, siis myös toimintakustannukset. Instituutti lupasi ilmoittaa
komissiolle asian edistymisestä jatkossa.

                                                  
58 Katso määräävässä asemassa olevia yrityksiä käsittelevä jakso, jossa esitellään asia S.W.I.F.T.
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H - Tilastokatsaus

Kuvio 1 : Uudet asiat59
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59 Komission yksiköt ovat ottaneet käyttöön uuden kirjaamismenetelmän perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan

soveltamiseen liittyvien asioiden käsittelyä varten. Menetelmän tarkoituksena on tuottaa tilastotietoja, jotka
vastaavat paremmin menettelyjen todellista tilannetta. Asiat kirjataan vastedes sillä hetkellä, kun niitä koskeva
hakemus tai ilmoitus saapuu komissioon. Uusi kirjaamismenetelmä on johtanut tilastotietojen tarkistamiseen, mikä
selittää aiemmissa kertomuksissa annettujen tietojen muuttumisen.
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Kuvio 2 : Käsitellyt asiat

490

367
403

495

792

27

21
14

33

14

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1993 1994 1995 1996 1997

Muodolliset päätökset

Epävirallinen menettely



- 39 -

Kuvio 3 : Vuoden lopussa kesken olevien asioiden määrän kehitys
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II - Valtion monopolit ja yksinoikeudet: EY:n perustamissopimuksen 37 ja
90 artikla

A - Amsterdamin sopimus

96. Amsterdamin sopimuksessa on yhteisön kilpailupolitiikkaa suoraan koskevia määräyksiä. Näitä
ovat uusi 7 d artikla yleistä taloudellista etua koskevista palveluista ja sitä koskeva julistus, pöytäkirja
jäsenvaltioiden julkisen palvelun yleisradiotoiminnasta, julistus Saksan julkisoikeudellisista
luottolaitoksista ja uusi 227 artiklan 2 kohta syrjäisimmistä alueista.

97. Uudessa 7 d artiklassa määrätään seuraavaa: “Ottaen huomioon yleistä taloudellista etua
koskevien palvelujen tärkeän aseman unionin yhteisten arvojen joukossa ja niiden merkityksen
sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä yhteisö ja jäsenvaltiot huolehtivat kukin
toimivaltansa mukaisesti ja tämän sopimuksen soveltamisalalla siitä, että tällaiset palvelut toimivat
sellaisin perustein ja edellytyksin, että ne voivat täyttää tehtävänsä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
77, 90 ja 92 artiklan soveltamista." Siten Amsterdamin sopimuksessa vahvistetaan yhteisön
sitoutuminen yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin tavoitteisiin ja korostetaan samalla kyseisten
palvelujen asemaa unionin arvojen joukossa ja niiden merkitystä sosiaalisen ja alueellisen
yhteenkuuluvuuden edistämisessä.

Uudessa sopimuksessa säilytetään 90 artiklan määräykset ja vahvistetaan periaate, jonka mukaan on
löydettävä tasapaino kilpailusääntöjen ja julkisiin palveluihin liittyvien tehtävien toteuttamisen välillä.

Uusi määräys noudattaa komission 11. syyskuuta 1996 antamassa tiedonnossaan ehdottamaa linjaa,
jonka mukaan EY:n perustamissopimuksen 3 artiklaan olisi lisättävä uusi kohta, joka laillistaisi
komission roolin yleishyödyllisten palvelujen edistäjänä asettamatta kyseenalaiseksi toimivallan
jakautumista komission ja jäsenvaltioiden välillä.

98. Yleishyödyllisiä palveluja Euroopassa koskevasta komission tiedonannosta 17. joulukuuta
antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti korosti julkisten palvelujen merkitystä
taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta ja ilmoitti kannattavansa uuden 7 d artiklan
lisäämistä sopimukseen.

99. On hyväksytty myös joitakin muita julkisia palveluja koskevia tekstejä: pöytäkirjassa
jäsenvaltioiden julkisen palvelun yleisradiotoiminnasta korostetaan alan kulttuurisesta ja poliittisesta
ulottuvuudesta johtuvaa erikoisluonnetta; julistuksessa Saksan julkisoikeudellisista luottolaitoksista
sidotaan toisiinsa laitoksille myönnetyt edut  ottaen samalla huomioon yleishyödyllisten tehtävien
toteuttaminen ja ne periaatteet, jotka koskevat suhteellisuutta kilpailun edellytysten saavuttamisessa ja
yhteisön edun takaamista.

100. Kilpailupolitiikan osalta EY:n perustamissopimuksen toimielimiä koskeva ja oikeudellinen
tasapaino vahvistettiin siten uudelleen Amsterdamin sopimuksen määräyksissä ja varsinkin sen uudessa
7 d artiklassa.

B - Televiestintä

101. Täydellisen kilpailun toteuttamisesta televiestintämarkkinoilla 13 päivänä maaliskuuta 1996
annetussa direktiivissä vahvistetaan puhelinliikenne- ja infrastruktuuripalvelujen kilpailulle avaamisen
päivämääräksi 1. tammikuuta 1998. Tämä vapauttamisvelvoite vahvistui kun WTO:ssa allekirjoitettiin
sopimus perusteleviestintäpalveluista. Komissio on toteuttanut joukon tiukkoja ja tasapainoisia
toimenpiteitä, jotta vapauttaminen onnistuisi täysin.
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Lisäksi Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat vuonna 1997 kolme uutta
yhdenmukaistamisdirektiiviä: direktiivi 97/13/EY, annettu 10 päivänä huhtikuuta 1997, telepalvelualan
yleisten valtuutusten ja yksittäisten toimilupien yhteisistä puitteista60, direktiivi 97/33/EY, annettu 30
päivänä kesäkuuta 1997, televiestinnän yhteenliittämisestä soveltaen avoimen verkon tarjoamisen
(ONP) periaatteita yleispalvelun ja yhteentoimivuuden varmistamiseksi61 ja direktiivi 97/51/EY,
annettu 6 päivänä lokakuuta 1997, neuvoston direktiivien 90/387/ETY ja 92/44/ETY muuttamisesta
niiden mukauttamiseksi kilpailuympäristöön televiestinnän alalla62. Jäsenvaltioiden oli saatettava nämä
direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 1997 mennessä.

1. Direktiivien täytäntöönpanon valvonta

102. Komissio on ensinnäkin pyrkinyt varmistamaan, että jäsenvaltiot ovat noudattaneet yhteisön
vapauttamislainsäädännössä niille asetettuja velvoitteita, jotta sääntelykehys olisi valmis 1. tammikuuta
1998. Se päätti perustaa “yhteistyöryhmän 1998” (yhteisen ryhmän, joka vastaa yhteisön
lainsäädännön soveltamisesta televiestinnän alalla), johon kuuluu kilpailusta ja televiestinnästä
vastaavien pääosastojen virkamiehiä ja jonka toimintaan osallistuu myös komission oikeudellinen
yksikkö. Näin komissio haluaa varmistaa kilpailualan erityisten direktiivien ja
yhdenmukaistamisdirektiivien yhteensovitetun valvonnan ja tarvittaessa nopeuttaa rikkomisesta
johtuvan menettelyn aloittamista niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka poikkeavat vahvistetusta
aikataulusta. Tämä yhteistyöryhmä on laatinut neuvostolle kertomuksen näiden direktiivien
saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komissio hyväksyi kertomuksen 29. toukokuuta 1997 ja
se saatettiin ajan tasalle 8. lokakuuta 1997 jäsenvaltioiden kanssa käytyjen kahdenvälisten
neuvotteluiden tulosten perusteella.

103. Ensimmäisessä, 29. toukokuuta annetussa kertomuksessa todettiin, että eräät jäsenvaltiot olivat
jäljessä direktiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja että paljon oli vielä tekemättä.
Toisessa, 8. lokakuuta 1997 annetussa kertomuksessa korostetaan saavutettua edistymistä, mutta
todetaan eräiden jäsenvaltioiden olevan edelleen jäljessä komission direktiivissä 90/388/ETY
vahvistetusta televiestinnän vapauttamisaikataulusta.

104. Komissio päätti 5. marraskuuta 1997 aloittaa perustamissopimuksen 169 artiklan nojalla
rikkomisesta johtuvan menettelyn seitsemää jäsenvaltiota vastaan. Nämä jäsenvaltiot ovat Tanska,
Saksa, Kreikka, Italia, Luxemburg, Portugali ja Belgia. Kyseiseen päivämäärään mennessä Tanska ei
ollut varmistanut, että sen julkinen toiminnan harjoittaja on julkaissut yhteenliittämistä koskevat
säännöt ja ehdot viimeistään 1. heinäkuuta 1997. Niiden julkaiseminen on ehdottoman tärkeää, jotta
uudet markkinoilla toimijat voivat nopeasti neuvotella uuden verkkonsa yhteenliittämisestä jo olemassa
olevaan verkkoon näiden standardiehtojen perusteella. Kreikka taas ei ollut sallinut kahden yksityisen
GSM-toiminnan harjoittajan yhteenliittää verkkojaan ulkomaisiin verkkoihin suoraan käyttämättä
julkisen toiminnan harjoittajan verkkoa, eikä se myöskään ollut 1. lokakuuta 1997 mennessä
vapauttanut uuden infrastruktuurin perustamista vapautettujen palvelujen (eli muiden kuin
puhelinliikennepalvelujen) tarjoamiseksi. Italia ei myöskään ollut vapauttanut näitä infrastruktuureja
eikä täsmentänyt uusien toimijoiden osuuksia Telecom Italialle aiheutuvista yleispalvelujen
nettokustannuksista. Luxemburg ei ollut vapauttanut 1. heinäkuuta 1997 mennessä uusien
infrastruktuurien perustamista vapautettujen palvelujen tarjoamiseksi. Saksa ei ollut varmistanut, että
Deutsche Telekom julkaisee yhteenliittämisestä luettelon, jossa määritellään tarjottavien palvelujen
hinnat. Portugali ei ollut 1. heinäkuuta 1997 mennessä vapauttanut uusien infrastruktuurien
perustamista vapautettujen palvelujen tarjoamiseksi. Belgia oli vapauttanut ainoastaan nykyisten
infrastruktuurien käyttämisen muttei uusien infrastruktuurien perustamista vapautettujen palvelujen

                                                  
60 EYVL L 117, 7.5.1997, s. 15.
61 EYVL L 199, 26.7.1997, s. 32.
62 EYVL L 295, 29.10.1997, s. 23.



- 42 -

tarjoamiseksi. Se ei myöskään ollut antanut lainsäädäntöä, jossa vahvistetaan uusien toimijoiden
rahoitusosuudet yleispalvelujen nettokustannuksista.
Vuoden 1998 alussa on tarkoitus järjestää kokouksia jäsenvaltioiden kanssa tilanteen arvioimiseksi
uudelleen maittain.

2. Tiedonanto Internet-puhelinpalvelusta

105. Komissio julkaisi 2. toukokuuta 1997 kuulemista varten tiedonannon direktiivin 90/388/ETY
soveltamisesta Internet-puhelinpalveluun. Komission kannan mukaan tätä palvelua ei voida vielä pitää
puhelinliikenteenä, koska eräät edellytykset eivät täyty. Ne voivat kuitenkin piakkoin täyttyä tekniikan
kehityksen myötä, jolloin komissio voi muuttaa kantaansa. Komissio aikoo antaa vuoden 1998 alussa
tiedonannostaan lopullisen version, jossa otetaan huomioon saadut lukuisat kommentit.

3. Ylimääräisten siirtymäkausien myöntäminen televiestinnän vapauttamiselle

106. Komissio on tietoinen verkkojen erilaisista kehitysasteista unionissa ja haluaa toteuttaa
tasapainoista vapauttamispolitiikkaa. Näin ollen se on tunnustanut tarpeen myöntää eräille
jäsenvaltioille ylimääräisiä täytäntöönpanoaikoja niiden verkkojen nykytilan ja laajuuden vuoksi.
Komissio on myöntänyt matkaviestinnän vapauttamisesta annetun komission direktiivin 96/2/EY ja
täydellisen kilpailun toteuttamisesta annetun direktiivin 96/19/EY mukaisesti ylimääräiset
täytäntöönpanoajat Portugalille 12. helmikuuta 199763, Luxemburgille 7. toukokuuta64, Espanjalle 10.
kesäkuuta65 ja Kreikalle 18. kesäkuuta66. Yksikään uusista määräajoista ei ulotu vuoden 2000 yli.
Seuraavassa taulukossa esitetään kunkin jäsenvaltion tilanne67.

                                                  
63 EYVL L 133, 24.5.1997, s. 19.
64 EYVL L 234, 26.8.1997, s. 7.
65 EYVL L 243, 5.9.1997, s. 48.
66 EYVL L 245, 9.9.1997, s. 6.
67 Marraskuun 27. päivä 1996 komissio myönsi myös Irlannille lisäaikaa televiestinnän vapauttamista varten, XXVI

kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1996), 121 ja 122 kohta.
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Jäsenvaltio Direktiivin velvoite Direktiivissä
säädetty määräaika

Pyyntö Myönnetty

Portugali + puhelinliikenteen ja
yleisten televerkkojen
vapauttaminen
+ vaihtoehtoisten
infrastruktuurien
tarjoamiselle asetettujen
rajoitusten poistaminen
+ matkaviestinverkkojen
omien infrastruktuurien
salliminen
+ matkaviestinverkkojen
kansainvälisen
yhteenliittämisen salliminen

1.1.1998

1.7.1996

helmikuu 96

helmikuu 96

1.1.2000

1.1.1997

1.1.1998

1.1.1999

1.1.2000

1.7.1997

evätty

1.1.1999

Kreikka + puhelinliikenteen ja
yleisten televerkkojen
vapauttaminen
+ vaihtoehtoisten
infrastruktuurien
tarjoamiselle asetettujen
rajoitusten poistaminen

1.1.1998

1.7.1996

1.1.2003

1.7.2001

31.12.2000

1.10.1997

Luxemburg + puhelinliikenteen ja
yleisten televerkkojen
vapauttaminen
+ vaihtoehtoisten
infrastruktuurien
tarjoamiselle asetettujen
rajoitusten poistaminen

1.1.1998

1.7.1996

1.1.2000

1.7.1998

31.3.1998

1.7.1997

Espanja + puhelinliikenteen ja
yleisten televerkkojen
vapauttaminen

1.1.1998 1.12.1998 1.12.1998

4. Espanjassa GSM-toimilupien myöntämisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää koskevan
komission päätöksen soveltaminen68

107. Komissio teki 18. joulukuuta 1996 päätöksen, jossa velvoitettiin Espanja lopettamaan kilpailun
vääristyminen, joka johtui toiselta GSM-toiminnan harjoittajalta Airtel Movílilta vaaditusta
85 miljardin Espanjan pesetan suuruisesta aloitusmaksusta; ensimmäinen toiminnan harjoittaja,
julkinen yritys Telefónica, ei joutunut maksamaan toimiluvastaan kyseistä maksua. Komissio antoi
30. huhtikuuta 1997 luvan panna täytäntöön Espanjan hallituksen ehdottamat korjaustoimenpiteet.
Tärkeimmät toimenpiteet ovat toiselle toiminnan harjoittajalle annettu lupa kytkeytyä Telefónican
kiinteään verkkoon veloituksetta 15 miljardin Espanjan pesetan määrään asti, Airtel Movilin toimiluvan
voimassaolon pidentäminen 15 vuodesta 25 vuoteen, ylimääräisten 4,5 Mhz:n aikaisempi
vapauttaminen ja myöntäminen Airtel Movilille taajuusalueelta 900 Mhz sekä Airtel Movilin
toimiluvan veloitukseton laajentaminen, jonka ansiosta se voi tarjota matkaviestinpalveluja myös
taajuusalueella DCS-1800.
                                                  
68 XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1996), 120 kohta.
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5. Italiaa vastaan aloitetun, toisen GSM-toimiluvan myöntämisehtoja koskevan
rikkomisesta johtuvan menettelyn lopettaminen

108. Komissio päätti vuonna 1994 aloittaa Italiaa vastaan toisen GSM-toimiluvan myöntämisehtoja
koskevan rikkomisesta johtuvan menettelyn. Nämä myöntämisehdot olivat epäedullisemmat kuin
ensimmäiseen toiminnan harjoittajaan eli julkiseen yritykseen SIP:iin (nykyään Telecom Italia Mobile)
sovellettavat ehdot. Ne auttoivat selvästi julkista toiminnan harjoittajaa laajentamaan määräävän
asemansa uusille digitaalisille matkaviestintämarkkinoille. Komissio teki 4. lokakuuta 1995 päätöksen,
jossa Italian hallitus velvoitetaan korjaamaan tilanne69. Tammikuussa 1996 Italian hallitus sitoutui
toteuttamaan joukon korjaavia toimenpiteitä. Vuoden 1997 aikana Italia on ilmoittanut komissiolle
kaikki nämä toimenpiteet, minkä johdosta komissio päätti 10. joulukuuta 1997 lopettaa rikkomisesta
johtuvan menettelyn. Komissio on kuitenkin todennut, että eräitä Italian hallituksen kanssa sovittuja
korjaavia toimenpiteitä ei ole noudatettu, ja on päättänyt aloittaa uuden menettelyn.

6. Perustamissopimuksen 90 artiklan 3 kohdan nojalla annettu direktiiviluonnos
kaapelitelevisiotoiminnan ja televiestintäalan toiminnan oikeudellista erottamisesta

109. Euroopan komissio hyväksyi 16. joulukuuta 90 artiklan 3 kohdan nojalla direktiiviluonnoksen,
jolla pyritään estämään entisiä televiestinnän monopoleja viivyttämästä uusien kehittyneempien
viestintäpalvelujen tuloa kaapeliverkkoon ja näin rajoittamasta tekniikan kehittymistä käyttäjien
kustannuksella. Luonnoksen mukaan jäsenvaltioiden on erotettava oikeudellisesti toisistaan
kaapelitelevisiotoiminnan harjoittajat ja televiestintäyritykset, sillä siinä vaaditaan, että näiden
verkkojen hallinnoijien on oltava erillisiä yrityksiä. Siinä säädetään myös, että komissio voi tarvittaessa
velvoittaa televiestintäyrityksen luopumaan toiminnastaan kaapelialalla entisen monopolin markkina-
asemasta johtuvien kilpailunvastaisten vaikutusten rajoittamiseksi.

110. Tavoitteena on mahdollistaa uusien tulijoiden pääsy paikalliseen verkkoon televiestintäalan
vapauttamisen jälkeen 1. tammikuuta 1998. Se perustuu arvioon markkinoiden kehityksestä vuosina
1995 ja 1996 annettujen direktiivien jälkeen. Komissio pelkää, että kilpailu voi vähentyä, jos sama
yritys tarjoaa televiestintäinfrastruktuuria ja kaapelitelevisioverkkoja, koska uudet markkinoille tulijat
eivät voi päästä tilaajaliittymiin muuten kuin määräävässä asemassa olevan toiminnan harjoittajan
kautta. Tällainen tilanne ei kannustaisi entistä monopolia parantamaan kaapeliverkkoja
multimediapalvelujen tarjoamiseksi, sillä nykyisessä kaapeliverkkoja koskevassa direktiivissä oleva
vaatimus erillisestä kirjanpidosta ei ole riittävä kilpailun kannustin.

111. Uudella direktiivillä muutetaan nykyinen kaapelitelevisioverkkoja koskeva direktiivi. Komissio
aikoo antaa direktiivin itse perustamissopimuksen 90 artiklan 3 kohdan nojalla hanketta koskevan
kuulemismenettelyn päätyttyä.

C - Tiedotusvälineet

112. Komissio teki 26. kesäkuuta päätöksen asiassa VTM. Päätöksen mukaan Belgian
flaaminkielisen yhteisön yksityiselle televisioyhtiölle VTM:lle myöntämä yksinoikeus
televisiomainontaan on ristiriidassa yhteisön oikeuden kanssa.

113. Komission päätöksessä katsotaan, että VTM:lle myönnetty yksinoikeus lähettää
flaaminkieliselle yleisölle suunnattua televisiomainontaa Flanderista rikkoo perustamissopimuksen 90
artiklaa, sovellettuna yhdessä 52 artiklan kanssa, koska kyseisellä monopolilla suljetaan pois toisesta
jäsenvaltiosta olevat toiminnan harjoittajat, jotka haluaisivat sijoittautua Belgiaan välittääkseen Belgian

                                                  
69 XXV Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1995), kohta 109.
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televisioverkossa flaamilaiselle yleisölle suunnattuja televisiomainoksia. Se, että kyseisiä säännöksiä
sovelletaan erotuksetta sekä Belgiaan sijoittautuneisiin yrityksiin (VTM:ää lukuun ottamatta) että muista
jäsenvaltioista lähtöisin oleviin yrityksiin, ei poista VTM:ää suosivaa etuusjärjestelyä
perustamissopimuksen 52 artiklan soveltamisalasta. Tämä johtuu siitä, että kyseessä olevat
toimenpiteet ovat syrjintää, jonka vaikutukset ovat protektionistisia.

114. Komission mukaan tässä asiassa VTM:n monopolia ei voida perustella yhteisöjen tuomioistuimen
oikeuskäytännön mukaisilla erityisen merkittävillä yleistä etua koskevilla syillä. Vaikka komissio
myöntää, että kulttuuripolitiikka ja moniarvoisuuden ylläpitäminen voivat olla erityisen merkittäviä
yleistä etua koskevia syitä, flaamilaisen lehdistön moniarvoisuuden säilyttämiseen pyrkivän
kulttuuripolitiikan ja VTM:lle myönnettävän, televisiomainontaa Flanderissa koskevan yksinoikeuden
välillä ei ole välitöntä yhteyttä.

D - Energia

1. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot sähkön ja maakaasun tuontia ja vientiä
koskevista yksinoikeuksista

115. Yhteisöjen tuomioistuin antoi 23. lokakuuta tuomiot jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta
jättämistä koskevista kanteista, jotka komissio oli nostanut vuonna 1994 sähkön ja maakaasun tuontia
ja vientiä koskevista yksinoikeuksista Alankomaissa, Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa70.
Perustamissopimuksen 37 artiklan osalta yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut, että tuontia ja vientiä
koskevat yksinoikeudet ovat toisiin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden toimijoiden syrjintää, joka on
ristiriidassa kyseisen artiklan kanssa71. Yhteisöjen tuomioistuin ei ilmoittanut, oliko yksinoikeuksien
säilyttäminen näissä nimenomaisissa tapauksissa perusteltua 90 artiklan 2 kohdan poikkeuksen nojalla,
johon jäsenvaltiot vetosivat. Se muistutti perusperiaatteesta, jonka mukaan todistustaakka kuuluu
ensisijaisesti sille, joka vetoaa poikkeukseen ja valitti, ettei komissio ole toimittanut riittävästi erityisesti
taloudellisia todisteita, joiden perusteella yhteisöjen tuomioistuin olisi voinut käsitellä jäsenvaltioiden
esittämiä väitteitä.

116. Komissio ottaa tietenkin huomioon nämä huomautukset tulevissa toimissaan. Erityisesti edellä
mainituissa asioissa käsiteltyjä energia-alan yksinoikeuksia koskevan lainsäädännön viimeaikaisen
kehittymisen vuoksi ei liene tällä hetkellä tarpeellista saattaa asioita tuomioistuimen käsiteltäväksi.

2. Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin
96/92/EY saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

117. Viime vuoden lopulla neuvosto antoi komission ehdottaman direktiivin sähkön sisämarkkinoita
koskevista yhteisistä säännöistä. Perusajatuksena on kolmansien osapuolten pääsy markkinoille, jolloin
sähkönostajat voivat käyttää hyväkseen sähköntuottajien välistä hintakilpailua. Käytännössä
direktiivissä ehdotetaan seuraavaa vaihtoehtoa: kolmansien osapuolten suora pääsy verkkoihin tai
pääsy markkinoille verkon omistajan välityksellä, josta tulee sähkön ainoa ostaja ja jälleenmyyjä.

118. Direktiivi on saatettava osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä viimeistään 19. helmikuuta 1999,
lukuun ottamatta Belgiaa, Kreikkaa ja Irlantia, joille myönnetään ylimääräinen siirtymäkausi. Komissio
seuraa, miten jäsenvaltiot saattavat direktiivin osaksi lainsäädäntöään. Erityistä huomiota kiinnitetään
hankkeisiin, joissa annetaan etusija uusiutuville energialähteille, lämmön ja sähkön yhteistuotannolle
                                                  
70 Asiassa C-157/94, komissio vastaan Alankomaat, asiassa C-158/94, komissio vastaan Italia, asiassa C-159/94,

komissio vastaan Ranska ja asiassa C-160/94, komissio vastaan Espanja 23.10.1997 annetut tuomiot. Viimeisessä
asiassa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, ettei yksinoikeutta ole.

71 Tuomio asiassa komissio vastaan Ranska, 33, 39 ja 40 kohta, tuomio asiassa komissio vastaan Italia,  23 ja 32
kohta, sekä asiassa komissio vastaan Alankomaat, 15 ja 17 kohta.
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kaupungeissa sekä paikallisille energialähteille, jotta voidaan taata, että ne ovat sopusoinnussa
perustamissopimuksen kilpailusääntöjen kanssa. Komissio valvoo myös, että verkkoon pääsyn
edellytykset ja valittu hinnoittelutapa ja -taso eivät tosiasiallisesti johda direktiivin täytäntöönpanon
jälkeen odotetun sähkökaupan rajoittumiseen.

3. Direktiiviehdotus kaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

119. Energia-alasta vastaavien ministerien neuvosto teki 8. joulukuuta poliittisen sopimuksen
maakaasun yhteisön markkinoiden avaamisesta tehdystä direktiiviehdotuksesta. Komissio on
tyytyväinen sopimuksen tekemiseen. Direktiivissä vahvistetaan maakaasun kuljetusta, jakelua,
toimittamista ja varastointia koskevat yhteiset säännöt. Siinä säädetään markkinoille pääsystä ja
verkkojen käytöstä sekä tarkennetaan maakaasun kuljetus-, jakelu-, toimitus- ja varastointilupien
myöntämiseen sovellettavat edellytykset ja menettelyt. Direktiivissä säädetään jakelusta, mutta
jäsenvaltiot voivat tietyin ehdoin olla soveltamatta eräitä jakelua koskevia säännöksiä, jos se vaarantaisi
julkisiin palveluihin liittyvien velvoitteiden toteuttamisen. Tekstissä säädetään, että tällaisissa
tapauksissa jäsenvaltiot voivat vedota yleishyödyllisten palvelujen periaatteeseen, jonka komissio arvioi
tapauskohtaisesti.

120. Direktiivin tultua voimaan markkinoiden todellinen avaamisaste yhteisössä on keskimäärin 30
prosenttia kaasun vuotuisesta kokonaiskulutuksesta ja vähimmäisaste on 20 prosenttia. Tämä
vähimmäisaste nostetaan viiden vuoden jälkeen 28 prosenttiin ja 10 vuoden jälkeen 33 prosenttiin.
Samanaikaisesti laajennetaan asteittain vaatimukset täyttävien asiakkaiden ryhmää (eli ne maakaasun
kuluttajat, jotka voivat itse neuvotella toimitussopimuksensa muiden kuin tavanomaisten toimittajiensa
kanssa): direktiivin soveltamisen alkaessa ryhmään kuuluvat kaikki asiakkaat, jotka kuluttavat yli 25
miljoonaa kuutiometriä kaasua vuodessa, mutta viiden vuoden jälkeen tämä vuotuisen kulutuksen raja
laskee 15 miljoonaan kuutiometriin ja 10 vuoden jälkeen 5 miljoonaan kuutiometriin. Kaasukäyttöisiä
sähkövoimaloita pidetään vaatimukset täyttävinä asiakkaina kulutustasosta riippumatta. Jäsenvaltiot
voivat halutessaan soveltaa markkinoiden avaamiselle myös enimmäistasoa, joka on vaiheesta riippuen
30, 38 ja 43 prosenttia.

121. Jäsenvaltiot voivat järjestää verkkoon pääsyn vaihtoehtoisesti joko neuvottelujen perusteella tai
sääntelyn avulla. Molemmat vaihtoehdot on pantava täytäntöön yleispätevin, avoimin ja syrjimättömin
perustein. Periaatteessa on avattava myös pääsy tuotantovaiheen putkistoihin, mutta jäsenvaltiot voivat
määrätä itse sitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

122. Komissio voi myöntää poikkeuksia silloin kun vapauttaminen aiheuttaa joillekin toimijoille
vaikeuksia pitkäaikaisten hankintasopimusten (ns. take or pay -sopimukset) vuoksi. Direktiivissä
säädetään myös sellaisille jäsenvaltioille myönnettävästä poikkeuksesta, jotka eivät ole suoraan
liittyneet toisen jäsenvaltion kaasuputkiverkkoon ja joilla on yksi ainoa ulkopuolinen toimittaja, sekä
Kreikan ja Portugalin uusille markkinoille ja alueille myönnettävistä poikkeuksista.

123. Kun neuvoston yhteinen kanta on virallisesti hyväksytty, se toimitetaan Euroopan parlamenttiin
toista käsittelyä varten. Neuvoston pitäisi hyväksyä direktiivin lopullinen teksti vuoden 1998
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen
soveltaminen on aloitettava vuoden 2000 puolivälin paikkeilla.
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E - Postipalvelut

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön postipalvelujen
sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä
säännöistä

124. Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 15. joulukuuta 199772 direktiivin postialan
yhdenmukaistamisesta komission vuonna 1995 tekemän ja myöhemmin muutetun ehdotuksen
perusteella. Direktiivillä pyritään ottamaan käyttöön yhteiset säännöt, jotka koskevat postialan
kehittämistä ja palvelun laadun parantamista sekä markkinoiden avaamista asteittain kontrolloidusti.

Direktiivissä asetetaan yhdenmukaistetut vähimmäisstandardit jäsenvaltioiden yleispalvelulle, johon
kuuluu maanlaajuinen laadukas palvelu sekä säännöllinen, taattu ja kohtuuhintainen jakelu. Se käsittää
kirjeiden, kirjojen, luetteloiden, sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen sekä postipakettien keräilyn,
kuljetuksen, lajittelun ja jakelun. Se kattaa myös kirjatut ja vakuutetut lähetykset ja sitä sovelletaan
jakeluun sekä kotimaassa että ulkomaille. Jatkuvuus, kirjesalaisuus, puolueettomuus, tasavertaisuus ja
mukautuvuus otetaan myös asiaankuuluvasti huomioon. Direktiivissä yhdenmukaistetaan
mahdollisimman suuri osa alasta, jonka jäsenvaltiot voivat tarvittaessa varata yleispalvelujen
rahoituksen takaamiseksi.

2. Tiedonanto kilpailusääntöjen soveltamisesta postialalla 73

125. Euroopan komissio antoi 17. joulukuuta tiedonannon, jolla pyritään selventämään
kilpailusääntöjen soveltamista postipalveluihin. Komissio halusi odottaa postidirektiivin lopullista
hyväksymistä ennen tiedonannon antamista, jotta siinä voitiin ottaa täysin huomioon kaikki direktiivin
säännökset. Tiedonannossa annetaan postialan toimijoille ja jäsenvaltioille niitä periaatteita ilmentävät
suuntaviivat, joita komissio noudattaa soveltaessaan tällä alalla kilpailusääntöjä yksittäistapauksiin.
Komissio toteaa erityisesti valvovansa, ettei kansallisille postilaitoksille yleispalvelujen takaamiseksi
myönnettyä monopolia käytetä määräävän aseman ulottamiseen kilpailunalaisiin toimiin. Se varmistaa
myös, ettei suurasiakkaita pienkäyttäjien kustannuksella suosivaa perusteetonta syrjintää esiinny, ja
ettei rajat ylittävien palvelujen suorittamiseksi myönnettyjä monopoleja käytetä yritysten välisten
laittomien hintasopimusten tekemiseen.

F - Liikenne

1. Päätös Italian satamalainsäädännön työoikeudellisista säännöksistä

126. Komissio teki 21. lokakuuta perustamissopimuksen 90 artiklan 3 kohdan nojalla muodollisen
päätöksen Italian satamalainsäädännön työoikeudellisista säännöksistä74. Kyseisessä päätöksessä vaaditaan
Italiaa lopettamaan satamayhtiöiden tilapäistyövoimaa koskeva monopoli. Päätös seuraa yhteisöjen
tuomioistuimen tuomiota75, jossa katsotaan Italian satamalainsäädännön eräiden säännösten olevan yhteisön
oikeuden vastaisia. Tuolloin satamapalvelualalla oli kaikissa Italian satamissa kaksinkertainen monopoli:
satamapalvelujen järjestämistä koskeva monopoli, joka oli välillisesti sataman hallinnoijalla, ja näiden
palvelujen suorittamiseen tarvittavaa työvoimaa koskeva monopoli, joka oli satamatyöntekijöiden
yhtiöllä.

                                                  
72 EYVL L 15, 21.1.1998, s. 14.
73 EYVL C 39, 6.2.1998, s. 2.
74 Päätös K(97)3108, EYVL L 301, 5.11.1997, s. 17.
75 Asia C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova, Kok. 1991, s. I-5889.
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127. Komission ensimmäisen virallisen ilmoituksen jälkeen Italia muutti satamalainsäädäntöään
erityisesti antamalla lait vuosina 1994 ja 1996. Uudistuksen seurauksena oli alan osittainen
vapautuminen, jonka tärkeimmät osatekijät olivat satamapalvelujen järjestelymarkkinoiden
vapautuminen, satamayhtiöiden mahdollisuus palkata omaa työvoimaa, satamaviranomaisen
perustaminen, sataman hallinnoijien velvoittaminen olla osallistumatta satamapalvelujen alaan ja
kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän poistaminen.

128. Satamalainsäädännön uudistukset aiheuttivat kuitenkin huomattavaa uutta kilpailun
vääristymistä, josta hyötyivät entiset satamatyöntekijöiden yhtiöt. Huomattavin vääristymä oli se, että
entiset satamatyöntekijöiden yhtiöt, jotka muutettiin satamapalveluja suorittaviksi yrityksiksi, saivat
monopolin kaksilla taloudellisesti hyvin huomattavilla markkinoilla: tilapäistyövoiman ja alihankintana
suoritettavien paljon työvoimaa vaativien palvelujen markkinoilla. Komission mukaan tämä toimenpide
oli perustamissopimuksen 90 artiklan 1 kohdan vastainen sovellettuna yhdessä 86 artiklan kanssa,
koska sen seurauksena entiset satamayhtiöt käyttävät väärin määräävää markkina-asemaansa. Entisistä
satamayhtiöistä tulee kilpailijoidensa ainoita palvelujen tarjoajia (eli ainoita tilapäistyövoiman tai
alihankintana suoritettavien paljon työvoimaa vaativien palvelujen tarjoajia kilpailijoille
satamapalvelumarkkinoilla), jolloin syntyy eturistiriitoja. Lisäksi Italian uuden satamalainsäädännön
nojalla kyseisen monopolin saavat yhtiöt, joiden yhteisöjen tuomioistuin on katsonut käyttäneen väärin
määräävää asemaansa.

2. Päätös luotsausmaksuista Genovan satamassa

129. Komissio teki 21. lokakuuta toisenkin päätöksen perustamissopimuksen 90 artiklan 3 kohdan
nojalla76. Tämä päätös koski luotsausmaksujen alennusjärjestelmää, joka otettiin käyttöön Genovan
satamassa liikenneministeriön 4. syyskuuta 1996 lähettämällä ryhmäkirjeellä 520335977. Tourship-
yhtiö (entinen Corsica Ferries) teki valituksen kyseisestä järjestelmästä, jossa matkustajia kuljettavat
laivayhtiöt, jotka käyvät satamassa vähintään 4 kertaa viikossa ja liikennöivät säännöllisen reitin ja
aikataulun mukaan, voivat saada 65 prosentin alennuksen perusluotsausmaksuista. Tourshipin mukaan
tällaisen alennuksen myöntäminen ei ole perusteltua, koska luotsin suorittama palvelu on sama aluksen
omistajasta riippumatta.

130. Valituksen tutkittuaan komissio katsoi, ettei alennuksen määrää voida puolueettomasti
perustella mittakaavaeduilla tai merenpohjan suojelulla. Komissio katsoi kuitenkin, että tiettyjä
mittakaavaetuja voi olla olemassa silloin kun suunnitellaan luotsipalveluja laivayhtiöiden säännölliselle
liikenteelle verrattuna siihen, että niitä suunnitellaan laivayhtiöiden epäsäännölliselle liikenteelle. Koska
tämä kriteeri ei kuitenkaan ole nykyisen järjestelmän perustana, komissio katsoi järjestelmän olevan
EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan 1 kohdan ja 86 artiklan määräysten vastainen toimenpide,
koska sen seurauksena eri laivayhtiöihin sovellettiin samojen palvelujen osalta eri ehtoja, mikä vääristi
kilpailua. Komissio on vaatinut Italian hallitusta lopettamaan rikkomisen kahden kuukauden kuluessa.

3. Maahuolintapalvelut Ateenan lentoasemalla

131. Komissio lopetti perustamissopimuksen 90 ja 86 artiklan mukaisen menettelyn, jonka se oli
aloittanut useiden lentoyhtiöiden tekemien valitusten vuoksi, jotka koskivat Olympic Airwaysillä olevaa
monopolia tarjota maahuolintapalveluja Ateenan lentoasemalla. Näiden palvelujen (esim. lähtöselvitys,
matkatavaroiden käsittely, siivous ja ravintolapalvelut) huono laatu ja hintojen avoimuuden puute olivat
määräävän aseman väärinkäyttöä.

                                                  
76 EYVL L 301, 5.11.1997, s. 27.
77 Kyseistä maksua sovellettiin asiassa C-18/93, Corsica Ferries Italia vastaan Corpo dei piloti del porto di Genova,

17. toukokuuta 1994 annetun tuomion (Kok. 1994, s. 9-1783) jälkeen, ja sitä muutetiin 5. lokakuuta 1994 ja 4.
syyskuuta 1996 tehtyjen valitusten jälkeen.
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132. Tämän päätöksen jälkeen Kreikan viranomaiset ovat tehneet infrastruktuurin parannustöitä
Ateenan lentoaseman itäterminaalissa, jossa sijaitsevat ulkomaiset lentoyhtiöt. Muilla Kreikan
turistilentoasemilla on jo aloitettu tai aloitetaan piakkoin suuria parannustöitä. Tilapäistyötä koskeva
laki, joka esti Olympic Airwaysia vaivatta palkkaamasta kausityöntekijöitä turistikauden
liikennehuippuina, on myös muutettu.

133. Olympic Airwaysin monopoli maahuolintapalvelujen tarjoamisessa loppuu 1. tammikuuta
1998, jolloin tarjouskilpailun perusteella valittu uusi toimija aloittaa kilpailun yrityksen kanssa. Toinen
asematasopalveluja tarjoava toimija aloittaa 1. tammikuuta 1999 (pääsystä maahuolinnan markkinoille
annetussa neuvoston direktiivissä78 säädetty päivämäärä).

134. Olympic Airways on myös ottanut käyttöön laadun ja palvelujen valvontajärjestelmän sekä
vähimmäisvaatimukset, joita se sitoutuu noudattamaan Ateenan, Heraklionin, Khanian, Rodoksen,
Korfun ja Thessalonikin lentoasemilla. Näiden vaatimusten noudattamiseen liittyvät tilastot toimitetaan
lentoyhtiöille kunkin sesongin lopussa. Lisäksi Olympic Airways on laatinut uuden
hinnoittelurakenteen, joka on lähempänä palvelun tosiasiallisia kustannuksia. Vastedes kyseiset hinnat
julkistetaan, ja kaikista muutoksista ilmoitetaan ja ne perustellaan.

4. Laskeutumismaksujen alennusjärjestelmä

135. Komissio oli tehnyt jo vuonna 1995 perustamissopimuksen 90 artiklan 3 kohdan mukaisen
päätöksen79, jossa vaadittiin Belgian viranomaisia lopettamaan Zaventemin lentoasemalla voimassa
oleva laskeutumismaksujen alennusjärjestelmä. Päätöksessään komissio katsoi, että järjestelmä oli 90
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valtion toimenpide, jonka seurauksena lentoyhtiöiden laskeutumiseen ja
nousuun liittyviin samankaltaisiin suorituksiin on sovellettu erilaisia ehtoja, jolloin lentoyhtiöille
aiheutui kilpailuhaittoja. Alennusjärjestelmä rikkoo näin ollen 90 artiklan 1 kohtaa, sovellettuna
yhdessä 86 artiklan kanssa. Belgia ei noudattanut komission päätöstä, vaan nosti yhteisöjen
tuomioistuimessa päätöksen kumoamiskanteen. Kanteella, jota yhteisöjen tuomioistuin ei ole vielä
käsitellyt, ei kuitenkaan perustamissopimuksen 185 artiklan mukaisesti ole täytäntöönpanoa lykkäävää
vaikutusta. Tämän vuoksi komissio aloitti vuonna 1996 päätöksensä noudattamatta jättämistä koskevan
menettelyn 169 artiklan mukaisesti. Koska komissio on antanut asiasta lausunnon perusteluineen, muttei
ole saanut vastausta eikä sille ole ilmoitettu toteutettuja toimenpiteitä, se päätti 19. maaliskuuta 1997
saattaa asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi 169 artiklan mukaisesti.

136. Lisäksi samanlaisten järjestelmien vuoksi on aloitettu menettelyjä kolmessa muussa jäsenvaltiossa.
Toukokuussa niille lähetettiin viralliset ilmoitukset, jotka koskevat määrään perustuvia alennusjärjestelmiä
sekä laskeutumismaksujen vaihtelua sen mukaan, tuleeko lento kotimaasta vai ulkomailta.

G - Muut luonteeltaan kaupalliset valtion monopolit

137. Komissio jatkoi toimintaansa sen varmistamiseksi, että EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan
määräyksiä noudatetaan. Erityistä huomiota on kiinnitetty luonteeltaan kaupallisten kansallisten
monopolien sopeuttamiseen uusissa jäsenvaltioissa.

                                                  
78 Neuvoston direktiivi 96/67/EY, annettu 15.10.1996, EYVL L 272, 25.10.1996, s. 36.
79 EYVL L 216, 12.9.1995.
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1. Ruotsin ja Suomen alkoholimonopolit

1.1. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio Ruotsin alkoholin vähittäismyyntimonopolista

138. Yhteisöjen tuomioistuin antoi 23. lokakuuta ennakkoratkaisun siitä, onko Ruotsin alkoholin
vähittäismyyntimonopoli ristiriidassa EY:n perustamissopimuksen 37 ja 30 artiklan kanssa80.
Yhteisöjen tuomioistuimella oli mahdollisuus täsmentää näiden artiklojen soveltamisalaa: luonteeltaan
kaupallisten kansallisten monopolien toimintaa koskevia oikeussääntöjä on tutkittava 37 artiklan
määräysten perusteella ja niitä toimenpiteitä, “joilla ei sinänsä säännellä monopolin toimintaa”, on
tutkittava 30 artiklan perusteella. Tuomioistuin vahvisti komission kannan, jonka mukaan monopolilla
oleva yksinoikeus alkoholin vähittäismyyntiin ei ole ristiriidassa perustamissopimuksen kanssa, mutta
korosti samalla, että on varmistettava, ettei yksinoikeuden käytöllä ole syrjiviä seurauksia. Tuontia ja
tukkujakelua koskevan lupajärjestelmän katsottiin sitä vastoin olevan perustamissopimuksen 30
artiklan vastainen.

139. Komissio seuraa Ruotsin ja Suomen vähittäismyyntimonopoleja Ruotsin kilpailuviraston ja
Suomen tuotevalvontakeskuksen sille toimittamien raporttien perusteella ja varaa itselleen oikeuden
aloittaa virallinen menettely, jos syrjimättömyyttä ei taata tehokkaasti.

1.2. Norjan alkoholimonopoli

140. EFTAn tuomioistuin antoi 3. joulukuuta 1997 neuvoa-antavan lausunnon81 siitä, rikkovatko
eräät alkoholijuomia koskevat kansalliset säännökset useita ETA-sopimuksen artikloja ja erityisesti 16
artiklaa. ETA-sopimuksen 16 artikla vastaa EY:n perustamissopimuksen 37 artiklaa.

141. EFTAn tuomioistuin katsoi, että ETA-sopimuksen 16 artiklassa ei kielletä kansallisia
säännöksiä, joiden mukaan tiettyjä alkoholijuomia eli yli 4,75 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävää
puna-, valko- ja roseeviiniä saa vähittäismyyntitasolla myydä ainoastaan valtion
vähittäismyyntimonopolin kautta, kun taas kunnalta luvan saaneet osapuolet voivat myydä valtion
vähittäismyyntimonopolin ulkopuolella olutta, jonka alkoholipitoisuus on alle 4,75 tilavuusprosenttia
(keskivahva olut).

142. EFTAn tuomioistuin katsoi kuitenkin, että sellaisen järjestelmän säilyttäminen, jossa viiniä tai
viinituotteita, joiden alkoholipitoisuus on 2,5 - 4,75 tilavuusprosenttia, voidaan myydä ainoastaan
valtion vähittäismyyntimonopolin kautta, kun taas samanvahvuista olutta voidaan myydä sen
ulkopuolella, saattaa johtaa ETA-sopimuksen 16 artiklan vastaiseen syrjintään.

143. EFTAn tuomioistuin seurasi tässä asiassa yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Franzén
antamassa tuomiossa noudatettua lähestymistapaa, jonka mukaan säännökset, joissa määritellään
yksinoikeuden ulottuvuus, on tutkittava ETA-sopimuksen 16 artiklan mukaisesti.

2. Itävallan teollisesti valmistetun tupakan monopoli

144. Itävalta ei noudattanut asetetussa määräajassa perusteltua lausuntoa, jonka komissio lähetti
sille toukokuussa 1997, koska Itävalta ei ollut täyttänyt liittymisasiakirjan 71 artiklan ja
perustamissopimuksen 37 artiklan mukaista velvoitettaan mukauttaa teollisesti valmistetun tupakan
monopoli. Ennen kaikkea Itävaltaa syytettiin siitä, että se pitää voimassa yleisvelvoitetta, jonka mukaan
kaikkien uusien toimijoiden, jotka yrittävät perustaa monopolin kanssa kilpailevan tukkujakeluverkon,
on toimitettava kaikille maan alueelle sijoittautuneille vähittäismyyjille. Tällainen velvoite on niiden
                                                  
80 Asiassa C-189/95, Franzén, 23.10.1997 annettu tuomio.
81 Asiassa E-1/97, Fridtjof Frank Gundersen vastaan Oslo kommune, 3.12.1997 annettu EFTAn tuomioistuimen

neuvoa-antava lausunto.
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alalla sovellettavien sääntöjen vastainen, joiden mukaan tukkumyyjillä on oltava vapaus valita
vähittäismyyntitasolla toimivat kauppakumppaninsa; lisäksi se tekee lähes mahdottomaksi uusien
tukkukauppiaiden pääsyn kyseisille markkinoille. Joulukuussa 1997 komissio katsoi edellisessä
kohdassa mainitun, asiassa C-189/95, Franzén, 23. lokakuuta annetun yhteisöjen tuomioistuimen
tuomion perusteella, että Itävallan lainsäädännön säännöksillä, joita se oli vastustanut
liittymisasiakirjan 71 artiklan ja perustamissopimuksen 37 artiklan perusteella, ei sinänsä säännellä
monopolin toimintaa, vaikka ne vaikuttavat siihen. Näin ollen kyseisiä säännöksiä on tutkittava 30
artiklan perusteella.
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III - Yrityskeskittymien valvonta

A - Johdanto

145. Komission käsittelemien keskittymien määrä on kasvanut joka vuosi vuodesta 1993 alkaen.
Tämä suuntaus vahvistui selvästi vuonna 1997 (varsinkin toisen vuosipuoliskon aikana), jolloin
komissio sai 172 ilmoitusta (ei sisällä EHTY-asioita) verrattuna 131 ilmoitukseen vuonna 1996. Tämä
vastaa noin 30 prosentin kasvua ja nostaa yrityskeskittymien valvonnasta annetun asetuksen
(jäljempänä ‘sulautuma-asetus’) seitsemän voimassaolovuoden aikana saatujen ilmoitusten määrän
yhteensä yli 700:aan. Yhteisönlaajuisten keskittymien lukumäärä ja niiden moninaisuus, mutta ennen
kaikkea sellaisten rajat ylittävien järjestelyiden huomattava kasvu (36 prosenttia vuodesta 1996), joissa
on osallisina eurooppalaisia yrityksiä useista jäsenvaltioista, todistavat tänä vuonna taloudellisen
yhdentymisen nopeutumista Euroopan unionissa. Keskittymiä on toteutettu useilla markkinoilla, joista
tietyillä toimialoilla kuten rahoituspalveluiden (15 ilmoitusta), kemianteollisuuden (21 ilmoitusta),
televiestinnän (17 ilmoitusta) tai vähittäiskaupan (11 ilmoitusta) alalla kehitys on ollut huomattavaa.
Ilmoitettujen toimenpiteiden moninaisuus tulee esille jaettaessa ne eri keskittymälajeihin: 77 ilmoitusta
koski yhteisyrityksen perustamista tai jaetun määräysvallan hankkimista ja 74 yksinomaisen
määräysvallan tai enemmistöosakkuuden hankkimista. Lisäksi ilmoitettiin 7 sulautumista ja 14
ostotarjousta.

146. Ilmoitettujen keskittymien valvonta, joka vuonna 1997 johti 188 päätöksen tekemiseen, joista
136 oli lopullisia päätöksiä (ei sisällä EHTY-asioita), tulee esille varsinkin perusteellisten tutkimusten
määränä, joka on suurin sitten vuoden 1990. Komisso päätti aloittaa menettelyn 11 asiassa, joiden
soveltuvuudesta yhteismarkkinoille oli vakavia epäilyjä (verrattuna kuuteen vuonna 1996). Kuitenkin
ainoastaan yksi keskittymä julistettiin lopulta yhteismarkkinoille soveltumattomaksi (asia Blokker/Toys
“R” Us), kun edellisenä vuotena tällaisia keskittymiä oli kolme. Perusteellisen tutkimuksen jälkeen
komissio hyväksyi kahdeksan keskittymää (verrattuna neljään vuonna 1996), joista seitsemään liitettiin
ehtoja (Anglo American/Lonrho, BT/MCI, Boeing/McDonnell Douglas, Coca-Cola/Carlsberg,
Guinness/Grand Metropolitan, Siemens/Elektrowatt, Veba/Degussa). Hyväksyvä päätös ilman ehtoja
tehtiin asiassa Coca-Cola Entreprises/Amalgated Beverages GB. Lisäksi seitsemässä muussa asiassa
(kolme vuonna 1996) tehtiin päätös siirtämisestä jäsenvaltioiden toimivaltaisten kilpailuviranomaisten
käsiteltäväksi; näistä kuusi koski vain osaa toimenpiteestä.

147. Hiili- ja terästeollisuuden alalla EHTY:n perustamissopimuksen 66 artiklan nojalla tehtyjen
päätösten määrä on ollut suhteellisen vakaa vuodesta 1992, mutta se nousi vuonna 1997 kymmeneen
päätökseen (seitsemän vuonna 1996). Näistä päätöksistä kolmessa hyväksyttiin terästeollisuuden
tärkeitä uudelleenjärjestelyjä. Hoogovens, alankomaalainen integroitunut tuottaja, hankki
määräysvallan yrityksessä Usines Gustave Boël Belgiassa. Saksalaiset tuottajat Thyssen ja Krupp
perustivat yhteisyrityksen, Thyssen Krupp Stahlin, johon ne yhdistivät levytuotteisiin liittyvät
liiketoimintonsa. Espanjalaisen valtionyhtiön Aceralian, joka on Espanjan suurin tuottaja,
yksityistämisen yhteydessä Arbed hankki 35 prosentin osakkuuden ja sai määräysvallan yrityksessä.

148. Komission toiminnan huomattava lisääntyminen yrityskeskittymien valvonnan alalla on osoitus
yhteisön sääntöjen tärkeydestä. Vuonna 1997 saatiin myös päätökseen suuri lainsäädännöllinen työ,
joka oli aloitettu vuonna 1995 ja keskittyi asetuksen N:o 4064/8982 tarkistukseen. Niiden muutosten
lisäksi, joilla ennen kaikkea laajennetaan asetus koskemaan niiden toimenpiteiden uutta ryhmää, joilla
on rajat ylittäviä vaikutuksia, kaikkien valvontajärjestelmän muodostavien sääntöjen ja menettelyjen
tarkistus on mahdollistanut useiden tekstien laatimisen ja muutosten tekemisen (joita sovelletaan

                                                  
82 Neuvoston asetus (ETY) N:o 4064/89, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, yrityskeskittymien valvonnasta (EYVL

L 395, 30.12.1989, s. 1), muutettu 30 pävänä kesäkuuta 1997 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1310/97
(EYVL L 180, 9.7.1997, s. 1).
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enimmäkseen 2. maaliskuuta 1998 alkaen). Seurauksena pitäisi olla taloudelliseen kehitykseen
mukautetun järjestelmän tehokkuuden parantuminen.

B - Sulautuma-asetuksen tarkistus

1. Asetuksen N:o 4064/89 muuttaminen

Vaiheet ja tavoitteet

149. Vuonna 1996 komissio antoi virallisen ehdotuksen yrityskeskittymien valvonnasta annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 tarkistamisesta. Tätä ennen oli kuultu useita kertoja
jäsenvaltioita, toimivaltaisia kilpailuviranomaisia ja liike-elämän edustajia sekä kirjattu reaktiot
tammikuussa 1996 aiheesta julkaistuun vihreään kirjaan. Sen jälkeen kun Euroopan parlamentti ja
talous- ja sosiaalikomitea olivat antaneet lausuntonsa, joissa kannatettiin komission ehdotusta,
työskentely aloitettiin vuoden 1997 alkupuoliskolla neuvoston työryhmässä.

150. Tämän valmistelutyön jälkeen neuvosto pääsi 24. huhtikuuta 1997 sopimukseen sulautuma-
asetukseen tehtävistä muutoksista. Tämä sopimus virallistettiin 30. kesäkuuta 1997 Alankomaiden
puheenjohtajakauden lopussa antamalla neuvoston asetus (EY) 1310/9783. Asetus tulee voimaan 1.
maaliskuuta 1998. Tiedon välittämiseksi suurelle yleisölle ja alkuperäisen muutetun asetuksen
lukemisen helpottamiseksi konsolidoitu toisinto, joka sisältää tehdyt muutokset, on julkaistu komission
Internet-palvelimen sivuilla.

151. Vuonna 1989 annettuun alkuperäiseen tekstiin tehdyt muutokset ovat yhdenmukaisia komission
tavoitteen kanssa korjata asetuksen voimaantulon jälkeen havaittu tilanne. Tietyt keskittymät, joilla on
merkittäviä rajat ylittäviä vaikutuksia, jäävät niiden raja-arvojen alapuolelle, joiden perusteella
yrityskeskittymien valvonta yhteisön toimesta aloitetaan. Sen sijaan, että nämä keskittymät tutkittaisiin
keskitetysti yhteisön tasolla, ne joutuvat tavallisesti käymään läpi useita eritasoisia kansallisia
tutkimuksia. Muut neuvoston hyväksymät muutokset vastaavat komission toiveeseen parantaa
valvontamenettelyjä yritysten velvollisuuksien vähentämiseksi ja sääntöjen yksinkertaistamiseksi.

Tärkeimmät muutokset

152. Päätettiin, että vuoden 1989 asetuksen raja-arvoja ei muuteta, vaan annetaan yhteisölle
toimivalta käsitellä uutta keskittymätoimien ryhmää. Kyseiset toimet katsotaan vastedes
yhteisönlaajuisiksi, kun ne täyttävät seuraavat neljä edellytystä: (i) kaikkien keskittymään osallistuvien
yritysten yhteenlaskettu koko maailmasta kertynyt liikevaihto on yli 2,5 miljardia ecua ja (ii) kaikkien
keskittymään osallistuvien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 100 miljoonaa ecua vähintään
kolmessa yksittäisessä jäsenvaltiossa. Jotta saadaan mukaan myös ne keskittymät, joiden vaikutukset
ylittävät yhden jäsenvaltion rajat, (iii) ainakin kahden keskittymään osallistuvan yrityksen oman
liikevaihdon on oltava yli 25 miljoonaa ecua kaikissa kyseisissä kolmessa jäsenvaltiossa ja (iv) ainakin
kahden keskittymään osallistuvan yrityksen yhteisön alueelta kertyneen oman liikevaihdon on oltava yli
100 miljoonaa ecua.

153. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan ottaa huomioon taloudelliset tosiasiat, taata yrityksille
suurempi oikeusvarmuus ja lisätä hallinnollista tehokkuutta, jota ilmoitusten keskittäminen yhdelle
viranomaiselle tuo mukanaan.
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154. Menettelyjä ja  sulautuma-asetuksessa säädettyjä määräaikoja sovelletaan tästä lähtien kaikkiin
toimiin, jotka saavat aikaan pysyvän muutoksen keskittymään osallistuvien yritysten rakenteessa, ja
siten erityisesti kaikkiin kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan hoitaviin
yhteisyrityksiin. Toisin sanoen sulautuma-asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tästä lähtien kaikki
kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan hoitavat yhteisyritykset, myös ne, jotka
tähän asti on tutkittu asetuksen N:o 17 menettelyjen mukaisesti. Tällä muutoksella on merkittävä
vaikutus, joka vastaa asiantuntija- ja lakimiespiirien usein esille tuomaan tarpeeseen yhdenmukaistaa ja
yksinkertaistaa tapoja, joilla kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan hoitavia
yhteisyrityksiä käsitellään. Komissio säilyttää kuitenkin mahdollisuuden arvioida kaiken toiminnan
hoitavan yhteisyrityksen  yhteistoiminnallisia puolia soveltaen 85 artiklan arviointiperusteita
sulautuma-asetuksen puitteissa siinä tapauksessa, kun keskittymä johtaa perustajayritysten
kilpailukäyttäytymisen yhteensovittamiseen. Komissio voi siten aloittaa toisen vaiheen
tutkimusmenettelyn silloin, kun on vakavia epäilyjä määräävän aseman syntymisestä tai
vahvistumisesta, mutta myös silloin, kun riskinä on perustajayritysten kilpailukäyttäytymisen
yhteensovittaminen tavalla, joka ei sovellu yhteismarkkinoille.

155. On myös säädetty erityisesti, että yritykset voivat ehdottaa ensimmäisen vaiheen tutkinnan
aikana sitoumuksia poistaakseen vakavat epäilyt, joiden perusteella komissio voisi aloittaa menettelyn
toisen vaiheen. Tätä tarkoitusta varten laadittiin säännös, jonka mukaan ensimmäisen vaiheen tutkinnan
kestoa voidaan pidentää, jotta komissio voi tutkia sitoumukset ja kuulla jäsenvaltioita ennen kuin se
mahdollisesti hyväksyy sitoumukset ja tekee päätöksen keskittymän hyväksymisestä.

156. Muiden tärkeimpien muutosten joukkoon kuuluu se, että uudessa tekstissä selvennetään
edellytykset, joilla komissio voi siirtää asian jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten käsiteltäväksi
kyseisen valtion esitettyä perustellun pyynnön. Komissio siirtää koko asian tai osan siitä erityisesti
silloin, kun keskittymä vaikuttaa tiettyihin jäsenvaltion sisäisiin markkinoihin, jotka eivät muodosta
yhteismarkkinoiden olennaista osaa.

157. Lopuksi on syytä mainita kaksi tehtyä muutosta, jotka koskevat aikaa, jona keskittymää ei saa
toteuttaa, ja luottolaitosten ja muiden rahoituslaitosten liikevaihdon laskemisen yksityiskohtaisia
sääntöjä. Tehokkaan valvonnan varmistamiseksi neuvosto pitää tarpeellisena keskittymien
toteuttamisen lykkäämistä lopullisen päätöksen tekemiseen asti. Rahoituslaitosten liikevaihdon
laskeminen sen määrittelemiseksi, onko kyseessä yhteisönlaajuinen keskittymä, suoritetaan neuvoston
direktiivissä N:o 86/635/ETY määriteltyjen tulojen perusteella eikä enää kaikkien varojen yhden
kymmenesosan perusteella.

2. Yrityskeskittymien valvontaan liittyvien muiden tekstien muuttaminen ja
parantaminen

Soveltamista koskeva asetus ja  tulkitsevat tiedonannot :

158. Ilmoituksista, määräajoista ja kuulemisista annettu asetus (ETY) N:o 3384/94 ja sen liitteenä
oleva CO-lomakkeeksi kutsuttu ilmoituslomake on tarkistettu. Tämän tarkistuksen kolme tavoitetta
olivat seuraavat: niiden tarkistusten tekeminen, jotka asetuksen (ETY) N:o 4064/89 muutokset tekivät
välttämättömiksi; niiden tarkistusten tekeminen, jotka yrityskeskittymien valvonnassa saatu kokemus on
osoittanut toivottaviksi; puhtaasti muodollisten ja kielellisten seikkojen selventäminen ja tarkentaminen.
Asiantuntija- ja lakimiespiirejä kuultiin näistä muutoksista, ja jäsenvaltioille annettiin mahdollisuus
esittää lausuntonsa niistä vuoden lopussa järjestetyissä kahdessa neuvoa-antavan komitean
kokouksessa. Samasta syystä myös tulkitsevat tiedonannot yrityskeskittymän käsitteestä, keskittymään
osallistuvista yrityksistä, yhteisyrityksistä ja liikevaihdon laskemisesta tarkistettiin perusteellisesti.
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159. Sulautuma-asetuksen muutosten vaatimat tarkistukset soveltamista koskevaan asetukseen ja
CO-lomakkeeseen koskevat pääasiassa menettelyn eri määräaikojen laskentamenetelmien järkeistämistä
ja ilmoituksen voimaantulon sekä keskittymän toteuttamisen lykkäämistä (lopulliseen päätökseen asti)
koskevien määräysten soveltamista. Saadun kokemuksen perusteella tehtyjen tarkistusten tarkoituksena
on helpottaa ilmoituksen käsittelyä, erityisesti varmistamalla, että toimitetut tiedot ovat täydellisiä ja
selviä, sekä parantaa kuulemismenettelyjä. Tiedonantojen uudelleen laatimisen tarkoituksena on
pääasiassa helpottaa lainsäädäntöön tehtyjen muutosten tulkitsemista ja saattaa viittaukset
päätöksentekokäytäntöön ajan tasalle.

Komission tiedonanto yrityskeskittymien käsittelyä koskevien EHTY:n ja EY:n perustamissopimusten
mukaisten menettelyjen yhteensovittamisesta

160. Komission tiedonannon tavoitteena on avoimuuden lisääminen, puolustautumisoikeuksien
parempi huomioonottaminen ja päätöksentekomenettelyn nopeuttaminen. Tiedonannolla helpotetaan
yrityskeskittymien valvontaa sovittamalla yhteen tietyt EHTY:n perustamissopimuksen 66 artiklan
mukaiset säännöt neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 sääntöjen kanssa. Komissio toivoo
erityisesti vastaavansa niiden yritysten odotuksiin, jotka ovat osallisina molempien sääntöjen
soveltamisalaan kuuluvissa keskittymissä. Hiili- ja terästeollisuuden alalla toimivien yritysten olisi
voitava perehtyä keskittymiä koskevan yhteisön oikeuden menettelyihin EHTY:n perustamissopimuksen
voimassaolon päättymisen lähestyessä.

161. Tärkeimmät avoimuuteen liittyvät muutokset koskevat ilmoituksen ja lopullisten päätösten
julkaisemista, jossa otetaan huomioon liikesalaisuudet. Puolustautumisoikeuksien suojelu, joka on
yhteisön oikeuden yleinen periaate, varmistetaan lähettämällä vastaväitetiedoksianto ennen kuin tehdään
päätös keskittymän kieltämisestä tai ehdollisesta hyväksymisestä. Tätä tarkoitusta varten ne, joita asia
koskee, voivat vastaväitetiedoksiannon lähettämisen jälkeen tutustua tutkinta-asiakirjoihin ja esittää
huomautuksia kuulemistilaisuudessa. Komissio pyrkii lisäksi soveltamaan EHTY-asioiden eri
tutkintavaiheissa sulautuma-asetuksessa säädettyjä määräaikoja. Näiden uusien sääntöjen, jotka on
yhdenmukaistettu sulautuma-asetuksen muutosten kanssa, on tarkoitus tulla voimaan 1. maaliskuuta
1998.

C - Uudet kehityssuunnat

1. Tuotemarkkinat ja maantieteelliset markkinat

Päivittäistavarat

162. Päivittäistavaroiden alalla tuotemarkkinoiden määrittelyssä käytetään useita arviointiperusteita,
erityisesti elintarvikkeiden alalla. Esimerkiksi kuluttajien maut ja mieltymykset ovat usein ratkaisevia
tekijöitä arvioitaessa, voidaanko tuotteet korvata toisilla kysyntäpuolen näkökulmasta. Kulutustavat
eivät ole seurausta pelkästään tuotteiden fyysisistä ominaisuuksista ja yleisestä luonteesta vaan niihin
vaikuttaa myös tuotemerkkien maine, johon yrityksen kilpailuvahvuus voi perustua. Näiden
periaatteiden mukaisesti komissio on voinut määritellä kolmessa asiassa erilliset markkinat
alkoholipitoisille ja alkoholittomille juomille analysoimalla kyseisten markkinoiden kysynnän
erityispiirteiden mukaisesti eri tekijöitä, jotka säätelevät eri tuoteryhmien korvattavuutta.

163. Alkoholittomien juomien alalla komissio on käyttänyt jakoa hiilihapollisiin ja hiilihapottomiin
juomiin kuten esimerkiksi hedelmämehut. Koska tämä jako osoittautui keskittymän vaikutusten
arvioimisen kannalta riittäväksi asiassa The Coca-Cola Company/Carlsberg, komission ei tarvinnut
arvioida mahdollista tarkempaa jakoa. Sitä vastoin asiassa Coca-Cola Enterprises/Amalgated
Beverages GB tämä jako osoittautui riittämättömäksi, minkä vuoksi komissio havaitsi, että
hiilihapollisten cola-juomien ja muiden virvoitusjuomien välillä on hienompi ero. Tässä asiassa
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komissio päätteli, että cola-juomille on erilliset markkinat Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Alkoholipitoisten juomien alalla komissio joutui asiassa Guinness/Grand Metropolitan muuttamaan
väkevien alkoholijuomien alan jaottelua, joka Euroopan talousalueella muodostuu pääasiassa
kansallisista markkinoista, ottaakseen huomioon eri markkinoilla vallitsevat erityistilanteet ja varsinkin
maittain vaihtelevat kulutustottumukset.

164. Myös hinta on tärkeä tekijä arvioitaessa tuotemarkkinoita, mikä osoitettiin asiassa Coca-Cola
Enterprises/Amalgated Beverages GB. Komissio päätteli cola-juomien muodostavan erilliset
tuotemarkkinat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä päätelmä ei perustunut pelkästään kuluttajien
makuun ja mieltymyksiin, vaan myös komission hintatutkimuksissa selville saatuihin seikkoihin. Kun
kysyttiin sitä, siirtyisivätkö kuluttajat ostamaan muita juomia kuin cola-juomia, jos hintoja nostettaisiin
5–10 prosenttia, useimmat kilpailijat ja jakelijat vastasivat, että tällainen siirtyminen toisiin tuotteisiin
olisi vähäistä tai että korvaamista ei tapahtuisi. Komissio päätteli myös kaupallisten asiakirjojen ja
asiantuntijoiden tekemien markkinatutkimusten perusteella, että suurin osa markkinatoimijoista otti
huomioon cola-juomien erityisen kilpailuympäristön määritellessään liikestrategiansa ja
valmistellessaan hintatutkimuksia ja hinnoittelupolitiikkaansa. Hinnan ja muiden tekijöiden perusteella
komissio päätteli asiassa Guinness/Grand Metropolitan, että genever ei kuulu Belgiassa samoille
tuotemarkkinoille kuin gini, koska kyseisten juomien vähittäismyyntihintojen välillä on yli kahden
vuoden ajan ollut eroja.

Julkiset palvelut

165. Vapauttamisen kohteena olevilla toimialoilla asia Siemens/Elektrowatt tarjosi komissiolle
tilaisuuden analysoida kilpailun viimeaikaista kehitystä useilla tuotantohyödykkeiden markkinoilla,
jotka edeltävät sellaisia yleishyödyllisten palveluiden markkinoita kuten energiantuotannon ja julkisten
puhelinpalveluiden markkinoita. Yleisöpuhelinten alalla yleispalveluverkon erityispiirteet ovat johtaneet
siihen, että komissio on määritellyt erilliset markkinat “julkisille” yleisöpuhelimille, jotka ovat
kestävämpiä ja joihin on yhdistetty edistyneitä valvontajärjestelmiä, koska ne sijaitsevat julkisilla
paikoilla ulkona ja ovat käytettävissä vuorokauden ympäri. Näitä yleisöpuhelimia ylläpitävät
(muidenkin kriteereiden kuin pelkästään taloudellisen kannattavuuden perusteella) operaattorit, jotka
muodostavat erityisen kysyjäluokan: julkiselle sektorille yhä kuuluvat kansalliset teleyhtiöt tai yleisessä
televerkossa toimintaa harjoittavat yksityiset operaattorit, jotka ovat saaneet toimiluvan alan
vapauttamisen yhteydessä. Koska on olemassa velvollisuus tarjota julkisia palveluja, myös
televiestintäalan vapauttamisen jälkeen on välttämätöntä ylläpitää puhelinverkkoa, johon kuuluu
julkisilla paikoilla sijaitsevia yleisöpuhelimia,  mikä vaikuttaa kilpailuedellytyksiin markkinoilla, joilla
toimii vain vähän yleisöpuhelinten valmistajia.

166. Toisin kuin yksityisten operaattoreiden “yksityiset” yleisöpuhelimet esimerkiksi kahviloissa,
hotelleissa ja ravintoloissa, jotka muodostavat Euroopan laajuiset markkinat, “julkisten”
yleisöpuhelinten markkinat ovat edelleen pääasiassa kansallisia, erityisesti kansallisten operaattoreiden
laatimien teknisten määritelmien ja standardien vuoksi (varsinkin turvallisuustekijöiden suhteen).
Tämän seurauksena ainakin kaikissa suurissa jäsenvaltioissa on oma yleisöpuhelinmalli.

2. Määräävän markkina-aseman arviointi

2.1. Määräävä asema maailmanlaajuisella tasolla

167. Kehityksen kulkiessa kohti maailmanlaajuisia markkinoita erittäin suurten, maailmanlaajuisilla
markkinoilla toimivien yritysten keskittymien määrän lisääntyminen aiheuttaa todennäköisesti
merkittäviä vaikutuksia yhteismarkkinoilla. Koska osa näistä keskittymistä toteutetaan
maailmanlaajuisilla markkinoilla, joilla on vähän kilpailijoita ja korkeita markkinoille pääsyn esteitä, on
määräävän aseman syntymisen tai vahvistumisen riski suuri.



- 57 -

168. Yrityskeskittymien valvonnan soveltamiseen tämän tyyppisiin toimenpiteisiin liittyy usein
yhteisön ulkopuolisia tekijöitä, varsinkin kun yritykset sijaitsevat Euroopan unionin yhteisten rajojen
ulkopuolella ja toimenpide (sulautuminen, yritysosto tai yhteisyrityksen perustaminen) myös toteutetaan
unionin ulkopuolella. Ilmoitusvelvollisuus syntyy automaattisesti, kun saavutetaan asetuksessa säädetyt
liikevaihdon raja-arvot, mutta lisäksi toimenpiteen vaikutus yhteismarkkinoilla on tekijä, joka oikeuttaa
yhteisön puuttumaan toimenpiteeseen. Toimivallasta tuskin on epäilystä silloin, kun maantieteelliset
markkinat on määritelty maailmanlaajuisiksi, koska Euroopan unioni muodostaa merkittävän osan
näistä markkinoista. Tällöin toimivalta perustuu vaikutukseen, joka toimenpiteellä on
kilpailuedellytyksiin yhteismarkkinoilla. Siitä huolimatta myös silloin, kun maantieteelliset markkinat
eivät ole maailmanlaajuiset, komissiolla voi olla toimivalta tutkia sellaisten yritysten välistä
keskittymää, joilla ei ole pääkonttoria, tytäryhtiötä tai sivuliikettä yhteisön alueella, kun keskittymä
vaikuttaa kilpailuedellytyksiin yhteismarkkinoilla.

169. Esimerkki tästä on asia Boeing/McDonnell Douglas, joka johti maailman suurimman
ilmailualan yrityksen syntymiseen ja jossa komissio aloitti perusteellisen tutkimuksen toimenpiteen
kilpailuvaikutusten vuoksi. Keskittymän seurauksena syntynyt yritys sai yli 60 prosentin osuuden yli
100-paikkaisten liikennesuihkukoneiden voimakkaasti keskittyneistä maailmanlaajuisista markkinoista,
joille keskittymän jälkeen jää vain yksi kilpailija, Airbus. Boeing oli jo määräävässä asemassa
markkinoilla, ja sen aseman vahvistuminen johtui useista tekijöistä, kuten markkinaosuuden ja
tilauskannan välittömästä kasvusta. Myös muut olennaiset tekijät vaikuttivat Boeingin määräävän
aseman vahvistumiseen. Tällaisiksi tekijöiksi komissio nimesi muun muassa vaikutusvallan McDonnell
Douglasin (MDC) lentokoneita omistaviin asiakkaisiin, lisääntyneet mahdollisuudet tehdä pitkäaikaisia
yksinmyyntisopimuksia lentoyhtiöiden kanssa, patenttisalkkujen yhdistymisen ja edut, joita saadaan
siirtämällä hallituksen rahoittamissa tutkimus- ja kehitysohjelmissa kehitettyä sotilas- ja
avaruusteollisuusteknologiaa muualle.

170. Koska markkinoille ei ollut tulossa muita yrityksiä markkinoille (yksikään muu
lentokonevalmistaja ei ollut kiinnostunut ostamaan kyseisiä toimintoja), Boeing antoi sitoumuksia, jotka
koskivat pääasiassa yksinmyyntisopimusten lopettamista, MDC:n kaupallisiin lentokoneisiin liittyvän
liiketoiminnan pitämistä erillisenä ja patenttien käyttöoikeuden myöntämistä kolmansille. Lisäksi
Boeing toimittaa komissiolle vuosittain raportin hallituksen rahoittamista T&K-hankkeista. Koska
nämä toimenpiteet riittivät poistamaan havaitut kilpailuongelmat, komissio päätti hyväksyä keskittymän
tietyillä ehdoilla.

171. Tämä asia, jota käsiteltiin samanaikaisesti Atlantin molemmilla puolilla, oli erityisen
arkaluonteinen, koska siihen liittyi tärkeitä etuja sekä siviili- että sotilasilmailun alalla ja koska siitä
aiheutui taloudellisia vaikutuksia kilpailulle. Koko sen ajan kun komissio käsitteli asiaa, se oli runsaasti
esillä tiedotusvälineissä, joissa painotettiin varsinkin pelissä olevia valtion etuja. Komissio teki
päätöksensä Euroopan unionin yrityskeskittymien valvontaa koskeviin sääntöihin perustuvan analyysin
jälkeen noudattaen omaa käytäntöään ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.
Varsinkin kilpailuasioista vastaavan komission jäsenen ja Yhdysvaltojen kilpailuviraston Federal
Trade Commissionin välillä oli runsaasti yhteydenottoja ja neuvotteluja, jotka perustuivat Euroopan
yhteisöjen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen kahdenväliseen sopimukseen yhteistyöstä
kilpailuasioiden alalla. Perusteellisen tutkimuksensa aikana komissio ilmoitti Yhdysvaltojen
viranomaisille alustavat päätelmänsä ja huolenaiheensa ja pyysi Federal Trade Commissionia
ottamaan huomioon kilpailun turvaamiseen suurten siviililentokoneiden markkinoilla liittyvät Euroopan
unionin tärkeät edut. Federal Trade Commissionin tehtyä päätöksen olla vastustamatta sulautumista,
Yhdysvaltojen hallitus ilmoitti komissiolle huolensa siitä, että mahdollinen päätös kieltää ehdotettu
sulautuminen voisi vahingoittaa Yhdysvaltojen tärkeitä puolustusetuja. Komissio otti nämä huolet
huomioon yhteisön oikeuden sallimassa määrin ja rajoitti toimintansa toimenpiteen siviilipuolelle, ottaen
kuitenkin huomioon ne vaikutukset, joita Boeingin ja MDC:n sotilaspuolen toimintojen yhdistämisestä
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on siviililentokoneiden markkinoille. Asiaan liittyvistä vaikeuksista huolimatta komission tutkimuksensa
jälkeen keskittymälle antama ehdollinen lupa oli tyydyttävä ja asianmukainen ratkaisu, joka säilyttää
tehokkaan kilpailun liikennelentokoneiden markkinoilla.

172. Asiassa Anglo American Corporation (AAC)/Lonrho komissio totesi samoin, että uhkana on
määräävän aseman syntyminen platinan maailmanmarkkinoilla. Tämä uhka syntyi AAC:n hankittua
asteittain omistusosuuden Lonrhossa. Määräävä asema johtui osapuolten suuresta yhdistetystä
markkinaosuudesta ja todennäköisyydestä, että asema vahvistuisi entisestään lyhyellä aikavälillä, koska
nykyistä tai potentiaalista kilpailua on erittäin rajoitetusti. Varojen myynnillä ei voitu korjata tätä
tilannetta, koska ainoa mahdollinen ostaja olisi ollut Etelä-Afrikan kolmanneksi suurin toimija, Gencor,
joka oli itsekin osallisena aikaisemmassa keskittymähankkeessa, jota komission vastusti vuonna 1996
(asia Gencor/Lonrho). Niinpä Anglo American suostui komission määräykseen pienentää
omistusosuutensa Lonrhossa alle sen tason, jolla se saisi määräysvallan Lornhossa. Tämä on
ensimmäinen kerta sulautuma-asetuksen voimaantulon jälkeen, kun on ehdotettu tällaista sitoumusta
pienentää omistusosuutta arvopaperipörssissä noteeratussa yrityksessä, jotta poistettaisiin määräävän
aseman syntymisen uhka. Tämä päätös on myös yhdenmukainen komission päätöksentekokäytännön
kanssa, jonka mukaan vähemmistöosakkuuskin voi johtaa määräysvaltaan.

2.2. Markkinoiden sulkemisen vaikutukset

173. Asiassa BT/MCI,  joka koskee British Telecommunications -yhtiön ja MCI Communications
Corporation -yhtiön sulautumista, komission tutkimukset osoittivat, että toimenpide uhkasi luoda
määräävän aseman tai vahvistaa sellaista Yhdistyneen kuningaskunnan ja Amerikan yhdysvaltojen
välisten kansainvälisten puhelintoimintapalveluiden markkinoilla. Tämä uhka johtui Yhdistyneen
kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen välisen, Atlantin ylittävän kaapeliyhteyden siirtokapasiteetin
vähäisyydestä, joka voisi johtaa pullonkaulatilanteen syntymiseen kaapeliyhteydessä, jonka kysyntä
kasvaa nopeasti.

174. Komissio katsoi, että tässä tapauksessa kaapeli ja satelliitti eivät ole korvattavissa keskenään
telepalveluiden tarjoamisessa Atlantin ylittäville yhteyksille. BT:llä ja MCI:llä oli jo merkittävää
kaapelikapasiteettia, ja niiden asema markkinoilla olisi vahvistunut edelleen, jos niiden kapasiteetit
päästä päähän -liikenteen alalla olisi yhdistetty. Tämän seurauksena osapuolet olisivat saaneet erityisiä
etuja (erityisesti kansainvälisten maksujen suhteen). Yhdelläkään toisella kilpailijalla Yhdistyneen
kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen välisellä reitillä ei olisi ollut samanlaisia etuja. Lisäksi yhdistynyt
yritys olisi pystynyt vastustamaan muiden operaattoreiden synnyttämää kilpailua. Vastauksessaan
komission vastaväitetiedoksiantoon osapuolet ehdottivat sitoumuksia, jotka koskivat pääasiassa
Atlantin ylittävien kaapeleiden kapasiteetin käyttöönantamista ja sovitettujen puoliyhteyksien myyntiä
muille niistä kiinnostuneille operaattoreille. Nämä sitoumukset osoittautuivat riittäviksi poistamaan
havaitut ongelmat, koska niiden ansiosta kilpailijat pääsevät helpommin samanlaiseen vastavuoroisen
yhdysliikennekumppanin asemaan. Vähän aikaa asian käsittelyn lopettamisen jälkeen tapahtui yllättävä
käänne, kun saatiin ilmoitus MCI:n ja uuden teleoperaattorin (WorldCom) välisestä uudesta
sulautumishankkeesta. Tästä uudesta hankkeesta, joka voi toteutuessaan johtaa komission hyväksymän
BT:n ja MCI:n välisen keskittymän peruuttamiseen, on tarkoitus tehdä  päätös vuonna 1998.

175. Asiassa Siemens/Elektrowatt komissio totesi, että keskittymän toteuttaminen johtaisi
yleisöpuhelinten markkinoiden sulkemiseen kilpailijoilta Saksassa, koska pitkäaikainen sopimus
yhdistäisi toisiinsa ostajan eli Deutsche Telekomin ja ainoan valmistajan eli Siemensin. Tämä
sopimussuhde oli seurausta yhteistyössä kehitetystä yleisöpuhelinten uudesta sukupolvesta, jonka
teknologian Siemens omistaa. Vaikka osapuolet olivat aiemmin olleet ainoat kilpailijat, jotka pystyivät
toimittamaan uusia yleisöpuhelimia, niiden välinen kilpailu varmisti kuitenkin sen, että
teleoperaattoreilla oli kaksi vaihtoehtoista toimituslähdettä. Keskittymän jälkeen ei enää olisi tätä
valintamahdollisuutta eikä siitä johtuvia neuvottelumahdollisuuksia. Lisäksi kilpailupainetta ei ollut
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odotettavissa potentiaalisten kilpailijoiden taholta, koska markkinoille tulo olisi vaatinut huomattavia
investointeja, jotka eivät olisi olleet kannattavia odotettavissa olevien vähäisten myyntimäärien vuoksi.
Siemens ehdotti sitoumusta myydä Elektrowatt/Landis & Gyrin yleisöpuhelimien valmistukseen
liittyvät toiminnot kolmannelle osapuolelle, joka lisäksi saisi kohtuullisin ehdoin käyttöönsä yrityksen
omistuksessa säilytetyn teknologian. Tämän sitoumuksen avulla voitiin estää se, että määräävän
aseman syntyminen johtaisi markkinoiden sulkemiseen.

2.3. Tuotevalikoiman vaikutukset

176. Kysymys tuotevalikoimien mahdollisesta vaikutuksesta kilpailuun, mikä on erityisen tärkeä
päivittäistavaroiden kuten juomien alalla, nousee esille tarkasteltaessa niitä lisäetuja, joita johtavien
tuotemerkkien omistaja voi saada. Nämä edut voivat tulla esille esimerkiksi suurempana joustavuutena
hinnoittelussa ja useina mahdollisina liiketoimintastrategiavaihtoehtoina. Asioissa Coca-
Cola/Carlsberg ja Guinness/Grand Metropolitan komissio otti huomioon, että tuotevalikoimaan
otettiin mukaan vahvoja tuotemerkkejä, jotka kuuluivat eri markkinoille. Komissio päätteli, että
tällaisen uudelleenjärjestelyn seurauksena kaikki valikoimaan kuuluvat tuotemerkit voivat saada
vahvemman aseman markkinoilla kuin jos niitä myytäisiin erikseen, mikä lisää tuotevalikoiman
omistajan kilpailuvahvuutta useilla markkinoilla.

177. Toisessa asiassa tutkittiin myös vaikutuksia, joita merkittäviä tuotemerkkejä sisältävän
tuotevalikoiman omistamisesta aiheutuu potentiaaliselle kilpailulle. Johtavien tuotemerkkien
omistaminen parantaa neuvotteluasemaa, jonka avulla voi esimerkiksi olla mahdollista vaatia
yksinoikeudellisia sopimuksia, minkä katsottiin todennäköisesti lisäävän esteitä uusien tuotteiden
markkinoille pääsylle.

178. Muita tuotevalikoiman aiheuttamia vaikutuksia esiintyy myös teollisuuden alalla. Esimerkiksi
asiassa Boeing/McDonnell Douglas keskittymän seurauksena pienimpien kapearunkoisten
lentokoneiden segmentillä syntyi uusi monopoli aikaisemmin suurimpien laajarunkoisten lentokoneiden
(Boeing 747) segmentillä jo olleen monopolin lisäksi. Tämä teki Boeingista ainoan
lentokonevalmistajan, joka tarjoaa täydellistä liikennelentokoneperhettä. Uudet potentiaaliset
markkinoille tulijat eivät pystyisi haastamaan tätä asemaa, koska markkinoille pääsyn esteet näille
huomattavia pääomainvestointeja vaativille markkinoille ovat erittäin korkeat.

3. Asian siirtäminen jäsenvaltion käsiteltäväksi

179. Asia SEHB/VIAG/PE-BEWAG, joka liittyy Berliinissä sijaitsevan Bewag-nimisen
sähkölaitoksen yksityistämiseen, on ainoa esimerkki komissiolle ilmoitetun toimenpiteen siirtämisestä
kokonaisuudessaan jäsenvaltion käsiteltäväksi. Tämä päätös tehtiin Saksan kilpailuviraston
Bundeskartellamtin esitettyä pyynnön, jossa se sanoi, että toisen sähkölaitoksen, PreussenElektran,
osallistuminen keskittymään uhkaa vahvistaa määräävää asemaa sähkön toimittamisen alalla
Berliinissä ja sen ympäristössä. Saksan uusissa osavaltioissa PreussenElektralla on määräävä asema
tietyissä alueellisissa sähkölaitoksissa, joiden markkinat ympäröivät Bewagin toimitusaluetta. Koska
nämä erilliset markkinat eivät muodosta yhteismarkkinoiden olennaista osaa, komissio päätti siirtää
asian Bundeskartellamtille. Sähköalan vapauttamisesta annetun direktiivin mukaisesti komissio katsoi
kuitenkin, että uuden kilpailijan tuleminen markkinoille sitä kautta, että yksi ostajista oli voimakas
amerikkalainen Southern-niminen yritys, oli kilpailua edistävä tekijä perinteisesti suljetuilla
markkinoilla.

180. Asia Rheinmetall/British Aerospace/STN Atlas siirrettiin osittain Bundeskartellamtille.
Kyseessä oli osa toimenpiteestä, joka koski eri teollisuudenaloja, esimerkiksi meriteollisuutta,
järjestelmäsuunnittelua ja puolustusjärjestelmiä. Merkitykselliset markkinat olivat panssariautojen
varusteiden markkinat, jotka ovat lähes suljetut ulkomaiselta kilpailulta.
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181. Suuren vähittäiskaupparyhmän Promodès’n tarjous ostaa kilpailijansa Casino vaikutti useilla
vähittäiskaupan paikallisilla markkinoilla, muun muassa Pariisin ja sen ympäristön markkinoilla.
Päättäessään siirtää asian joidenkin osien käsittelyn jäsenvaltioon komissio katsoi erityisesti, että
Ranskan kilpailuviranomaiset pystyisivät määrittelemään tarkasti ne maantieteelliset markkinat, joilla
ryhmään kuuluvilla kaupoilla on sellainen asema, joka uhkaa luoda määräävän aseman tai vahvistaa
sellaista. Ottaen huomioon markkinarakenteen ja kyseisten ryhmien markkina-aseman komissio totesi
kuitenkin voivansa hyväksyä sen osan toimenpiteestä, joka säilyi komission tutkittavana.

182. Monialayhtymä Preussag hankki kahdella erillisellä toimella määräysvallan yrityksissä Hapag-
Lloyd ja Touristik Union International, jotka molemmat toimivat matkailualalla Saksassa.
Bundeskartellamt oli sitä mieltä, että nämä kaksi toimenpidettä yhdessä toisen, laajuudeltaan
kansallisen ja samaan aikaan samalla alalla toteutettavan keskittymän kanssa johtivat kahden johtavan
ryhmän välisten keskinäisten yhteyksien vuoksi duopolistisen rakenteen syntymiseen lentomatkojen,
risteilyjen ja charterlentojen markkinoilla. Asian olosuhteet huomioon ottaen komissio siirsi näihin
markkinoihin liittyvät osat toimista jäsenvaltion tutkittavaksi, jotta kyseiset toimet voidaan tutkia
yhdenmukaisesti ja jotta voidaan varmistaa niiden kilpailuvaikutusten yhdenmukainen arviointi.
Komissio päätti kuitenkin julistaa yhteismarkkinoille soveltuviksi ilmoitettujen keskittymien muut osat,
jotka koskivat useita markkinoita liikenne- ja matkatoimistoalalla.

183. Elfin tytäryhtiön ja Compagnie Nationale de Navigationin yhdessä toteuttama Compagnie
Industrielle Maritimen hankinta johti määräysvallan saamiseen merkittävässä öljytuotteiden
varastointiyrityksessä, joka oli aikaisemmin ollut riippumaton asiakaskantansa muodostavista suurista
öljy-yhtiöistä, ja uhkasi luoda määräävän aseman tai vahvistaa sellaista tietyillä öljytuotteiden
varastoinnin markkinoilla. Komissio päätti siirtää tämän osan asiasta Ranskan viranomaisille. Asian
muut erityiset piirteet, kuten kansainvälisille spot-markkinoille tarkoitetun raaka-öljyn varastointi, eivät
aiheuttaneet vakavia kilpailuongelmia, ja ne hyväksyttiin sen vuoksi päätöksellä.

184. Lafargen Redlandista tekemä ostotarjous antoi ensimmäistä kertaa kahdelle jäsenvaltioille
mahdollisuuden tehdä yhtä aikaa komission kanssa yhteistyötä, jonka tarkoituksena oli käsitellä tiettyjä
kiviaineksen ja käyttövalmiin betonin markkinoita koskevan toimenpiteen puolia. Ranskan ja
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset olivat ilmoittaneet komissiolle, että toimenpide uhkasi luoda
määräävän aseman tai vahvistaa sellaista tietyillä erillisillä maantieteellisillä markkinoilla. Ranskan
pyyntö koski 17 maantieteellistä aluetta, kun taas Yhdistynyt kuningaskunta, jossa Lafargen toiminta
on paljon vähäisempää, ilmoitti toimenpiteen vaikuttavan kahdella alueella. Komissio katsoi, että
toimivaltaiset kansalliset viranomaiset pystyisivät parhaiten käsittelemään esiin tulleita kysymyksiä,
koska asian käsittelypaikan siirtoa koskevissa pyynnöissä mainitut markkinat olivat laajuudeltaan
paikallisia tai alueellisia. Koska keskittymä ei uhannut luoda tai vahvistaa määräävää asemaa muilla
markkinoilla kuin niillä, joita asian käsittelypaikan siirtopyynnöt koskivat, komissio hyväksyi
suurimman osan toimenpiteestä kolmannella samana päivänä tehdyllä päätöksellä.

4. Kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan hoitavat
yhteisyritykset

185. Sulautuma-asetukseen tehtyjen muutosten voimaantultua lopetettiin erillinen valvonta, joka oli
perustunut siihen, oliko yhteisyritys keskittymän muodostava vai yhteistoiminnallinen, minkä jälkeen
yrityksen luonnehdinta “kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan hoitavaksi” on
ainoa peruste soveltaa sulautuma-asetusta tämän tyyppisiin toimenpiteisiin. Yhteisyrityksen kyky
hoitaa pysyvästi kaikki itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluva toiminta on tärkeä peruste varsinkin
sen vuoksi, että noin puolet ilmoitetuista toimenpiteistä on luonteeltaan keskittymän muodostavia
yhteisyrityksiä. Moniin näistä toimenpiteistä kohdistuu erityisiä järjestelyjä, jotka liittyvät erityisesti
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emoyhtiöiden ja yhteisyritysten välillä säilyviin liikeyhteyksiin ja joita on tarkasteltava huolellisesti
määriteltäessä sitä, onko yhteisyritys todella kaiken toiminnan hoitava.

186. Yhteisyritys voidaan määritellä kaiken toiminnan hoitavaksi ennen kaikkea sen perusteella, että
sillä on kaikki tarvittavat taloudelliset ja henkilöstöresurssit sekä aineellinen ja aineeton
käyttöomaisuus. Tästä syystä RSB Logistic Projektspeditionin ja AO Techsnabexport Fuel Logisticin
perustamaa ydinaineiden kuljetusta hoitavaa yhteistä tytäryhtiötä (asia RSB/Tenex/Fuel Logistic) ei
pidetty keskittymätoimena, koska se ei omistanut välttämätöntä omaisuutta, muun muassa erityistä
kuljetuskalustoa, erikoistunutta henkilökuntaa ja asianmukaisia tiloja, jotta se olisi voinut tarjota näitä
palveluja markkinoilla. Lisäksi Fuel Logisticin oli tarkoitus tarjota palveluitaan pääasiassa toiselle
emoyhtiöistään ja toimia RSB:tä avustavana yrityksenä. Saman logiikan mukaisesti Preussag Stahl
AG:n ja Voest-Alpine Stahl Linz GmbH:n laserhitsattujen teräslevyjen tuotantoa varten perustamaa
yhteistä tytäryhtiötä (asia Preussag/Voest-Alpine) ei pidetty keskittymänä. Komissio katsoi, että
yhteisyritys ei hoitanut kaikkia toimintoja, jotka tavallisesti kuuluvat kyseisillä markkinoilla toimiville
yrityksille, koska se oli riippuvainen emoyhtiöistään melkein kaiken tarvitsemansa raaka-aineen suhteen
eikä se voinut vapaasti neuvotella näiden toimitusten hintaa.

187. Muita toimenpiteitä käsitellessään komissio on saanut tilaisuuden määritellä tasapainon kaiken
toiminnan hoitavien yhteisyritysten ja sellaisten yhteisyritysten välillä, jotka eivät ole kaiken toiminnan
hoitavia, koska niiden ja emoyhtiöiden välillä säilyy merkittäviä yhteyksiä. Vaikka Philipsin ja Hewlett
Packardin perustama yhteisyritys, joka valmistaa tiettyjä valaistustuotteita, myy toimintansa
alkuvaiheessa emoyhtiöilleen, tämä ei muuta sitä, että kyseinen yritys toimii markkinoilla pysyvästi
(asia Philips/Hewlett-Packard). Samoin ruotsalaisten televiestintäalan yritysten Ericssonin ja Telian
välisessä toimenpiteessä, jolla ne hankkivat yhteisen määräysvallan AU-Systems-ryhmässä
(ohjelmistojen kehitys ja televiestintälaitteiden jakelu), Telia säilyi yhteisyrityksen tärkeänä asiakkaana.
Komissio otti kuitenkin huomioon, että yhteisyrityksellä oli myös muita tärkeitä asiakkaita ja
liikesuhteet koskivat ainoastaan yhtä AU-Systemsin liiketoiminnan osa-aluetta, ja päätteli, että AU-
Systems pystyisi toimimaan markkinoilla aktiivisesti, vaikka se ei myisikään emoyhtiölleen (asia
Telia/Ericsson).

188. Asiassa BASF/Shell otettiin huomioon yhteisyrityksen  ja sen emoyhtiöiden tai toisen
emoyhtiön välisten sopimussuhteiden pieni taloudellinen merkitys verrattuna koko toimenpiteeseen.
Yhteisyritys, johon yhdistettiin BASFin ja Shellin polyeteenin tuotanto- ja myyntitoiminnot, hankkii
edelleen raaka-aineita emoyhtiöiltään. Lisäksi se valmistaa muita aineita emoyhtiöidensä laskuun ja
käyttää BASFin ja Shellin teollisuusalueella sijaitsevia laitoksia. Näistä yhteyksistä huolimatta
yhteisyritystä, joka omistaa itse tehtaansa ja on itse integroitunut tuotantoketjun alkupäähän, voitiin
pitää itsenäisenä ja kaiken toiminnan hoitavana yrityksenä, koska suurin osa sen liikevaihdosta (70
prosenttia) kertyi toiminnasta polyeteenin alalla.
Komissio tutki kuitenkin tässä asiassa huolellisesti riskit, jotka liittyivät toimenpiteen toteuttamisesta
mahdollisesti seuraavaan emoyhtiöiden kilpailukäyttäytymisen yhteensovittamiseen, koska emoyhtiöillä
on vahva asema toisilla polyolefiinien markkinoilla ja niillä on useita ja monimutkaisia yhteyksiä
yhteisyrityksen kanssa.

189. Myös yhteisyrityksen suunniteltu toiminta-aika otetaan huomioon. Edellä mainitussa asiassa
sopimuksessa sovittua 14 vuoden vähimmäisaikaa pidettiin perustana kestävälle toiminnalle. Myöskään
7 vuoden toiminta-aika ei aseta kyseenalaiseksi yhteisyrityksen kestävää luonnetta (asia Go-
Ahead/VIA/Thameslink). Vaikka yhteinen tytäryhtiö Merial, jonka Merck ja Rhône-Poulenc perustivat
eläinten terveyden, varsinkin loistentorjunta-aineiden alalla, oli määrätyn ajan tiettyjen Merckin
lopputuotteiden yksinmyyjä ja hankki osan kemiallisista raaka-aineista emoyhtiöiltään, ei ollut
epäilystäkään siitä, etteikö se olisi luonteeltaan kaiken toiminnan hoitava yhteisyritys. Komissio otti
huomioon, että Merial hoiti pysyvästi kaikkia itsenäisen yrityksen toimintoja, koska Merial harjoitti
omaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka on kyseisellä alalla tärkeää, ja sillä oli omat tuotantoyksiköt ja
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myyntihenkilöstö. Lisäksi Merial pystyi määrittelemään Merckiltä hankittujen lopputuotteiden
jälleenmyyntimäärät ja -hinnat. Merial myös lisää huomattavasti lopputuotteiden ja jommankumman
emoyhtiön toimittamien raaka-aineiden arvoa.

5. Sääntöjen ja menettelyjen soveltaminen

190. Yrityskeskittymien valvonta on tavoitteensa mukaisesti pantava täytäntöön siten, että
huolehditaan jatkuvasti tehokkuudesta kunnioittaen samalla asianosaisten ja kolmansien oikeuksia. Tätä
varten sulautuma-asetuksessa ja sen soveltamista koskevassa asetuksessa on joukko sääntöjä ja
menettelyjä, joiden avulla nämä periaatteet voidaan sovittaa yhteen.

191. Esimerkiksi yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 27. marraskuuta 1997
antamassa tuomiossa84, jossa hylättiin komission asiassa Procter & Gamble/VP Schikedanz tekemän
päätöksen mitätöimistä koskeva kanne, tarkennettiin kolmansien oikeuksia tulla kuulluiksi samoin kuin
kolmansien ja jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuvan neuvoa-antavan komitean kuulemista koskevia
määräaikoja. Tuomioistuin muistutti varsinkin, että taatut oikeudet, jotka myönnetään keskittymän
osapuolille niiden puolustautumisoikeuksien varmistamiseksi koko menettelyn ajan, poikkeavat
ulkopuolisten yritysten oikeudesta tulla kuulluiksi esittääkseen huomautuksensa keskittymähankkeen
niihin mahdollisesti kohdistuvista haitallisista vaikutuksista. Tuomioistuin muistutti myös periaatteesta,
jonka mukaan tämä ulkopuolisten oikeus on kuitenkin sovitettava yhteen asetuksen pääasiallisen
tavoitteen kanssa, jonka mukaan asetuksella pyritään ennen kaikkea takaamaan valvonnan tehokkuus ja
oikeusvarmuus sen soveltamisalaan kuuluvien yritysten kannalta. Kyseisessä asiassa tuomioistuin
päätteli näitä periaatteita soveltaen, että kahden arkipäivän pituinen määräaika, jonka kuluessa
ulkopuolisten oli esitettävä huomautuksensa niistä muutoksista, joita ostaja oli ehdottanut
yrityskeskittymähankkeeseen, ei osoittanut komission loukanneen oikeutta tulla kuulluksi. Tuomioistuin
tarkensi, että vaikka edellytykset täyttävien ulkopuolisten oikeutettu intressi huomautuksiensa
esittämiseen vaatisi, että niillä on käytettävissään tähän riittävän pitkä aika, tällainen vaatimus on
kuitenkin sopeutettava asetuksen järjestelmälle luonteenomaiseen nopean ratkaisutoiminnan tarpeeseen,
minkä vuoksi komission on noudatettava lopulliselle päätöksenteolle asetettuja tiukkoja määräaikoja.
Lisäksi tuomiossa tunnustetaan olevan tärkeää, että valvoessaan yrityskeskittymiä yhteisössä
komissiolla on liikkumavaraa puolustautumisoikeuksien huomioonottamisen ja tehokkuuden
yhteensovittamisen suhteen.

192. Sellaiset seikat kuten toimenpiteen arvioinnin kannalta tarpeellisten tietojen puuttuminen
ilmoituksesta voivat joskus viivästyttää asian käsittelyä, jota säätelevät tavallisesti asetuksessa säädetyt
tiukat määräajat. CO-lomakkeessa tai sen liitteissä ilmoitettujen tietojen puuttumisen tai epätarkkuuden
vuoksi komissio julisti ilmoituksen epätäydelliseksi 16 asiassa, joissa se pidensi tutkimusmääräaikoja
valvonnan tehokkuuden säilyttämiseksi. Tällaista tietojen puuttumista, epätarkkuutta tai ristiriitaisuutta
havaittiin esimerkiksi kysymyksissä, jotka koskevat osapuolten epäsuoraa toimintaa markkinoilla, joilla
toimenpiteellä on merkittävää vaikutusta (asia Veba/Degussa), arvioituja markkinaosuuksia
(Nestlé/San Pellegrino) tai tärkeimpien asiakkaiden taikka kilpailijoiden nimeämistä, joihin
todennäköisesti otettaisiin yhteyttä (Swedish Match/KAV).

193. Jotta ei vaikutettaisi ennalta asian loppuratkaisuun tai  estettäisi korjaavien toimenpiteiden
määräämistä tarvittaessa, keskittymistä on ilmoitettava nopeasti eikä niitä saa panna täytäntöön ennen tiettyä
päivää (jatkettu uusissa säännöissä päätöksentekopäivään asti). Kahdessa asiassa (Samsung/AST ja Maersk
Data/Nantec) komissio varasi itselleen oikeuden käyttää toimivaltaansa määrätä osapuolille sakkoja
myöhäisen ilmoituksen vuoksi. Asiassa Bertelsmann/Kirch/Premiere komission oli määrättävä yrityksiä
lopettamaan välittömästi digitaalisten televisio-ohjelmien salauksenpurkulaitteiden markkinointi, jolla
aloitettiin toimenpiteen täytäntöönpano, vaikka toimenpiteen lykkäämistä koskeva määräaika oli vielä kesken.

                                                  
84 T-290/94 - Kaysersberg SA v. komissio.
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Tähän velvoitteeseen liittyvien tärkeiden tekijöiden kuten taloudellisten riskien huomioon ottamiseksi yritykset
voivat kuitenkin hakea poikkeuslupaa, joita myönnettiin viisi vuonna 1997.

194. Yrityskeskittymien valvonnan tehokkuus perustuu pääasiassa valvonnan kykyyn säilyttää tai
palauttaa tehokas kilpailu. Tehokkaan kilpailun palauttamiseksi komissio käytti kahdessa tilanteessa
toimivaltaansa määrätä toimenpiteitä yrityksen varojen erottamiseksi tai muita asianmukaisia
toimenpiteitä tilanteessa, kun keskittymä on jo toteutettu. Ensimmäisessä asiassa, joka koski
suomalaisia yrityksiä (Kesko/Tuko) ja julistettiin yhteismarkkinoille soveltumattomaksi vuoden 1996
lopussa, komissio teki vuoden 1997 alussa erillisen sulautuma-asetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaisen
päätöksen, jossa se määräsi yritykset toteuttamaan ehdottamiensa toimintojen myynnin tehokkaan
kilpailun palauttamiseksi. Keskittymä Blokker/Toys “R” US Alankomaissa julistettiin
yhteismarkkinoille soveltumattomaksi, ja soveltaen samanaikaisesti asetuksen 8 artiklan 4 kohtaa
komissio määräsi myös asianmukaisista toimenpiteistä, jotka varmistaisivat, että ostaja eli Blokker
luopuu määräysvallan tuoneesta omistusosuudestaan kohdeyrityksessä. Nämä kaksi keskittymää
toteutettiin ilman, että yritysten olisi pitänyt ilmoittaa niistä komissiolle, koska niillä ei ollut
yhteisönlaajuista ulottuvuutta. Komissio pystyi kuitenkin tutkimaan nämä asiat ja määräämään
tarvittavat toimenpiteet Suomen ja Alankomaiden viranomaisten esitettyä pyynnön asetuksen 22
artiklan nojalla, jossa säädetään, että jäsenvaltion pyynnöstä komissio voi tutkia keskittymän, vaikka
tämä ei ole yhteisönlaajuinen.

D - Tilastokatsaus

Kuvio 4 : Vuosittain tehtyjen lopullisten päätösten ja ilmoitusten määrä vuodesta 1991
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Kuvio 5 : Keskittymälajit (yhteensä vuosina 1991–1997)
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IV - Valtiontuki

A - Yleinen valtiontukipolitiikka

195. Vuonna 1997 komissio saavutti monia tärkeitä tavoitteita, joita se oli asettanut itselleen yleisen
valtiontukipolitiikkansa uudistamiseksi. Komissio hyväksyi asetusehdotuksen tiettyjen tukiryhmien
vapauttamiseksi ilmoittamisvelvollisuudesta. Teollisuusasiain neuvosto antoi tälle ehdotukselle
poliittisen hyväksynnän 13. marraskuuta. Komissio vahvisti myös uudet alueellisia valtiontukia
koskevat suuntaviivat sekä ns. monialaiset puitteet, joita sovelletaan tutkittaessa aluetuen myöntämistä
suuriin investointihankkeisiin. Antaessaan suuntaviivat komissio vahvisti myös aluetuen
enimmäiskattavuuden 42,7 prosentiksi unionin väestöstä vuosina 2000–2006. Tämä merkitsee neljän
prosenttiyksikön pudotusta verrattuna nykyiseen enimmäiskattavuuteen. Komission yksiköiden
tutkittavina olleiden tukiasioiden monitahoisuus ja määrä asettivat komission resurssit jälleen
koetukselle.

196. Huhtikuussa komissio julkaisi viidennen yleiskatsauksensa Euroopan unionissa myönnetyistä
valtiontuista. Kertomus kattaa vuosina 1992–1994 myönnetyt tuet85. Suuntaus tukien vähenemiseen
vuosina 1981–1991 merkitsi taitekohtaa, jolloin tukien kokonaismäärä vakiintui. Laajasti ollaan
kuitenkin sitä mieltä86, että tukien määrä on vielä liian suuri ja että sen pieneneminen on tärkeää
Euroopan kilpailukyvylle maailmanlaajuisella tasolla. Teollisuudelle myönnettyjen tukien määrä oli
noin 43 miljardia ecua vuodessa kaudella 1992–1994, jolloin yhteisössä oli 12 jäsenvaltiota. Tämä
merkitsee neljää prosenttia arvonlisästä ja 1 400 ecua työpaikkaa kohden kyseisillä toimialoilla.
Kertomuksen perusteella huomattavinta kehitystä on tapahtunut tehdasteollisuudelle myönnetyissä
yksittäisissä tuissa, joiden osuus on noussut 7  prosentista 36 prosenttiin vuosina 1990-1994.
 
197. Sen lisäksi, että valtiontuet aiheuttavat paljon kilpailun vääristymistä, näin suuri valtiontukien
määrä uhkaa vaarantaa yhtenäismarkkinoiden moitteettoman toiminnan. Kertomus osoitti myös, että
ero tukien määrässä kasvaa koheesiomaiden ja vauraampien keskusalueiden välillä. Tämä on selkeästi
vastoin taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoitetta. Valtiontukien tiukan valvonnan
merkitys korostuu edelleen yhtenäismarkkinatoimenpiteiden loppuunsaattamisen ja talous- ja rahaliiton
valmistelun myötä.

198. Komission vahvistamissa tai sen yksiköiden valmistelemissa asiakirjoissa pyritään seuraaviin
tavoitteisiin:

- menettelysääntöjen yksinkertaistaminen ja selventäminen,
- yksiköiden resurssien keskittäminen merkittävimpien asioiden tiukempaan valvontaan,
- yhteisössä myönnettyjen tukien määrän yleinen lasku,
- valtiontukien valvonnan avoimuuden lisääminen87.

199. Niinpä komissio vahvisti vuonna 1997 :
- ehdotuksen valtuusasetukseksi 94 artiklan nojalla88,
- alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat89,
-yhteisön suuntaviivat meriliikenteen valtiontuelle90,
- uuden moottoriajoneuvoalalla myönnettävää valtiontukea koskevan puitesäännön91,

                                                  
85 KOM(97) 170 lopull.
86  Katso 6.4 kohta talous- ja sosiaalikomitean lausunnosta, joka koskee komission XXIV kilpailupolitiikkaa koskevaa

kertomusta, EYVL C 39, 12.2.1996, s. 72.
87 Katso Euroopan parlamentin tältä osin esittämä toive komission XXIV kilpailupolitiikkaa koskevasta

kertomuksesta annetun päätöslauselman 7 kohdassa, EYVL C 65, 4.3.1996, s. 90.
88 EYVL C 262, 28.8.1997, s. 6.
89 Ei vielä julkaistu EYVL:ssä.
90 EYVL C 205, 5.7.1997, s. 5.
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- suurille investointihankkeille myönnettävää alueellista tukea koskevat ‘monialaiset’ puitteet,
- maatalouden ja kalastuksen alalla sovellettavat vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi
ja rakenteiden uudistamiseksi tarkoitettua valtiontukea koskevat yhteisön suuntaviivat92,
- tiedonannon viite- ja diskonttokorkojen määrittämismenetelmästä93,
- tiedonannon perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta lyhytaikaisiin
vientiluottovakuutuksiin94.

200. Lisäksi komission yksiköiden ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden välisissä kokouksissa
käsiteltiin seuraavia asiakirjoja, joiden valmistelu oli vielä kesken vuoden 1997 lopussa :

- luonnos 94 artiklan nojalla annettavaksi menettelyä koskevaksi asetukseksi,
- luonnos vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myönnettävää
valtiontukea koskevien suuntaviivojen tarkistuksesta,
- luonnos koulutustuen puitesäännöiksi,
- ehdotus uudeksi  direktiiviksi jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten
suhteiden avoimuudesta.

201. Merkittävimmät hankkeet valtiontukien vähentämiseksi unionissa ovat aluetuen suuntaviivat,
suurille investointihankkeille myönnettävää aluetukea koskevat monialaiset puitteet ja valmistelussa
olevat vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myönnettävää valtiontukea
koskevat suuntaviivat. Luonnokset menettelyä koskevaksi asetukseksi ja uudeksi avoimuutta
koskevaksi direktiiviksi sekä viitekorkoa koskeva tiedonanto merkitsevät lisääntyvää avoimuutta.
Valtuusasetuksen nojalla tulevaisuudessa annettavien poikkeusasetusten pitäisi puolestaan
yksinkertaistaa menettelyjä vapauttamalla komissio monien sellaisten tukitapausten käsittelystä, joihin
ei liity merkittävää kilpailun vääristymistä. Näin komission pitäisi pystyä suuntaamaan entistä
enemmän voimavaroja merkittävimpien yksittäisten aluetukitapausten tutkimiseen, joista on
ilmoitettava sille systemaattisesti sovellettaessa uusia monialaisia puitteita.

1. Perustamissopimuksen 94 artiklan nojalla annetut asetukset

202. Selkeästi merkittävin lainsäädäntöhanke on perustamissopimuksen 94 artiklan nojalla
annettavien neuvoston asetusten valmistelu. Teollisuusasiain neuvoston kokouksessa 14. marraskuuta
1996 komissiota rohkaistiin selvästi valmistelemaan tällaisia asetuksia. Neuvosto kehotti komissiota
toimittamaan sille ehdotuksia päätösten oikeusvarmuuden, ennakoitavuuden ja yhdenmukaisuuden
varmistamiseksi95. Komission oli mahdollista esittää jo heinäkuussa neuvostolle ehdotus
valtuusasetukseksi.

203. Komission neuvostolle esittämän valtuusasetusehdotuksen tarkoituksena on antaa tietyin
edellytyksin mahdollisuus vapauttaa ilmoitusvelvollisuudesta tietyntyyppiset horisontaaliset tuet, jotka
voidaan olettaa yhteismarkkinoille soveltuviksi, jos ne täyttävät tietyt täsmälliset ja ennalta määritellyt
perusteet. Tämän järjestelyn pitäisi pitkällä aikavälillä keventää komission mittavaa ja vähän tuottavaa
hallinnollista työtaakkaa ja antaa komissiolle mahdollisuus keskittää voimavaransa asioihin, jotka
ansaitsevat eniten huomiota. Komissio ei kuitenkaan aio luopua oikeudesta tai velvollisuudesta
valtiontukien valvonnan alalla niiden tukien osalta, jotka tällä tavoin vapautuvat
ilmoitusvelvollisuudesta. Jäsenvaltioiden on pidettävä rekisteriä myönnetyistä ilmoitusvelvollisuudesta
vapautetuista tuista ja esitettävä niistä selvitys komissiolle laatimissaan vuosikertomuksissa. Komissio

                                                                                                                                                             
91 EYVL C 279, 15.9.1997, s. 1.
92 EYVL C 283, 19.9.1997, s. 2.
93 EYVL C 273, 9.9.1997, s.3.
94 EYVL C 281,17.9.1997, s.4.
95 Myös Euroopan parlamentti rohkaisi komissiota tässä tehtävässä: katso komission XXIV kilpailupolitiikkaa

koskevasta kertomuksesta annetun päätöslauselman 26 kohta, EYVL C 65, 4.3.1996, s. 90.
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tutkii luonnollisesti kaikki valitukset huolellisesti ja myös kansallisia tuomioistuimia voidaan pyytää
käsittelemään näiden säännösten soveltamisessa mahdollisesti esiintyviä puutteita.

204. Käytännössä asetus valtuuttaa komission kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa antamaan
erityisiä asetuksia, joiden tarkoitus on vapauttaa tietyin edellytyksin ilmoitusvelvollisuudesta etenkin
seuraaviin ryhmiin kuuluvat tuet:
- pk-yrityksille, T&K-toimintaan, ympäristönsuojeluun, työllistämiseen ja koulutukseen myönnettävät
horisontaaliset tuet,
- komission etukäteen hyväksymien jäsenvaltiokohtaisten karttojen mukaiset aluetukiohjelmat.
Tämä asetus luo myös oikeusperustan tuen vähämerkityksisyyttä koskevalle säännölle (ns. de minimis -
sääntö)96. Teollisuusasiain neuvosto hyväksyi 13. marraskuuta 1997 pidetyssä kokouksessaan
alustavasti komission esittämän asetusehdotuksen. Tämä asetus voidaan antaa virallisesti vuonna 1998
Euroopan parlamentin toimitettua lausuntonsa neuvostolle.

205. Valmisteltavana oleva menettelyjä koskeva asetus merkitsee sitä, että kaikki tällä hetkellä
valtiontukien alalla voimassa olevat menettelysäännöt kootaan yhteen neuvoston asetukseen. Se lisää
näin avoimuutta ja parantaa oikeusvarmuutta. Asetus antaa vakaamman oikeusperustan nykyisille
menettelytavoille, jotka ovat pääosin peräisin yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä tai
komission itselleen vahvistamista käytännön menettelysäännöistä.

Komission yksiköiden ensimmäinen luonnos menettelyjä koskevaksi asetukseksi toimitettiin
jäsenvaltioiden asiantuntijoille 3.-4. marraskuuta pidetyssä monenvälisessä kokouksessa. Komission
ehdotus on tarkoitus toimittaa neuvostolle vuoden 1998 alussa.

2. Uudet aluetuen suuntaviivat

206. Komissio antoi 16. joulukuuta uudet aluetuen suuntaviivat97, joiden myötä on mahdollista
yhdistää aluetuen arviointiin käytettävät perusteet ja korvata yhdellä asiakirjalla kaikki nykyisin
voimassa olevat eri aikoina annetut erityyppiset säädökset. Suuntaviivat sisältävät sekä aiempien
säädösten vielä toimivia osia että uusia kohtia, jotka perustuvat yhteiskunnallis-taloudellisen tilanteen ja
unionin taloudellisen yhdentymisen nopeutumisen pohjalta komission kehittämiin menettelytapoihin.
Tällä tavoin komissio aikoo vastata tarpeeseen, joka koskee valtiontuen tehokkaampaa valvontaa
Euroopan unionissa, ja keskittää toimintaansa vähemmän vauraiden alueiden alueellisten erojen
tasoittamiseen. Voimaantulostaan 1. tammikuuta 2000 alkaen nämä suuntaviivat tekevät mahdolliseksi
avoimen ja kaikille jäsenvaltioille tasapuolisen aluetukijärjestelmän käyttöönoton, joka perustuu
perustamissopimuksen määräysten täydelliseen noudattamiseen. Suuntaviivojen eri luonnosvaiheita
esiteltiin jäsenvaltioiden asiantuntijoille monenvälisissä kokouksissa 15. toukokuuta 1996, 23.
toukokuuta 1997 ja 1. heinäkuuta 1997.

207. Suuntaviivojen sisältämistä uudistuksista erityisen merkittävä on suuryritysten suurimman
sallitun tuki-intensiteetin pienentäminen. Intensiteetin pienentäminen perustuu pyrkimykseen vähentää
tukien aiheuttamaa kilpailun vääristymistä noudattaen samalla koheesioperiaatteen vaatimuksia.
Lisäksi tämän toimenpiteen tarkoituksena on vähentää tukien merkitystä mahdollisena kannustimena
toimipaikan siirtoon alueelta toiselle. Yleisen tuki-intensiteetin laskun ohella komissio on ottanut
käyttöön täsmällisiä sääntöjä tuen enimmäisintensiteetin muotoilemiseksi kyseessä olevien alueellisten
ongelmien vakavuuden ja laajuuden mukaan.

Suuntaviivoihin on myös lisätty investointeihin liittyviä työllistämistukia koskevia uusia sääntöjä, jotta
jäsenvaltiot voisivat tukea enemmän työvoimavaltaisia investointeja ja edistää näin työllisyyden
parantamisen tavoitetta. Tekniikan kehityksen kasvavan merkityksen vuoksi tästedes on myös
                                                  
96 Katso komission tiedonanto vähämerkityksisestä tuesta, EYVL C 68, 6.3.1996, s. 9.
97 Ei vielä julkaistu EYVL:ssä.
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mahdollista rahoittaa tietyin edellytyksin eräitä aineettomia investointeja, joille ei aiemmin voitu
myöntää investointitukea.

Aluetukien mahdollisesti edistämien teollisuuden uudelleensijoittumisten aiheuttamien kielteisten
vaikutusten vähentämiseksi suuntaviivoissa säädetään, että tuen kohteena olevien investointien ja
työpaikkojen on pysyttävä kyseessä olevalla alueella vähintään viiden vuoden ajan98.

208. Sellaisiin alueisiin, joiden bruttokansantuote (BKT) ei ylitä 75 prosenttia yhteisön keskiarvosta,
voidaan soveltaa 92 artiklan 3 kohdan a alakohdan poikkeusta kuten aikaisemminkin. Suuntaviivoissa
muutetaan kuitenkin 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvien alueiden
valintamenetelmää, joka on tästedes kaksivaiheinen:

- komissio määrittää 92 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan poikkeusten soveltamisalaan
kuuluvan väestön enimmäismäärän koko unionissa ja sen jakautumisen eri jäsenvaltioiden kesken,
- jäsenvaltiot ilmoittavat menetelmän ja indikaattorit, joita ne haluavat käyttää tukeen
oikeutettujen alueiden valinnassa, sekä luettelon ehdotuksistaan 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan
poikkeuksen mukaisiksi alueiksi.

Ottaessaan käyttöön tällaisen menetelmän komissio on ottanut huomioon vaatimuksen sekä tukien
tiukemman valvonnan varmistamisesta että riittävän joustovaran jättämisestä jäsenvaltioiden
aluepolitiikkaan. Tältä osin suuntaviivat antavat mahdollisuuden lisätä yhdenmukaisuutta
rakennerahastojen kanssa, koska oikeutus tukeen rakennerahastoista on otettu täydentäväksi perusteeksi
arvioitaessa oikeutusta kansalliseen tukeen. Myös kansallisten tukikarttojen (koostuvat
jäsenvaltiokohtaisista tiedoista: tuen kattaman väestön enimmäismäärä prosenttiosuutena väestöstä,
aluetukeen oikeutetut alueet ja investointi- tai  työllistämistuen enimmäisintensiteetit kullakin
tukikelpoisella alueella) ja rakennerahastojen tukikarttojen voimassaoloajat on tarkoitus
yhdenmukaistaa. Kansallisten tukikelpoisten alueiden karttojen ja rakennerahastojen tulevia alueellisia
toimia kuvaavien karttojen välisen johdonmukaisuuden lujittamisesta on annettu jäsenvaltioille erityinen
tiedonanto99.

Aluetuen enimmäiskattavuus prosentteina kyseessä olevasta väestöstä

209. Samanaikaisesti suuntaviivojen antamisen kanssa komissio vahvisti aluetuen kattavuuden
enimmäismääräksi 42,7 prosenttia unionin väestöstä ajalla 2000–2006. Se merkitsee neljän prosentin
laskua nykyiseen kattavuuteen verrattuna. Tämä yhteisön enimmäismäärä jaettiin 92 artiklan 3 kohdan
a ja c alakohdan alueiden sekä eri jäsenvaltioiden kesken. Tässä otettiin huomioon kansallisella ja
unionin tasolla arvioidut alueelliset erot asukasta kohti laskettujen tulojen ja työllisyystilanteen
perusteella. Kansallisia enimmäismääriä, jotka muodostavat enimmäisrajan jäsenvaltioiden vuosina
2000–2006 myöntämille aluetuille, voidaan tarvittaessa tarkistaa ennen vuoden 1998 loppua, jotta
voitaisiin ottaa huomioon viimeisimmät saatavilla olevat tilastotiedot.

                                                  
98 Euroopan unionin teollisuuden rakenteellisista ja sijoittautumista koskevista uudistuksista 13. marraskuuta 1996

antamassaan päätöslauselmassa (EYVL C 362, 2.12.1996, s. 147) Euroopan parlamentti korostaa
rakennerahastojen osalta näin ollen “sen merkitystä, että alueelliset ja paikalliset viranomaiset voisivat vaatia
tehtäviltä sijoituksilta lisäarvoa ja kestävää taloudellista itsenäisyyttä, jotta estettäisiin uusien yritysten helppo
uudelleen sijoittautuminen tulevaisuudessa”.

99 SEC(97) 2293 lopull.: Tiedonanto aluepolitiikasta ja kilpailupolitiikasta: Keskittämisen ja johdonmukaisuuden
lujittaminen, annettu 16.12.1997 (ei vielä julkaistu EYVL:ssä).
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3. Suurille investointihankkeille myönnettävää alueellista tukea koskevat monialaiset
puitteet

210. Komissio antoi 16. joulukuuta suurille investointihankkeille myönnettävää alueellista tukea
koskevat monialaiset puitteet100. Puitteita sovelletaan 1. syyskuuta 1998 alkaen kolmen vuoden ajan,
jonka jälkeen komissio päättää joko jatkaa puitteiden soveltamista, muuttaa niitä tai lopettaa niiden
soveltamisen. Näiden puitteiden tarkoituksena on rajoittaa suurille investointihankkeille myönnettäviä
aluetukia, jotka ovat usein liian mittavia. Puitteet ovat osa komission laajempaa tavoitteenasettelua,
jolla tähdätään valtiontuen alalla esiintyvien erilaisten alakohtaisten sääntöjen lakkauttamiseen.
Tavoitteena on soveltaa yksiä sääntöjä kaikkiin aluetukiohjelmista myönnettyihin merkittäviin tukiin
toimialasta riippumatta lukuun ottamatta teräs- ja hiiliteollisuutta, joihin sovelletaan EHTY:n
perustamissopimusta heinäkuuhun 2002 asti. Uusissa puitteissa yleistetään velvollisuus ilmoittaa
tapauskohtaisesti suurille investointihankkeille myönnettäviksi suunnitelluista aluetuista kattamaan
kaikki ne toimialat, jotka eivät kuulu valtiontuen alakohtaisten sääntöjen soveltamisalaan.
Ilmoitusvelvollisuuden ehtona on se, että toinen seuraavista edellytyksistä täyttyy:
(i) hankkeen kokonaiskustannukset ovat yli 50101 miljoonaa ecua ja tuki- intensiteetti on yli
50 prosenttia sovellettavasta enimmäisintensiteetistä ja luotua tai säilytettävää työpaikkaa kohden
laskettu tuki on yli 40 000102 ecua;
(ii) tuen määrä on yli 50 miljoonaa ecua.

Puitteissa vahvistetaan tällä tavoin määriteltyihin suuriin investointihankkeisiin sovellettavat säännöt,
jotta voitaisiin vähentää mahdollisia kilpailua vääristäviä vaikutuksia. Tähän pyritään pienentämällä
tuen enimmäisintensiteettiä suhteessa kyseisellä alueella sallittuun tuen enimmäisintensiteettiin
ottamalla huomioon seuraavat kolme arviointiperustetta:
- pääoman ja työvoiman suhde,
- kilpailun aste kyseisillä markkinoilla,
- vaikutus alueelliseen kehitykseen.

211. Nämä kolme arviointiperustetta muunnetaan kertoimiksi, joiden arvo vaihtelee hankkeen
ominaisuuksien mukaan. Jotta saataisiin tuen sallittu enimmäisintensiteetti suurelle
investointihankkeelle, alueella sallittu enimmäisintensiteetti on kerrottava saaduilla kolmella
kertoimella, jos näiden kolmen kertoimen kerrottu arvo ei ole suurempi kuin yksi. Useimmiten on
todennäköistä, että tämä arvo on alle yksi etenkin pääomavaltaisten hankkeiden osalta. Tällaisissa
tapauksissa suurille investointihankkeille sallittu tuki-intensiteetti on siis selvästi alhaisempi kuin
kyseessä olevalla alueella sallittu enimmäisintensiteetti, jota sovelletaan edelleen kaikkiin niihin
hankkeisiin, jotka eivät täytä edellä (i) ja (ii) kohdissa mainittuja perusteita.

212. Monialaisten puitteiden luonnosta koskevasta mietinnöstä vaihdettiin mielipiteitä komission
yksiköiden ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden välillä 15. tammikuuta pidetyssä monenvälisessä
kokouksessa ja puitteiden viimeistelystä neuvoteltiin monissa kahdenvälisissä kokouksissa.

4. Avoimuutta koskeva direktiivi

213. Komission yksiköt esittivät 1. heinäkuuta pidetyssä monenvälisessä kokouksessa ehdotuksen
uudeksi direktiiviksi jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta
annetun direktiivin muuttamisesta103. Suunniteltujen muutosten perusteena on pääasiassa tarve erilliseen
kirjanpitoon sellaisista toimenpiteistä, jotka liittyvät 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin yleisiin

                                                  
100 Ei vielä julkaistu EYVL:ssä.
101 Määrä on 15 miljoonaa ecua tekstiili- ja vaatetusteollisuuden hankkeille.
102 Määrä on 30 000 ecua tekstiili- ja vaatetusteollisuuden hankkeille.
103 Jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta annetun direktiivin

80/723/ETY muuttamisesta 30 päivänä syyskuuta 1993 annettu direktiivi 93/84/EY, EYVL L 254, 12.10.1993.
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taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin palveluihin tai yksinoikeuksiin, ja sellaisista toimenpiteistä, jotka
toteutetaan alalla, jolla esiintyy kilpailua. Tämän erottelun tarkoituksena on osoittaa mahdollisten
ristikkäisten tukien esiintyminen näiden kahden erilaisen toimintamuodon välillä. Komission
aikomuksena on antaa tämä direktiivi vuonna 1998.

B - Tuen käsite

214. Tuen määritelmä on olennaisen tärkeää valtiontukisääntöjen soveltamisen kannalta, koska
ainoastaan 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuen käsitteen mukaiset toimenpiteet on ilmoitettava
komissiolle. Jotta tuensaajien oikeusvarmuus voitaisiin turvata, jäsenvaltioiden pitäisi myös ilmoittaa
toimenpiteistä, jotka saattavat olla tukea. Perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuen
määritelmä on jaoteltu neljään eri arviointiperusteeseen, jotka kaikki on täytettävä, jotta kysymys olisi
valtiontuesta. Näitä arviointiperusteita kuvaillaan jäljempänä. Komission päätöksillä ja tuomioistuimen
tuomioilla on selvennetty näitä perusteita. Jäljempänä kuvaillaan vuonna 1997 tapahtunutta kehitystä.

1. Yhdelle tai useammalle yritykselle myönnetty etu

215. Yhteisöjen tuomioistuimen ja komission vakiintuneen käytännön mukaan sellaiset julkisten
viranomaisten myöntämät tuet, jotka vähentävät yritysten talousarvioon tavallisesti sisältyviä
kustannuksia, katsotaan valtiontuiksi. 104 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen Ranskan
postilaitosta (La Poste)105 koskevassa asiassa antamassa tuomioissa vahvistettiin komission päätös.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi kuitenkin vastoin komission näkemystä, että tälle
ranskalaiselle valtionyhtiölle myönnetyt verohuojennukset olivat valtiontukea, johon voitaisiin kuitenkin
soveltaa 90 artiklan 2 kohdan poikkeusta, koska verohuojennukset eivät ylittäneet sitä määrää, joka oli
tarpeen sen takaamiseksi, että postilaitokselle määrättyyn julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvät
tehtävät voitiin suorittaa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti lisäksi, että komissiolla on
laaja harkintavalta arvioidessaan 90 artiklan 2 kohdan nojalla julkisen palvelun velvoitteeseen liittyviä
ylimääräisiä kustannuksia. Tämä harkintavalta on verrannollinen komission harkintavaltaan
perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan soveltamisessa.

216. Vuonna 1997 komissio sovelsi usein markkinataloudessa toimivan yksityisen sijoittajan
periaatetta. Tämä keino antaa komissiolle mahdollisuuden määrittää, sisältyykö julkisten varojen
siirtoon julkisille tai valtion osittain omistamille yksityisille yrityksille valtiontukea. Varojensiirrossa on
kysymys valtiontuesta, jos tavanomaisin markkinatalouden edellytyksin toimiva yksityinen sijoittaja
myöntäisi varat vähemmän edullisin ehdoin tai ei myöntäisi lainkaan varoja.

217. Jos valtio lunastaa yritykseltä sen omistamia osakkeita markkinahintaa korkeammalla hinnalla,
kysymys on valtiontuesta. Tätä osoitti etenkin komission kielteinen päätös asiassa, jossa Ranskan valtio
osti Thomson-SA:lta106 tämän Crédit Lyonnaisin sijoitustodistuksia. Komissio toivoo jäsenvaltioiden
olevan avoimempia toimenpiteissä, jotka liittyvät niiden hallussa olevien yritysten pääomiin.

218. Technoleasea107 koskeva asia paljastaa selvästi, miten monimutkaisia tiettyjä yrityksiä
koskevat tukitoimenpiteet voivat olla. Tässä asiassa Philips-yhtiö luovutti yhden tytäryhtiönsä kautta
Rabobankille taitotietoa leasingsopimuksella. Tämä sopimus toi Philipsille 600 miljoonan Hollannin
guldenin tulot ja antoi Rabobankille mahdollisuuden tehdä hankinnasta poistot todennäköisemmin
nopeammassa tahdissa kuin Philips olisi pystynyt tekemään.  Poistoihin tarvittava aika vaihtelee
toimialoittain. Näyttää siltä, että antamalla luvan tähän kirjanpidolliseen siirtoon, Alankomaiden

                                                  
104 Katso asia C-241/94, Ranska v. komissio, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 26. 9.1996 (Kok. 1996, s. I-4551).
105 Asia T-106/95, Fédération Française des Sociétés d’Assurances ym. v. komissio, ensimmäisen oikeusasteen

tuomioistuimen tuomio 27.2.1997 (Kok. 1997, s. II-229).
106 Asia C 62/96, tuet Thomson SA - Thomson Multimédia -yhtiölle, ei vielä julkaistu EYVL:ssä.
107 Asia C 28/97, ex NN 38/97, Technolease Philips-Rabobank, EYVL C 338, 8.11.1997.
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veroviranomaiset antoivat Philipsille ja Rabobankille mahdollisuuden vähentää verojaan. Koska
Alankomaiden viranomaiset eivät toimittaneet täsmällisempiä tietoja, komissio aloitti huhtikuussa
perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisen tätä toimenpidettä koskevan menettelyn.

219. Yritykselle myönnetty etu voi esiintyä myös siinä muodossa, että julkiset viranomaiset takaavat
osan yrityksen veloista. Valtion käyttöön ottama takuujärjestely, jota rahoitetaan yksinomaan
tuensaajien maksamilla palkkiolla, ei kuitenkaan ole valtiontukea, koska sen ylläpitoon ei tarvita valtion
varoja. Näin ollen komissio lopetti erityistä rahoitusjärjestelyä “Regeling Bijzondere Financiering”108

kohtaan aloittamansa menettelyn. Kyseiseen järjestelyyn voi osallistua jokainen taloudeltaan vakaa
yritys. Komissio päätteli, että kysymys ei ole tuesta edellyttäen, että Alankomaiden viranomaiset
sitoutuvat korottamaan perimiään palkkioita, jos järjestely muuttuu tulevaisuudessa tappiolliseksi.
Samanlaisin perustein komissio totesi, ettei tukea liity myöskään pk-yrityksille suunnattuun
takuuohjelmaan109, jolla parannetaan riskipääoman tarjontaa pk-yrityksille Suomessa. Sitä vastoin
komission mielestä sellaiset valtiontakuujärjestelmät ovat valtiontukea, joiden rahoitus ei perustu
tuensaajayritysten maksuihin.

Viitekorko

220. Erissä maksetun tuen tai korkotukilainan muodossa toteutettuun tukitoimenpiteeseen liittyvän
taloudellisen edun laskemiseksi on määritettävä viitekorko, jota käytetään siirrettyjen varojen
diskonttaukseen. Komissio päätti heinäkuussa säännöistä110, joita se soveltaa vastedes määrittäessään
viitekorkoa kullekin valtiolle. Tämän viitekoron avulla lasketaan korkotukilainaan tai peräkkäisissä
erissä maksettuun tukeen liittyvän taloudellisen edun määrä.

221. Viitekorkoa käytetään mitattaessa useammassa erässä maksetun tuen avustusekvivalenttia tai
korkotukilainaan liittyvää tukea. Viitekorkoa sovelletaan myös määritettäessä, kuuluko tuki
vähämerkityksistä tukea koskevan säännön soveltamisalaan111. Lisäksi sen avulla määritetään
laittomasti myönnettyjen tukien takaisinmaksussa sovellettava korko112. Viitekoron on noudateltava eri
jäsenvaltioissa tavanomaisin vakuuksin keskipitkälle tai pitkälle aikavälille (5-10 vuotta) myönnetyissä
lainoissa käytettävien korkojen keskitasoa.

Aikaisemmin tämä korko vahvistettiin kunkin jäsenvaltion kanssa kahdenvälisissä keskusteluissa
sovittujen määritelmien perusteella. Tämä menettely johti kuitenkin siihen, että komissio vahvisti
toisistaan poikkeavia määritelmiä koroille. Jäsenvaltioiden koroista ilmoitettiin komissiolle
epäsäännöllisesti, mikä teki niiden ajantasaistamisesta hankalaa. Tästä syystä komissio teetti
riippumattomilla asiantuntijoilla tutkimuksen unionin eri tukiohjelmissa sovellettavista viitekoron
vahvistamismenetelmistä. Tämä tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena yli 70 pankissa kaikissa 15
jäsenvaltiossa. Tutkimuksen perusteella komissio päätti yhdenmukaistaa viitekoron määritelmät ja
tehdä näiden korkotietojen keräämisestä ja ajan tasalle saattamisesta automaattista.

 2. Varojen alkuperä

222. Ainoastaan “jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty
tuki” voi 92 artiklan 1 kohdan mukaan olla valtiontukea. Valtion varojen käyttö on usein ilmeistä. Näin
on esimerkiksi myönnettäessä avustuksia, pääomatukea, edullisia lainoja ja verovapautuksia113. Muissa
tapauksissa voi olla epäselvempää, että on kysymys valtion varoista.

                                                  
108 Asia C 49/91, Regeling Bijzondere Financiering, EYVL C 202, 2.7.1997.
109 Asia N 124/97, valtiontakuukeskuksen pääomatakuuohjelma, EYVL C 250, 15.8.1997.
110 Komission tiedonanto viite- ja diskonttokorkojen määrittämismenetelmästä, EYVL C 273, 9.9.1997, s. 3.
111 Katso komissio tiedonanto vähämerkityksisestä tuesta, EYVL C 68, 6.3.1996, s. 9.
112 Katso EYVL C 156, 22.6.1995.
113 Verojen ja maksujen maksamatta jättämisestä katso asia C 7/97, EYVL C 192, 24.6.1997.
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223. Varsin tyypillinen tapaus, jossa valtion varojen mahdollista mukanaoloa tutkitaan tarkasti, on
tilanne, jossa jäsenvaltio antaa jollekin yritykselle etuja suoraan lainsäädännössä. Tätä kysymystä
käsiteltiin PMU:ta koskevassa asiassa, jossa aloitettiin virallinen tutkimusmenettely Ranskan valtion
tälle hevoskilpailujen järjestäjälle mahdollisesti myöntämästä tuesta114. Osa tästä oletetusta tuesta ei
komission mielestä ollut valtiontukea. Tämä etu perustui lainsäädäntöön, jossa säädettiin kilpailujen
järjestäjälle kuuluvan tulo-osuuden nostamisesta. Vedonlyönnistä saatujen tulojen jakamistavan
muutokseen vedonlyöjien ja kilpailujen järjestäjien välillä järjestäjien eduksi ei liittynyt valtion varoja.
Tästä syystä kysymys ei ollut valtiontuesta.

224. Vastaavanlainen tilanne syntyy, kun jäsenvaltio ei pane täytäntöön yrityksiä koskevaa
lainsäädäntöä. Komissio päätti, että Espanjan viranomaisten laiminlyöntiin ympäristölainsäädännön
täytäntöönpanossa ei sinänsä liittynyt 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, koska siihen ei
liittynyt valtion varojen siirtoa115. Tästä syystä hylättiin valitus, jonka mukaan kysymys oli
valtiontuesta, koska Espanjan valtion pitäisi vastata niiden ympäristövahinkojen kustannuksista, jotka
aiheutuvat siitä, että maassa toimivat yritykset eivät noudata säännöksiä.

225. Valtion varoja koskeva peruste korostuu usein myös silloin, kun jäsenvaltion määräysvaltaan
kuuluva yritys myöntää tukea. Tällaisesta tilanteesta oli kysymys Riedel-de Haën AG:tä koskevassa
asiassa, jossa komissio päätti aloittaa virallisen tutkimusmenettelyn Saksan ympäristösäätiön
myöntämästä tuesta116. Liittovaltion lain nojalla perustetun säätiön tavoitteena oli ympäristöhankkeiden
tukeminen. Säätiön varat olivat peräisin valtion aiemmin omistaman yrityksen yksityistämisestä.
Saksan valtio nimitti säätiön koko johdon ja sen tilintarkastuksesta vastasi liittovaltion
tilintarkastustuomioistuin. Komissio katsoi sen olevan tästä syystä valtion toimielin ja sen varojen
olevan valtion varoja. Näin ollen säätiön myöntämä tuki oli valtiontukea.

226. Erityisoikeuksin suojatun ja kilpailuilla markkinoilla tapahtuvan toiminnan väliset ristikkäistuet
voivat merkitä valtion varojen siirtoa. Ranskan postilaitosta koskevassa asiassa ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että tällaisten ristikkäistukien mahdollisuus postilaitoksen
erityisoikeuksin harjoittaman postitoiminnan ja vakuutustoiminnan välillä estettiin siten, että tuki oli
vähäisempää kuin 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen ja postilaitokselle annettujen yleisiin
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottamisesta aiheutuvat lisäkustannukset117.

3. Erityisyyden arviointiperuste
 
227. Erityisyyden arviointiperustetta on usein vaikeinta vahvistaa. Sen avulla voidaan erotella
yhdenmukaistamisen piiriin kuuluvat yleiset toimenpiteet erityisistä toimenpiteistä, jotka voivat kuulua
perustamissopimuksen 92-94 artiklan soveltamisalaan.

228. Erityisyyden arviointiperuste täytetään etenkin, jos verotustoimenpiteet tai sosiaalimaksuihin
liittyvät toimenpiteet johtavat yhden tai useamman toimialan erikoiskohteluun, jota ei kuitenkaan voida
perustella maksujärjestelmän ominaisuuksilla tai sille koituvilla eduilla. Komissio aloitti tällä
perusteella virallisen tutkimusmenettelyn, joka koski vuoden 1996 Saksan tuloverolain  52.8 §:ää118.
Siinä säädetään verotettavan tulon vähennyksistä niiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden osalta, jotka
sijoittavat Itä- Saksan osavaltioissa tai Länsi-Berliinissä toimiviin yrityksiin. Koska tätä toimenpidettä

                                                  
114 Asia C 4/97, EYVL C 163, 30.5.1997.
115 Asia NN 118/97, tuki SNIACE SA:lle, ei vielä julkaistu.
116 Asia C 63/97, ex NN 104/97, tuki Riedel-de-Haën AG:lle, EYVL C 385, 12.12.1997.
117 Asia T-106/95, Fédération Française des Sociétés d’Assurances ym.v. komissio, ensimmäisen oikeusasteen

tuomioistuimen tuomio 27.2.1997 (Kok. 1997, s. II-229).
118 Asia C 16/97, ex NN 9/96, 52.8 § vuoden 1996 tuloverolaista Saksassa, EYVL C 172, 6.6.1997.
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ei voidaan perustella sen ominaisuuksilla eikä Saksan verojärjestelmälle koituvilla eduilla, komissio
katsoo sen olevan valtiontukea.

229. Maribel quater -ohjelmaa koskevassa asiassa komissio päätti, että belgialainen
sosiaaliturvamaksujen alennusjärjestelmä kaikkien ruumiillisen työn tekijöitä palkkaavien yritysten
hyväksi on yleinen toimenpide119.  Alennusjärjestelmä oli luonteeltaan yleinen, sitä sovellettiin
automaattisesti, eikä siinä suosittu mitään tiettyä toimialaa. Maribel quater -ohjelmalla korvattiin
Maribel bis/ter -ohjelma120, jota ei pidetty yleisenä toimenpiteenä, koska sosiaaliturvamaksuihin
myönnettiin lisäalennus sellaisten teollisuudenalojen yrityksille, joiden toimialalla esiintyi eniten
kansainvälistä kilpailua.

4. Kilpailun vääristyminen ja vaikutus yhteisön sisäiseen kauppaan

230. Jäsenvaltioiden väliseen kauppaan vaikuttamattomaan tukeen ei sovelleta periaatetta, jonka
mukaan valtiontuki ei sovellu yhteismarkkinoille. Kauppaan vaikuttamisen käsitettä on kuitenkin
tulkittava yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti. Tämän edellytyksen
täyttymiseksi kuitenkin riittää, että tuensaajayritys harjoittaa vain osittaista toimintaa sellaisella alalla,
jolla esiintyy merkittävää jäsenvaltioiden välistä kauppaa.

Komissio katsoo etenkin sellaisten toimenpiteiden vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, joilla
tuetaan yritysten sijoittautumista yhteisön ulkopuolisiin maihin. Yhteisön yritykset kilpailevat
keskenään toimintansa laajentamisessa yhteismarkkinoiden ulkopuolelle. Näin ollen komissio katsoo,121

että ulkomaille tehtävien suorien investointien tukeminen kuuluu 92 artiklan soveltamisalaan. Jos
toimenpiteillä voidaan edistää sellaisten pk-yritysten kansainvälistymistä, jotka eivät olisi ilman tukea
kehittäneet toimintaansa, ne voidaan katsoa yhteismarkkinoille soveltuviksi. Komissio suhtautuu sitä
vastoin tiukemmin sellaisten suurten yritysten kansainvälistymiseen myönnettyyn tukeen, joiden pitäisi
tavallisesti itse vastata kansainvälisen kehityksensä aiheuttamista kustannuksista ja riskeistä. Tästä
syystä komissio päätti aloittaa virallisen tutkimusmenettelyn itävaltalaiselle yritykselle LiftgmbH122

myönnetyistä tuista, sillä yrityksellä oli jo monia toimipisteitä eri maanosissa ja sen kilpailijat eivät
hyötyisi vastaavanlaisesta niiden kansainvälistymistä edistävästä tuesta.

C - Valtiontuen soveltuvuus yhteismarkkinoille

231. Komissio jatkoi vuonna 1997 tiukan toimintalinjan soveltamista tutkiessaan valtiontukien
soveltuvuutta yhteismarkkinoille. Sen pyrkimyksenä on turvata tasapaino vääristymättömän kilpailun
periaatteen noudattamisen ja sen seikan välillä, että eräät tuet edistävät muiden yhteisön politiikkojen
tavoitteiden saavuttamista. Eräät etenkin verotuskysymyksiin vaikuttavat toimintatuet voivat aiheuttaa
suuria kilpailun vääristymiä edistämättä merkittävästi yhteisön tavoitteita. Samalla kun Ecofin-
neuvosto123 vahvisti 1. joulukuuta välitöntä verotusta koskevat menettelysäännöt, komissio sitoutui
antamaan vuonna 1998 tämäntyyppisistä tukea koskevat suuntaviivat ja tarkistamaan jäsenvaltioissa
voimassa olevat verojärjestelmät.

Kivennäisöljyistä kannettavien valmisteverojen osalta komissio voi jäsenvaltioiden pyynnöstä ehdottaa
neuvostolle, että se päättäisi poikkeuksesta alan verotuksen yhdenmukaistamistoimenpiteisiin124.
Neuvoston äskettäin tekemän päätöksen seurauksena125 komissio sitoutui tarkistamaan mahdollisesti

                                                  
119 Asia N 132/97, EYVL C 201, 1.7.1997.
120 Asia C 14/96, EYVL L 95, 10.4.1997.
121 Katso etenkin XXVI kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen 224 kohta.
122 Asia C 77/97, ex N 99/97, suorat ulkomaiset investoinnit LiftgmbH:n hyväksi (ei vielä julkaistu).
123 Neuvoston päätöslauselma, 1.12.1997.
124 Direktiivi 92/81/ETY.
125 30 kesäkuuta 1997 tehty neuvoston päätös N:o 97/425/EY, EYVL L 182, 10.7.1997, s. 22.
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ongelmia aiheuttavat poikkeukset ja etenkin varmistamaan sen, että poikkeukset ovat valtiontukea
koskevien kilpailusääntöjen mukaisia.

232. Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Siemens126 antaman tuomion avulla on voitu täsmentää
toimintatuen käsitettä. Tuomioistuin itse asiassa toisti komission perustelut, jotka ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin oli vahvistanut. Perustelujen mukaan tukea, joka on suunnattu jonkin
yrityksen tuotteen markkinointiin, joka kuuluu luonteeltaan yrityksen tavanomaiseen toimintaan, ei
voida katsoa investointitueksi vaan tällainen tuki on toimintatukea. Toimintatukea pidetään yleensä
yhteismarkkinoille soveltumattomana. Toimintatuki voidaan hyväksyä vain seuraavanlaisissa
poikkeustapauksissa:
 

 - jos toimintatuella tasoitetaan ylimääräisiä kuljetuskustannuksia erityisen syrjäisillä alueilla tai
perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvilla alueilla,
joilla on alhainen väestöntiheys, sekä poikkeuksellisesti ja väliaikaisesti 92 artiklan 3 kohdan a
alakohdan soveltamisalaan kuuluvilla alueilla, jotka kärsivät erityisistä haitoista127,

 - jos toimintatuella tasoitetaan ylimääräisiä ympäristönsuojelukustannuksia, jotka liittyvät
jätehuoltoon tai uusiin ympäristöveroihin128,
- tietyillä aloilla kuten laivanrakennusalalla toimintatuki voidaan hyväksyä, edellyttäen että
noudatetaan annettuja sääntöjä tai säädettyjä täsmällisiä kynnysarvoja.

1. Alakohtaiset tuet

1.1. Erityissääntöjen soveltamisalaan kuuluvat alat

1.1.1. Laivanrakennusteollisuus

233. Komissio jatkoi laivanrakennusteollisuudelle myönnettävästä tuesta annetun neuvoston
seitsemännen direktiivin johdonmukaista soveltamista. Tämän direktiivin voimassaoloaikaa jatketaan
Yhdysvaltojen ratifiointia vielä odottavan OECD:n sopimuksen voimaantuloon asti. Joulukuussa
neuvosto päätti komission ehdotuksesta jatkaa seitsemännen direktiivin voimassaoloa 31 päivään
joulukuuta 1998, ellei OECD:n sopimusta ratifioida ja panna täytäntöön ennen sitä. Komissio esitti
myös luonnoksen nykyisen direktiivin korvaamiseksi, jos sopimus viimein saadaan ratifioitua.

234. Tärkeimmät tutkitut asiat liittyivät tukiin, joita on tarvittu Espanjan valtion omistamien
telakoiden ja entisen Itä-Saksan telakoiden MTW:n ja Volkswerftin yksityistämisohjelmien
saattamiseksi päätökseen. Osa näistä tuista edellyttää poikkeuksen myöntämistä voimassa olevista
säännöistä neuvoston väliaikaisella asetuksella129.

235. Tuensaajat ovat näissä tapauksissa komission tiukan valvonnan kohteena. Komissio suorittaa
toimipaikoissa säännöllisesti tarkastuksia ja tuensaajien on toimitettava komissiolle neljännesvuosittain
kertomus rakenneuudistussuunnitelman edistymisestä. Komissio havaitsi eritoten, että  vuonna 1996
MTW:n tuotanto ylitti hieman sen tuotannolle asetetun 100 000 tonnin rajan. Hyväksyessään
heinäkuussa 1997130 rakenneuudistustuen ensimmäisen erän komissio vaati tilanteen
tasapainottamiseksi, että tuotantoa on pienennettävä vuonna 1997 ja että toimintatukea on vähennettävä
720 000 Saksan markalla

                                                  
126 Asia C-278/95 P, Siemens SA v. komissio, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 15.5.1997 (Kok. 1997, s. I-2507).
127 Katso aluetuen suuntaviivojen 4.16 - 4.18 kohta.
128 Katso ympäristönsuojeluun myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden 3.4 kohta, EYVL C 72,

10.3.1994.
129 Neuvoston asetus 1013/97.
130 Asia N 31/97 ja C 90/97, EYVL C 344, 14.11.1997.
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1.1.2. Terästeollisuus

236. Kuudennet terästukisäännöt131 tulivat voimaan 1. tammikuuta ja niiden voimassaolo jatkuu
EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisajankohtaan 22. heinäkuuta 2002 asti. Uusien
terästukisääntöjen mukaan on sallittua myöntää tukea ainoastaan tutkimukseen ja kehitykseen ja
ympäristönsuojeluun, pääasiassa samanlaisia sääntöjä soveltaen kuin muillakin toimialoilla, sekä
toimipaikkojen sulkemiseen. Uutta kuudensissa terästukisäännöissä on mahdollisuus myöntää tukea
myös osittaiseen sulkemiseen. Tällöin on noudatettava tiukkoja sääntöjä, joiden tarkoituksena on estää
tuen siirtäminen kyseessä olevan yrityksen jäljelle jääviin toimintoihin. Säännöissä annetaan myös
komissiolle tehokkaampi toimivalta vastustaa laitonta ja ilmoittamatonta tukea. MCR Gesellschaft für
metallurgisches Recycling -132 ja ESF Feralpi GmbH - 133  yhtiöitä koskevissa asioissa komissio päätti
aloittaa menettelyn päättääkseen, että valtiontukien maksua lykättäisiin luvan saamiseen saakka.
Komissio ei vastustanut Wallonian maakunnan hankkimaa 25 prosentin vähemmistöosuutta Clabecq-
yhtiöstä, koska viranomaiset olivat toimineet yksityisen sijoittajan tavoin.

Komissio jatkoi kahdeksan EHTY:n perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla hyväksytyn ja EHTY:n
perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvan asian seurantaa.

1.1.3. Kivihiiliteollisuus

237. Jäsenvaltioiden kivihiiliteollisuuden hyväksi toteuttamia toimia koskevasta yhteisön
järjestelmästä 28 päivänä joulukuuta 1993 tehdyssä päätöksessä 3632/93/EHTY134 vahvistetaan
kivihiiliteollisuudelle myönnettävää tukea koskevat säännöt ajalle 1994-2002.

238. Komissio hyväksyi 18. joulukuuta 1996135 yhteensä 500,7 miljoonan ecun tuet (347 miljoonaa
Englannin puntaa), jotka Yhdistyneen kuningaskunnan on tarkoitus myöntää rahoitustukena vuosina
1997-1998. Lisäksi vuosille 1996-1997 hyväksyttiin 29,5 miljoonan ecun (24 miljoonaa Englannin
puntaa) lisätuki  aikaisemmalta ajalta periytyneiden velvoitteiden kattamiseksi.

239. Komissio antoi 30. huhtikuuta 1997136 Yhdistyneelle kuningaskunnalle luvan myöntää yhteensä
1 285,6 miljoonaa ecua (891 miljoonaa Englannin puntaa) rahoitustukea kaudelle 1998-1999 tehtyinä
määrärahavarauksina. Tuki on tarkoitus jakaa kaudelle, joka jatkuu EHTY:n perustamissopimuksen
voimassaoloajan päättymiseen asti heinäkuussa 2002, ja sillä on tarkoitus kattaa aikaisemmalta ajalta
periytyneitä velvoitteita.

240. Komissio julkaisi 3. toukokuuta 1997 Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä137 Espanjalle
lähetetyn virallisen ilmoituksen, joka koski vuosina 1994-1996 myönnettäväksi suunnitelluista lisätuista
tehtyyn ilmoitukseen sisältyvien tietojen riittämättömyyttä.

241. Komissio julkaisi 23. elokuuta 1997 Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä 138 Saksalle
lähetetyn virallisen ilmoituksen, joka koski oletettua valtiontuen laitonta hyödyntämistä. Ilmoitus
perustui brittiläisen antrasiitin tuottajan vuoden 1996 lopussa tekemään valitukseen.

                                                  
131 Yhteisön säännöistä valtiontuesta terästeollisuudelle 18 päivänä joulukuuta 1996 tehty komission päätös N:o

2496/96/EHTY, EYVL L 338,  28.12.1996, s. 42.
132  Asia C 85/97, ex N 301/97, ympäristönsuojelutuki MCR Gesellschaft für metallurgisches Rcycling -yhtiölle (ei

vielä julkaistu).
133  Asia C 75/97, ex NN 108/97, tuki ESF Feralpi GmbH :lle, ei vielä julkaistu.
134 EYVL L 329, 30.12.1993, s. 12.
135 Päätös 97/376/EHTY, EYVL L 158, 17.6.1997, s. 44.
136 Päätös 97/577/EHTY, EYVL L 237, 28.8.1997, s. 13.
137 Ilmoitus 97/C137/06, EYVL C 137, 3.5.1997, s. 6.
138 Ilmoitus 97/C258/02, EYVL C 258, 23.8.1997, s. 2.
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1.1.4. Moottoriajoneuvoteollisuus

a) Moottoriajoneuvoalan puitesääntö

242. Komissio vahvisti vuosille 1998-2000 uuden moottoriajoneuvoalan valtiontukia koskevan
yhteisön puitesäännön. Uusi puitesääntö, jota on mukautettu ottaen huomioon alan taloudelliset ja
teolliset suuntaukset, on jatkoa vuodesta 1989 säädetyille puitesäännöille. Vuonna 1996 komissio teki
riippumattomien konsulttien avustuksella perusteellisen tutkimuksen voimassa olleesta järjestelystä.
Tutkimuksen päätelmissä todettiin, että järjestely oli kokonaisuutena tehokas. Tutkimuksessa
suositeltiin kuitenkin joitakin muutoksia, jotka liittyivät etenkin moottoriajoneuvoteollisuuden alan
määritelmään, ilmoittamista koskeviin kynnysarvoihin ja eräisiin kustannus-hyötyanalyysin
toteuttamista koskeviin sääntöihin.

243. Puitesäännön mukaista moottoriajoneuvoalan määritelmää laajennettiin kattamaan moduuleja
ja alajärjestelmiä tuottava ensisijainen alihankkija, jos tuotanto tapahtuu ajoneuvovalmistajan tehtaassa
tai yhdellä tai useammalla teollisuusalueella, jotka sijaitsevat läheisellä maantieteellisellä etäisyydellä.
Uuden puitesäännön mukaan tuesta on ilmoitettava silloin, kun hankkeen kustannuksille asetettu 50
miljoonan ecun raja ylitetään (verrattuna aikaisempaan 17 miljoonan ecun rajaan) tai jos suunniteltu
tuen määrä ylittää 5 miljoonan ecun rajan (tuen määrään perustuvaa rajaa ei ollut aiemmassa
puitesäännössä). Kustannus-hyötyanalyysissä painotetaan tuen välttämättömyyden pätevää
perustelemista. Vaihtoehtoinen sijoittamispaikka, joka mahdollistaa tukialueelle sijoittautumiseen
liittyvien lisäkustannusten arvioinnin, voi vastedes sijaita ETA-maiden lisäksi KIE-maissa ja joissakin
tapauksissa jopa toisella mantereella. Alakohtaisen ylikapasiteetin huomioon ottaminen on myös
johtanut suurimman sallitun tuki-intensiteetin progressiivisen sopeuttamismenetelmän käyttöönottoon.

244. Kaikki jäsenvaltiot ovat lopulta ilmoittaneet hyväksyvänsä tämän komission ehdottaman
puitesäännön. Puitesääntö tuli voimaan 1. tammikuuta 1998.

b) Espanjan tekemää kannetta koskevassa asiassa annettu tuomio

245. Espanja teki 1. syyskuuta 1995 yhteisöjen tuomioistuimelle kanteen, jossa vaadittiin
kumoamaan komission päätös, jonka mukaan puitesäännön voimassaoloa pidennetään taannehtivasti
vuodella 1. tammikuuta 1995 alkaen. Tuomioistuin totesi 15. huhtikuuta 1997 antamassaan tuomiossa,
että komissio ei ollut hankkinut jäsenvaltioilta hyväksyntää ennen kanteen kohteena olleen päätöksen
tekemistä. Vaikka tämä laiminlyönti johtui poikkeuksellisista olosuhteista, se johti kuitenkin siihen, että
päätöksen voitiin todeta olevan mitätön.

Moottoriajoneuvoalan puitesäännön soveltamista vuosina 1996-1997 ei ole  kyseenalaistettu.

c) Asioiden tarkastelu

246. Vuonna 1997 komissio teki päätöksen 19 asiassa moottoriajoneuvoalalla. Sallittujen tukien
kokonaismäärä kaikkien tavoitteiden osalta oli 276 miljoonaa ecua.

247. Volkswagen (VW) Sachsen -yhtiötä koskeva asia edistyi tänä vuonna myönteisellä tavalla.
Vastoin komission 26. kesäkuuta 1996 tekemää päätöstä Sachsenin osavaltion viranomaiset maksoivat
VW:lle Mosel II ja Chemnitz II -toimipaikkojen investointeihin komission hyväksymän tukisumman
lisäksi noin 90 miljoonan Saksan markan ylimääräiset tuet.

248. Komission vaatimuksesta Saksa sitoutui 4. syyskuuta 1996 jäädyttämään VW:lle
maksettavasta tuesta Sachsenin viranomaisten laittomasti myöntämää tukea vastaavan määrän, jotta
tämän toimenpiteen taloudelliset vaikutukset saataisiin tasoitettua. Samana päivänä komissio vei asian
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yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, mutta päätti sitten lykätä tätä valitusta niin kauan kun Saksa
noudattaa sitoumusta.

249. Marraskuussa 1997 päivätyssä kirjeessään Saksan hallitus vahvisti toteuttaneensa kaikki
toimenpiteet komission 26. kesäkuuta 1996 tekemän päätöksen noudattamiseksi. Saksan viranomaiset
osoittivat, että VW on maksanut takaisin laittomasti saamansa tuen. Summa on siirretty erityiselle tilille
(“Anderkonto”), jota voivat käyttää ainoastaan Saksan viranomaiset. Tätä summaa ei missään
tapauksessa käytetä VW:n investointien rahoittamiseen Sachsenin osavaltiossa.

250. Komissio päätti tämän myönteisen kehityksen perusteella luopua tuomioistuimelle esitetystä
kanteesta, joka koski Saksan laiminlyöntiä 26. kesäkuuta 1996 tehdyn päätöksen noudattamisessa.
Sachsenin osavaltion ja VW:n  komissiota vastaan esittämiä kanteita (joihin on liitetty yksi Saksan
esittämä kanne) tutkitaan parhaillaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

VW:n toimipaikalle Sachsenin osavaltiossa tehdyn tarkastuskäynnin jälkeen komissio vakuuttui siitä,
että VW noudattaisi komission kesäkuussa 1996 tekemässä päätöksessä vaadittuja
kapasiteettirajoituksia.

251. Komissio on hyväksynyt  moottoriajoneuvoalalla joitakin intensiteetiltään pieniä tukia
tekemättä kustannus-hyötyanalyysia. Sen mielestä kyseinen analyysi ei ole välttämätön, kun tuen
intensiteetti on alle 10 prosenttia alueella sallitusta enimmäisintensiteetistä mahdollinen tasoitustekijä
(“top-up”) mukaan laskettuna. Niinpä analyysia ei tarvittu Renaultin SOVAB-tytäryhtiölle139 Ranskassa
eikä Mitsubishi Motors -yhtiölle Alankomaissa140 myönnettyjä tukia koskevissa asioissa.

1.1.5. Synteettikuituteollisuus

252. Vuodesta 1977 alkaen synteettikuituteollisuudelle myönnettävän tuen edellytykset on
vahvistettu säännöstössä, jonka ehtoja ja soveltamisalaa on tarkistettu säännöllisesti. Nykyinen
säännöstö tuli voimaan 1. huhtikuuta 1996 ja sen voimassaoloaika on kolme vuotta141.

253. Säännöstössä vaaditaan ilmoittamaan kaikista ehdotuksista myöntää suoraa tukea
synteettikuitujen valmistajille alla luetelluille toimille, katsomatta tuen muotoon tai siihen, onko
komissio hyväksynyt kyseisen ohjelman (ellei tuki vastaa vähämerkityksisen tuen määritelmää):

- kaikkien polyesteriin, polyamidiin, akryyliin tai polypropyleeniin perustuvien kuitujen ja lankojen
yleistyyppien valmistaminen suulakepuristuksella/teksturoinnilla niiden loppukäytöstä riippumatta tai

- polymerisaatio (mukaan lukien polykondensaatio) sen ollessa integroitu suulakepuristuksella
valmistamiseen käytettyjen koneiden osalta tai

- mikä tahansa teollinen prosessi, joka liittyy mahdollisen tuensaajan tai muun sen kanssa samaan
yhtymään kuuluvan yrityksen nykyiseen asennettuun suulakepuristusvalmistus-
/teksturointikapasiteettiin ja joka kyseisessä liiketoiminnassa on tavallisesti integroitu tällaiseen
kapasiteettiin käytettyjen koneiden osalta.

254. Ainoat ilmoitusvelvollisuuteen myönnetyt poikkeukset ovat ammatillisen koulutuksen tai
uudelleenkoulutuksen tukeminen osana komission hyväksymiä ohjelmia tai osana komission
hyväksymiä ohjelmia, jotka kuuluvat ympäristönsuojeluun tai tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää
valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen soveltamisalaan.
                                                  
139 Asia N 683/97 (ei vielä julkaistu EYVL:ssä).
140 Asia N 149/97 (ei vielä julkaistu EYVL:ssä).
141 Synteettikuituteollisuudelle myönnettävää tukea koskeva säännöstö, EYVL C 94, 30.3.1996, s. 11.
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255. Komissio jatkoi vuonna 1997 säännöstön johdonmukaista soveltamista ja komission tietoon
tulleiden säännöstön rikkomistapauksien tutkintaa.

256. Komissio rajasi saksalaiselle polyesterilangan valmistajalle Ernst Michalke GmbH:lle
(Hoechstin tytäryhtiö) sallitun tuki-intensiteetin 50 prosenttiin enimmäisintensiteetistä, kuten voimassa
olevassa säännöstössä edellytetään. Tuen hyväksymisen ehtona oli myös se, että investointi
toteutettaisiin yhtymän tasolla samanaikaisesti tapahtuvan huomattavan kapasiteetin supistamisen
kanssa.

257. Komissio päätti aloittaa 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn portugalilaiselle nuora- ja
köysivalmistajalle CORDEX S.A:lle suunnitellusta tuesta. Koska yhtiö käytti itse koko
polypropyleenifilamenttilangan tuotantonsa markkinoille tarkoitettujen lopputuotteiden valmistukseen,
komissio oli sitä mieltä, että vaikuttamalla mm. kapasiteetin kasvuun riippumatta yhtiön lopputuotteen
markkinanäkymistä investointi haittaisi muita polypropyleenifilamenttilangan valmistajia, joiden olisi
vastattava kasvaneeseen kysyntään lisäämällä kapasiteettiaan ilman tukea.

1.1.6. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus

258. Tekstiili- ja vaatetusteollisuutta koskevat suuntaviivat on laadittu vuonna 1971 ja niitä on
muutettu vuonna 1977. Komissio katsoo yhteisöjen tuomioistuimen vuonna 1995142 antaman tuomion
perusteella, että suuntaviivat eivät enää ole oikeudellisesti pätevät, koska komission velvollisuutta
tutkia voimassa olevia tukiohjelmia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ei otettu huomioon kyseisessä
tapauksessa tekstiili- ja vaatetusteollisuuden osalta.

259. Tekstiili- ja vaatetusalan erityispiirteiden vuoksi monialaisissa puitteissa määrätään, että
puitteiden tultua voimaan yksittäisestä tuesta tällä alalla on ilmoitettava sen ylittäessä 15 miljoonan
ecun rajan (50 miljoonaa ecua muilla toimialoilla), jos intensiteetti ylittää 50 prosenttia kyseisellä
alueella sovelletusta enimmäisintensiteetistä ja jos luotua tai säilytettyä työpaikkaa kohden laskettu tuki
ylittää 30 000 ecua143.

1.1.7. Liikenne

260. Vuonna 1997 komissio teki 31 päätöstä liikenteen alan tuista. Komission päätökseen
johtaneiden asioiden määrä laski näin ollen jälleen vuoden 1994 tasolle, mikä merkitsee lähes 40
prosentin pudotusta vuosien 1995–1996 huipusta. Näitä lukuja on kuitenkin tarkasteltava
liikennevälinekohtaisen jakauman perusteella, jolloin todetaan, että merenkulkualaa koskevat asiat ovat
lisääntyneet. Komissio teki kaksi kielteistä päätöstä, joissa se vaati perimään takaisin laittomasti
maksetut tuet.

261. Lentoliikenteen alalla komissio jatkoi kansallisten lentoyhtiöiden rakenneuudistussuunnitelmien
toteuttamista koskevien sääntöjen valvontaa ja varmisti, että hyväksymispäätöksissä asetettuja ehtoja
todella noudatetaan kyseisten yritysten rakenneuudistukseen myönnettävien tukien osalta.
– Huhtikuun 16. päivänä komissio ilmoitti, ettei se vastusta 1 miljardin Ranskan frangin suuruista

pääomasiirtoa Air France -yhtiölle. Tämä summa oli kolmas ja viimeinen erä tälle ranskalaiselle
kansalliselle lentoyhtiölle myönnetystä yhteensä 20 miljardin frangin tuesta.  Komissio katsoi, että
tämä 24. heinäkuuta 1996 tehdyn komission päätöksen mukaisesti sulkutilille siirretty summa
voitaisiin vapauttaa edellyttäen, että 27. heinäkuuta 1994 tehdyssä päätöksessä vahvistettuja
edellytyksiä noudatetaan. Lisäksi edellytettiin, että Ranskan viranomaiset noudattavat
sitoumuksiaan, jotka koskevat etenkin yhtiön hintapolitiikkaa Euroopan talousalueella, komission

                                                  
142 Asia C-135/93, Espanja v. komissio, tuomio 29.6.1995 (Kok. 1995, s. I-1673).
143 Katso tämän kertomuksen IV-A-2 kohta monialaisista puitteista.
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kanssa  yhteisymmärryksessä toteutettuja toimenpiteitä Orlyn eteläisellä ja läntisellä lentoasemalla
sekä Air Francen ja Air France Europen sulautumiselle asetettuja ehtoja.

– Samana päivänä komissio antoi luvan maksaa portugalin kansalliselle lentoyhtiölle TAP:lle
neljännen ja viimeisen erän yhteensä 180 miljardin Portugalin escudon pääomatuesta, jolle komissio
oli alunperin antanut luvan 6. heinäkuuta 1994 tehdyllä päätöksellä. Komissio varmisti, että
päätöksessä asetetut ehdot oli täytetty ja että yrityksen rakenneuudistus toteutui tehdyn
suunnitelman mukaisesti. Komissio korosti kuitenkin tarvetta jatkaa toimenpiteitä yrityksen pitkän
aikavälin kannattavuuden turvaamiseksi pyrkimällä sopimukseen työmarkkinaosapuolten kesken ja
kasvattamalla tuloja.

– Heinäkuun 15. päivänä komissio antoi tietyin edellytyksin luvan myöntää Alitalia-lentoyhtiölle
2 750 miljardin Italian liiran pääomatuen, joka maksettaisiin kolmessa erässä. Ensimmäinen 2 000
miljardin liiran erä oli tarkoitus maksaa heti. Tähän tukeen liittyy rakenneuudistussuunnitelma, jolla
pyritään turvaamaan yrityksen pitkän aikavälin kilpailukyky ja elinkelpoisuus yhteisön vapaan
kilpailun markkinoilla. Rakenneuudistussuunnitelman ja Italian viranomaisten allekirjoittamien
sitoumusten perusteella komissio arvioi, että tuki edistäisi lentoliikenteen kehittämistä vaikuttamatta
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan yleisen edun vastaisella tavalla. Komissio hyväksynnälle asetettiin
kuitenkin useita ehtoja, joiden tarkoituksena on etenkin varmistaa rakenneuudistussuunnitelman
täydellinen toteuttaminen, yhtiön johtaminen kaupallisten periaatteiden mukaan siten, ettei muita
yhtiöitä syrjitä Alitalian hyväksi, tarjotun kapasiteetin rajoittaminen, hintajohtajuuden puuttuminen,
Alitalian eräissä muissa yhtiöissä omistamista osakkuuksista luopuminen sekä tuen avoimuus ja
valvottavuus. Alitalia teki marraskuussa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen komission
päätöksen kumoamista koskevan kanteen.

262. Merenkulkualalla komissio toivoi, että uusia suuntaviivoja meriliikenteen valtion tuelle
sovellettaisiin kohtuullisen ajan kuluttua myös voimassa oleviin tukiohjelmiin144. Tästä syystä komissio
ehdotti kaikille jäsenvaltioille 93 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja aiheellisia toimenpiteitä, jotta nämä
tukiohjelmat voitaisiin muuttaa uusien suuntaviivojen mukaisiksi 5. tammikuuta 1999 mennessä.
Uusiin suuntaviivoihin sisältyy joitakin muutoksia ja selvennyksiä 3. elokuuta 1989 vahvistettuihin
suuntaviivoihin verrattuna 145.
– Uusien suuntaviivojen mukaan on mahdollista pienentää miehistöä koskevia sosiaalimaksuja ja

veroja, jos kysymys on yhteisön jäsenvaltioiden merimiehistä, jotka työskentelevät jossakin
jäsenvaltiossa rekisteröidyllä aluksella. Mitään muuta toimintatuen muotoa ei ole sallittu. Näin ollen
komissio päätti 17. joulukuuta aloittaa irlantilaista tukiohjelmaa koskevan menettelyn, sillä
työvoimakustannusten alentaminen ei liittynyt ainoastaan jonkin jäsenvaltion lipun alla liikennöiviin
aluksiin.

– Uusissa meriliikenteen suuntaviivoissa suhtaudutaan rajoittavasti kaluston uudistamiseen
myönnettäviin tukiin samoin kuin muillakin liikenteen aloilla. Näin ollen minkäänlaista tukea ei saa
myöntää pelkästään uusien tai käytettyjen alusten ostoon. Tämän lähestymistavan mukaisesti
komissio päätti 21. lokakuuta aloittaa sardinialaista ohjelmaa koskevan menettelyn, jolla tuettiin
uusien alusten hankkimista. Sellaiset investointituet, joiden tarkoituksena on yhteisön alusten
saattaminen pakollisia turvallisuus- ja ympäristöstandardeja tiukempien standardien mukaisiksi,
voidaan kuitenkin hyväksyä, mutta tällöin tuki on rajattava lisäkustannusten kattamisen kannalta
ehdottoman välttämättömään määrään.

– Julkisen palvelun velvoitteen korvaamiseksi tarkoitettuja tukia, jotka ovat uusien meriliikenteen
suuntaviivojen mukaisia, ei katsota tuiksi eikä niitä tarvitse ilmoittaa. Ilmoitusvelvollisuuden
soveltamista sitä vastoin jatketaan niihin tukiin, jotka eivät täytä uusissa suuntaviivoissa asetettuja
perusteita.

                                                  
144 EYVL C 205, 5.7.1997, s. 5.
145 Yhteisössä rekisteröityjen alusten käyttöön liityvät rahoitus- ja verotustoimenpiteet, SEC (89)921 lopull.
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Komissio teki meriliikenteen alalla 21. lokakuuta lopullisen kielteisen päätöksen Sardinian maakunnan
tukiohjelmasta, jolla tuettiin vuosina 1988-1996 matkustaja- ja rahtiliikenteen käyttöön tarkoitettujen
alusten ostamista, muuntamista ja korjaamista. Italiaa kehotettiin perimään laittomasti saatu tuki
takaisin.

263. Joulukuun 10. päivänä annetussa satamia ja meriliikenteen infrastruktuureja koskevassa
vihreässä kirjassa146 komissio toteaa, että tietyt satamien rahoitukseen ja satamamaksujen
vahvistamiseen liittyvät järjestelyt aiheuttavat yhä suurempia kilpailun vääristymiä. Komission
nykyisen lähestymistavan mukaan infrastruktuurien julkinen rahoitus on periaatteessa yleinen
talouspoliittinen toimenpide, joka ei kuulu valtiontukisääntöjen soveltamisalaan edellyttäen, että kaikki
mahdolliset käyttäjät voivat hyödyntää infrastruktuuria ilman syrjintää. Komissio aikoo tarkastella tätä
kysymystä vuodelle 1998 suunnitellussa infrastruktuurien hinnoittelua koskevassa tiedonannossaan.

264. Rautatieliikenteen alalla komissio hyväksyi 19. marraskuuta 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan
nojalla Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten myöntämän tuen Railfreight Distribution -yhtiön
myyntiin ja rakenneuudistukseen. Komissio katsoi, että rakenneuudistussuunnitelman pitäisi palauttaa
yrityksen pitkän aikavälin elinkelpoisuus, ja totesi, että tuki oli pääosin tarkoitettu Eurotunneliin
liittyvien infrastruktuurien käytöstä johtuvien kustannusten kattamiseen.

265. Tieliikenteen alalla komissio teki 30. heinäkuuta osittain kielteisen päätöksen asiassa, joka
koski Friuli-Venetsia-Giulian maakunnan ilmoittamatonta tukiohjelmaa. Päätöksessä vaadittiin Italiaa
poistamaan ja perimään takaisin laittomat tuet. Italian hallitus, kyseinen maakunta ja 117
kuljetusyritystä tekivät päätöksen kumoamista koskevan kanteen. Asian käsittely on vielä kesken.
Komissio esitti samanaikaisesti kanteen Italiaa vastaan, koska se ei ole noudattanut vuonna 1993 tehtyä
kielteistä päätöstä tieliikenteessä käytettävän polttoaineen ostoon liittyvien verotustoimenpiteiden
osalta.

266. Yhdistetyn kuljetuksen alalla komissio päätti 20. tammikuuta aloittaa 93 artiklan 2 kohdan
mukaisen menettelyn alankomaalaisesta tukiohjelmasta, jonka tarkoituksena oli kattaa tappiot, joita
aiheutui ns. intermodaalisten sukkulaliikenneyhteyksien käynnistämisestä Alankomaissa. Menettely
aloitettiin, koska oli epäilyjä siitä, voitaisiinko toimenpiteisiin soveltaa 92 artiklan 3 kohdan c
alakohtaa.
Komissio hyväksyi sen sijaan 22. lokakuuta yhdistetyissä kuljetuksissa käytettävien laitteiden
tukemiseksi suunnatun alankomaalaisen ohjelman jatkamisen vuosina 1997-2001, koska suunnitellut
toimenpiteet edistäisivät merkittävästi osittaista siirtymistä tieliikenteestä muihin vähemmän
saastuttaviin liikennemuotoihin. Koska asetuksen N:o 1107/70, sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (ETY) N:o 543/97, 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetuille tietyille yhdistetyn
kuljetuksen tuille myönnettyjen poikkeusten voimassaolo päättyi  31. joulukuuta 1997, komissio käytti
oikeusperustana vuosia 1998-2001 koskevalle myönteiselle päätökselleen perustamissopimuksen 77
artiklaa.

267. Sisävesiliikenteen alalla komissio hyväksyi Saksan ja Ranskan tukitoimenpiteet
proomuliikenteelle jatkamalla voimassa olevia tukiohjelmia vuoden 1999 loppuun. Nämä toimenpiteet
liittyvät alan rakenteen tervehdyttämisprosessiin ja ne ovat neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89
mukaisia, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2255/96.
Komissio hyväksyi myös Luxemburgin viranomaisten Luxportille myöntämän tuen, joka oli suunnattu
jokiliikenteeseen tarkoitettujen konttien siirtokaluston hankintaan. Tämä on neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2254/96 ensimmäinen soveltamistapaus. Asetuksessa myönnetään tietyin edellytyksin lupa tukea
vuoteen 1999 asti sisävesiliikenteen terminaalien infrastruktuureihin tehtäviä investointeja tai

                                                  
146 KOM(97) 678 lopull.
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investointeja sisävesiväylältä tulevien tai sinne menossa olevien alusten jälleenlaivauksessa tarvittaviin
kiinteisiin tai liikuteltaviin laitteistoihin.

1.1.8. Maatalous

268. Komissio hyväksyi uuden version maatalousyrityksiin sovellettavista vaikeuksissa olevien
yritysten pelastamiseksi ja rakenteiden uudistamiseksi tarkoitettua valtiontukea koskevista
suuntaviivoista. Uusia tukia koskevat uudet säännöt tulivat voimaan 1. tammikuuta 1998.

Muutettuihin suuntaviivoihin sisältyy huomattava politiikan muutos. Tähän saakka komissio on pitänyt
yhtenäismarkkinoille soveltuvina vaikeuksissa olevien maatalousyritysten pelastamiseen ja rakenteiden
uudistamiseen tarkoitettuja tukia, jotka täyttävät seuraavat perusteet: rahoitusvaikeudet johtuvat
menneisyydessä tehdyistä investoinneista, vaikeudet ovat ulkoisten tekijöiden aiheuttamia ja
investointiin tarkoitettu kokonaistuki pysyy tiettyjen enimmäismäärien alapuolella. Jäsenvaltioilla oli
aikaisemmin mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisesti kaikille aloille sovellettavia suuntaviivoja147.

Maatalousalaa koskeneet erityisperusteet korvattiin nyt edellä mainittujen suuntaviivojen mukaisilla
perusteilla, eli esimerkiksi ylituotantoaloilla on tarpeen toteuttaa tuen vastapainoksi toimia, joihin
sisältyy tuotantokapasiteetin peruuttamaton supistaminen tai lakkauttaminen (5–16 prosenttia).
Maatalousalan erityispiirteiden huomioon ottamiseksi pienten maatalousyritysten (joiksi määritellään
toimijat, joilla on vuosittain korkeintaan 10 työyksikköä) osalta vaatimuksen kapasiteetin
peruuttamattomasta supistamisesta tai lakkauttamisesta voidaan katsoa toteutuvan pikemminkin asian
kannalta merkityksellisten markkinoiden kuin kyseisen yrityksen tasolla.

Kapasiteetin supistamiseen liittyvien käytännön ongelmien vuoksi komissio aikoo luopua kapasiteetin
supistamista koskevasta vaatimuksesta niissä tapauksissa, joissa tuki koskee ainoastaan tuotannon
hyvin pientä osaa, jolloin kaupan vääristymisellä on enimmilläänkin ainoastaan hyvin vähäisiä
vaikutuksia. Tätä poikkeusta voidaan soveltaa, kun tuen kohteena oleva tuotanto ei tiettynä vuonna
ylitä 3 prosenttia (jos toimenpiteet kohdistetaan tiettyihin tuotteisiin tai tuottajiin) tai 1,5 prosenttia (jos
toimenpiteet ovat yleisiä) kyseisten tuotteiden vuotuisesta kokonaisarvosta jäsenvaltiossa.

269. Komissio julkaisi vuoden 1996 alussa maataloutta ja kaikkia muita toimialoja koskevat uudet
puitteet tutkimus- ja kehitystoimintaan myönnettäville tuille148. Sen jälkeen komissio muutti puitteita
selventäen komission T&K-politiikkaa maatalouden alalla ja määritellen sen uudelleen. Muutos tehtiin,
koska puitteissa ei määrätty perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan edellytykset täyttävän T&K-
toiminnan tukemisesta yli 75 prosentilla. Tämä 75 prosentin raja merkitsi aikaisempaa tiukempaa
soveltamistapaa maatalouden alalla. Sen jälkeen kun muutos tuli voimaan 1. helmikuuta 1998,
puitteissa sallitaan tietyin edellytyksin jopa 100 prosentin T&K-tuki maatalouden alalla. Tällaiselle
tuelle asetetaan kuitenkin seuraavat neljä ehtoa: tutkimuksen on oltava koko alan yleisen edun
mukaista, se on julkaistava, sen tulokset on annettava tasapuolisesti niiden osapuolten käyttöön, joiden
etua asia koskee, ja sen on täytettävä maataloutta koskevan GATT-sopimuksen liitteessä 2 vahvistetut
edellytykset. Niitä tapauksia, jotka eivät täytä näitä ehtoja, tarkastellaan puitteiden muiden sääntöjen
perusteella.

270. Vuonna 1995 komissio hyväksyi valtiontukipolitiikkaa koskevat suuntaviivat maatalouden
matalakorkoisten lainojen (”toimintalainojen”)149 osalta. Näiden suuntaviivojen päätavoitteena on
tiukentaa tällaisia toimintatukia koskevaa komission politiikkaa. Komissio tunnustaa suuntaviivojen
mukaisesti, että maatalousalan erityispiirteet saattavat asettaa lyhytaikaiset lainat epäedulliseen
asemaan muita talouden aloja korkeampien korkojen vuoksi. Jäsenvaltioiden sallitaan näin ollen
                                                  
147 EYVL C 368, 23.12.1994, s. 12.
148 EYVL C 45, 17.2.1996, s. 5.
149 EYVL C 44, 16.2.1996, s. 2.
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hyvittää toimialojen välinen ero. Tämä edellyttää sovellettavaksi aiotun laskentamenetelmän esittämistä
ja sen osoittamista, ettei ylihyvitystä tapahdu.

Vuoden 1997 aikana monet jäsenvaltiot (Italia, Portugali ja Espanja) toimittivat
laskentamenetelmäehdotuksensa. Tutkittaessa jäsenvaltioiden ehdotuksia yksityiskohtaisesti kävi ilmi
useita suuntaviivojen soveltamiseen liittyviä käytännön ongelmia. Näiden ongelmien ratkaiseminen olisi
edellyttänyt ensiksikin sitä, että komission pitäisi lykätä suuntaviivojen soveltamista, jotta se voisi
tutkia perusteellisesti kaikki näiden ongelmien aiheuttamat vaikutukset ja toiseksi sitä, että sen olisi
annettava suuntaviivojen C kohdan tulkintaa täsmentävä uusi tiedonanto150. Suuntaviivoissa määrätyt
perusteet (joita tulkitaan uudessa tiedonannossa vahvistettujen periaatteiden mukaan) tulevat voimaan
30. kesäkuuta 1998.

1.1.9. Kalastus

271. Kalastus- ja vesiviljelyalan kansallisten tukien tutkimuksesta annetut suuntaviivat muodostavat
perustan, jonka pohjalta komissio voi arvioida samanaikaisesti tulevia tukihankkeita ja vuodesta 1985
voimassa olleita tukiohjelmia. Nämä suuntaviivat perustuvat tällä hetkellä pääosin yhteisön kalastus- ja
vesiviljelyalaa sekä niiden tuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevien rakenteellisten
tukitoimenpiteiden perusteista ja edellytyksistä 21 päivänä joulukuuta 1993 annettuun neuvoston
asetukseen (EY) N:o 3699/93.

272. Komissio hyväksyi viimeisimmän muutoksen suuntaviivoihin vuonna 1997. Suuntaviivojen
tarkistaminen osoittautui tarpeelliseksi, jotta ne voitaisiin sopeuttaa edellä mainitun useaan otteeseen
muutetun asetuksen sisällön mukaisiksi sekä kalastuksen alalla sovellettavien muiden valtiontukea
koskevien yhteisön puitteiden mukaisiksi, jotka on tarkistettu tai saatettu voimaan äskettäin.
Merkittävimmät vuonna 1997 suuntaviivoihin tehdyt muutokset ovat seuraavat: suuntaviivoihin lisättiin
määräys, jossa täsmennetään, että yhteisön laivastoon tarkoitettujen kalastusalusten rakentamiseen
voidaan myöntää tukea ainoastaan rakenteellisiin toimenpiteisiin, ja jossa kielletään tuen myöntäminen
telakoille tällaisten kalastusalusten rakentamiseen; veroluonteisilla maksuilla rahoitettuihin tukiin
liittyvää määräystä täsmennettiin ja suuntaviivoihin lisättiin määräykset, jotka koskevat tukea
kalastajien varhaiseläkkeelle siirtymiseen ja yksilöllisiin luopumispalkkioihin.

273. Komissio on soveltanut edelleen tiukasti periaatetta, jonka mukaan kalastustoiminnan
väliaikaiseen keskeyttämiseen toistuvasti myönnetyt tuet ovat kiellettyjä, jos näiden väliaikaisten
toimintataukojen syyt eivät ole poikkeuksellisia. Komissio tutki kaikki väliaikaiselle toiminnan
keskeyttämiselle hyväksytyt tuet ja aloitti 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koskee yhtä
tällaista komissiolle vuonna 1997 ilmoitettua tukea.

1.2. Alat, joihin ei sovelleta erityissääntöjä

1.2.1. Rahoitusala

274. Amsterdamin huippukokouksessa jäsenvaltioiden hallitusten päämiehet antoivat lausunnon,
joka koskee Saksan julkisoikeudellisia luottolaitoksia. Lausunnossa pannaan merkille komission
näkemys, “jonka mukaan yhteisön nykyiset kilpailusäännöt sallivat ottaa täysimääräisesti huomioon
Saksan nykyisten julkisoikeudellisten luottolaitosten tarjoamat yleishyödylliset taloudelliset palvelut
sekä näille laitoksille suodut järjestelyt palveluihin liittyvien kustannusten korvaamiseksi”.

                                                  
150 Komission päätös, tehty 3.12.1997.
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275. Tällaisessa lausunnossa ei voida myöntää poikkeuksia perustamissopimuksen
kilpailusäännöistä, ja siinä korostetaankin, että tällaisia julkisia palveluja on tarjottava yhteisön
lainsäädännön mukaisesti. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että valtiontukisääntöjä ja sääntöjä, jotka
koskevat 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyville palveluille
mahdollisesti myönnettyjä poikkeuksia, on noudatettava.

276. Lisäksi hallitusten päämiehet pyysivät komissiota tutkimaan mahdollisia yleisiin taloudellisiin
tarkoituksiin liittyviä palveluja pankkitoiminnan alalla ja tiedottamaan Ecofin-neuvostolle tutkimuksen
tuloksista. Tästä syystä komission yksiköt lähettivät kaikille jäsenvaltioille kirjeen, jossa pyydettiin
asiaan liittyviä tietoja. On määritettävä, missä määrin tällaisia julkisia palveluja esiintyy
rahoituspalvelujen alalla ja miten niiden tarjoaminen on turvattu kussakin jäsenvaltiossa. Tämän
kyselyn perusteella komission on päätettävä, miten voidaan parhaiten varmistaa oikeudenmukaiset ja
tasapuoliset edellytykset kaikille luottolaitoksille yhteisössä. Tämän kysymyksen merkitys kasvaa vielä
tulevan talous- ja rahaliiton myötä.

277. Rahoitusalalla on esiintynyt paljon tutkittavia asioita. Tämä on osoitus siitä, että eräissä
jäsenvaltioissa on käynnissä rahoitusalan rakenneuudistus. Komissio jatkoi yleisten
valtiontukisääntöjen soveltamista rahoitusalalla151, mutta otti kuitenkin huomioon alan erityispiirteet152.
Varsinkin vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myönnettyä valtiontukea
koskevien suuntaviivojen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa komissio on pyrkinyt löytämään sopivia
vastineita tasapainottamaan tuen aiheuttamaa kilpailun vääristymistä. GAN-yhtymää153 koskevassa
lopullisessa päätöksessään, joka tehtiin asian uudelleenkäsittelyn jälkeen, komissio asetti kaikkien jo
myönnettyjen tai tulevaisuudessa myönnettäväksi suunniteltujen tukien hyväksymisen ehdoksi mm. sen,
että Ranskan valtio myy yhtymän pankkialan tytäryhtiön (C.I.C.:n) ja vakuutustoiminnan sekä
vähentää 50 prosentilla GAN assurancesin kansainvälistä toimintaa. Crédit Lyonnais -yhtiötä
koskevassa asiassa, jota koskeva menettely aloitettiin hyväksyttäessä yhtiölle pelastustuki vuonna 1996,
komissio tutkii parhaillaan perusteellisesti uutta tukihanketta ja Ranskan viranomaisten heinäkuussa
toimittamaa rakenneuudistussuunnitelmaa154.

278. Komissio on myös seurannut tarkkaavaisesti julkisen vallan tietyille pankeille myöntämiä
välillisiä tukia. Komissio päätti aloittaa 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn notaaritalletuksia ja
livret bleu -säästötilille tehtyjä talletuksia koskevista ranskalaisista tukiohjelmista. Ensimmäisestä
ohjelmasta voi hyötyä Crédit agricole  ja toisesta Crédit mutuel. Lisäksi komissio aloitti sille tehdyn
valituksen perusteella 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koskee sosiaalisen
asuntotuotannon rahoittajana toimivan Wohnungsbauförderungsanstaltin (‘WfA’) Westdeutsche
Landesbankin hyväksi (‘WestLB’) toteuttamaa toimenpidettä155. Valituksen tekijän toimittamien
tietojen perusteella vaikuttaisi siltä, että Nordrhein-Westfalenin osavaltio, joka omistaa WfA:n, ei olisi
vaatinut West LB:ltä osakkuutta eikä asianmukaista korvausta kiinteistöomaisuuden siirrosta, ja että
toimenpiteen tarkoituksena olisi pääasiassa West LB:n vakavaraisuusasteen vahvistaminen.

1.2.2. Audiovisuaalinen ala

279. Audiovisuaalisesta alasta keskusteltiin paljon valmisteltaessa Amsterdamin huippukokousta.
Tämän huippukokouksen erityispöytäkirjassa voitiin täsmentää julkisten audiovisuaalisten palvelujen
merkitystä unionissa. Televisiotoiminnan markkinat ovat olleet voimakkaassa kasvussa vuosikymmenen
loppupuolella osittain digitaalisen television kehityksen vuoksi. Yksityiset operaattorit ovat tehneet
valituksia julkisten televisiokanavien rahoituksesta.

                                                  
151 Katso komission XXVI kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen 210 - 211 kohta.
152 Katso komission XXV kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen 197 kohta.
153 Asia C 19/97 ja 20/97, GAN-yhtymän rakenneuudistus (ei vielä julkaistu).
154 Katso komission XXVI kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen 211 kohta.
155 Asia C 64/97, ex N 175/95, pankkialan tuki Westdeutsche Landesbank/Girozentrale:lle (ei vielä julkaistu).
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280. Amsterdamin huippukokouksessa tunnustettiin yleisradiolähetyspalvelujen merkitys unionin
demokraattisten ja sosiaalisten tarpeiden kannalta sekä jäsenvaltioiden toimivalta
yleisradiolähetyspalvelujen kattavuuden ja rahoituksen määrittelemisessä. Näitä jäsenvaltioille
myönnettyjä valtuuksia on kuitenkin pöytäkirjan mukaan sovellettava noudattamalla täydellisesti
yhteisön sääntöjä ja etenkin suhteellisuusperiaatetta yleisradiotoiminnan rahoituksen osalta.

281. Komissio alkoi määritellä yleisradiotoimintaa koskevia yleisiä toimintalinjojaan näiden
näkemysten pohjalta. Komissio ottaa huomioon tarpeen turvata yleistä etua koskevat tavoitteet kuten
moniarvoisuus ja samalla tarjota tasapuoliset toimintaedellytykset, joiden perusteella sekä julkiset että
yksityiset operaattorit voivat hyödyntää täysimääräisesti uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

282. Société Française de Productionia156 koskevassa asiassa komissio sovelsi vaikeuksissa olevien
yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myönnettyä valtiontukea koskevia suuntaviivoja, eikä se
epäröinyt riittävien tietojen puuttuessa aloittaa helmikuussa 93 artiklan 2 kohdan mukaista menettelyä,
joka koski 2 500 miljoonan Ranskan frangin rakenneuudistustukea.

283. Kulttuurin edistämiseksi komissio hyödynsi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen osana
voimaan tullutta 92 artiklan 3 kohdan d alakohtaa perustellakseen sen, että se hyväksyi irlantilaisen
elokuvateollisuuden edistämiseen suunnatun tukiohjelman157.

1.2.3.Postipalvelut

284. Kuten edellä todettiin158, komission 16. joulukuuta 1997 antamassa postipalveluja koskevassa
tiedonannossa vahvistetaan, että postipalveluihin voidaan soveltaa 92 ja 93 artiklaa sen kuitenkaan
vaikuttamatta 90 artiklan 2 kohdan soveltamiseen, ja muistutetaan, että kilpailua ei saa vääristää
ainoastaan varatuilla aloilla tarjottavien ja kilpailulle avoimilla aloilla tarjottavien postipalvelujen
välisillä ristikkäistuilla.
Tässä yhteydessä komissio päätti, että Ranskan postin (La Poste) liiketoiminnallinen ja logistinen tuki
sen tytäryhtiölle Chronopostille ja muut näiden kahden yhtiön väliset varojensiirrot eivät ole 92
artiklassa 159 tarkoitettua valtiontukea, koska ne ovat tavanomaisten markkinatalouden edellytysten
mukaisia.

1.2.4. Energia-ala

285. Komissio on saanut käsiteltäväkseen yhä enemmän energia-alaa koskevia tukiasioita. Ne
koskevat tällä hetkellä pääasiassa uusiutuvien energialähteiden kehittämistä, joiden kannattavuus on
vielä toistaiseksi niin heikkoa, että julkinen tuki on tarpeen. Kuluneena vuonna komissio hyväksyi
Tirolin tukiohjelman, jolla edistetään biomassan käyttöä lämmön tai sähkön lähteenä. Komissio
hyväksyi vastaavanlaisen ohjelman toteuttamisen myös Baijerissa. Komissio ei vastustanut myöskään
Nieder-Sachsenin osavaltion tukiohjelmaa, joka hyödyttää sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä.
Ohjelmasta myönnetään korkotukilainoja aurinkopaneeleja ja biomassaa energialähteenä hyödyntävien
lämmön- ja/tai sähköntuotantoyksiköiden käyttöön. Komissio hyväksyi myös julkisyhteisöille ja
yrityksille suunnatun Baden-Würtembergin investointitukiohjelman, jolla edistetään puuhakkeen
käyttöä lämmöntuotannossa. Energiasektorin tutkimustoiminnan alalla komissio päätti olla
vastustamatta Saksan neljättä energiatutkimusohjelmaa, jonka tavoitteena on vähentää pitkällä

                                                  
156 Asia C 13/97 (ex NN 12/97), tuki SFP:n toiminnan jatkamiselle,  EYVL C 126, 23.4.1997.
157 Asia N 32/97, Film Boardin tuotantolainajärjestelmä, joka rahoitetaan Operational Programme for Industrial

Development -ohjelmasta (ei vielä julkaistu).
158 Katso II osa: Valtion monopolit ja yksinoikeudet: perustamissopimuksen 37 ja 90 artikla.
159 Julkisten viranomaisten myöntämien tukien luokittelusta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin suunnatun palvelun

tarjoamisen tukemiseksi, katso myös IV-B-1 kohta tästä kertomuksesta.
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aikavälillä energiankäytöstä ilmastolle ja ympäristölle aiheutuvia ongelmia. Tärkein komission
hyväksymä investointitukiohjelma on Ruotsin hallituksen “Barsebäckin” ydinvoimalan sulkemisen
jälkeen laatima ohjelma. Ohjelmassa varataan viideksi vuodeksi 105 miljoonaa ecua, jotka on
tarkoitettu menetetyn sähköntuotantokapasiteetin korvaamiseksi uusiutuvien energialähteiden avulla.
Komissio hyväksyi ohjelman tarkistettuaan, että intensiteetit ja tukikelpoisten kustannusten määrä
noudattivat ympäristönsuojeluun myönnettävää tukea koskevien yhteisön suuntaviivojen määräyksiä160.

286. Sellaiset jakelijoille asetetut ostovelvoitteet, jotka koskevat uusiutuvia energialähteitä
hyödyntäen tuotetun sähkön ostamista vähimmäishintaan, ovat valtiontukea. Vaikka valtio ei edes
käyttäisi suoraan talousarviostaan peräisin olevia varoja uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien
tuottajien tukemiseen, ostovelvoitteen soveltaminen merkitsee pakollista osaa jakelijoiden tuloista.
Tämä osuus siirretään suoraan uudistuvia energialähteitä hyödyntäville tuottajille161. Komissio katsoi
vuonna 1990 Stromeinspeisungsgesetz-asiaa162 koskevassa päätöksessään, että jakelijoille asetetut
velvoitteet ostaa tuotetta etukäteen määrättyyn hintaan voivat olla valtiontukea. Komissio toisti tämän
kannan kielteisessä päätöksessään, joka koski Tanskassa julkisille jakeluyhtiöille asetettua
ostovelvoitetta. Julkisten jakeluyhtiöiden oli ostettava yhteistuotantopohjaisesti tuotettua sähköä sen
tuotantokustannukset kattavaan hintaan163.

2. Horisontaaliset tuet

2.1. Tutkimus ja kehitystyö

287. Komissio jatkoi tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävän valtiontuen suuntaviivojen
johdonmukaista soveltamista164. Vuonna 1996 komissio oli jo aloittanut 93 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn useista T&K-hankkeista, jotka koskivat lääkkeen kehittämistä liikalihavuutta vastaan
(Hoffmann-La Roche), kannettavia mikrotietokoneita (Olivetti) sekä teholähdesovelluksiin (SGS-
Thomson), multimediasovelluksiin (Philips Semiconductors) ja digitaalisiin valokopiolaitteisiin (Océ)
tarkoitettuja puolijohteita165.

288. Komissio epäili näissä asioissa sitä, edelsikö tuettu kehitystyö kilpailuvaihetta ja oliko sillä
kannustava vaikutus. Komissio teki kielteisen päätöksen Hoffmann-La Roche -yhtiötä koskevassa
asiassa T&K-toimintaan myönnetyn tuen osalta, koska tuettu tutkimusvaihe oli liian lähellä valmiin
lääkkeen markkinointivaihetta. Sitä paitsi tutkimustoiminta on tälle lääketeollisuuden yritykselle jollei
pääasiallista toimintaa, niin ainakin olennaisen tärkeää toimintaa. Suunnitellun tuen kannustavuutta (eli
yrityksen kannustaminen tutkimustoiminnan harjoittamiseen sellaisessa laajuudessa ja sellaisella
teholla, joka ei olisi ilman tukea ollut mahdollista) ei pystytty osoittamaan.
Olivettia ja SGS-Thomsonia koskevissa asioissa Italian viranomaiset mieluummin peruuttivat ilmoituksensa
ja luopuivat tukihankkeistaan. Komissio käsittelee sen sijaan edelleen Philips Semiconductorsia ja Océta
koskevia asioita.

289. Lukuun ottamatta joulukuussa aloitettua virallista tutkimusmenettelyä, joka koskee Siemens
Bauelemente OHG:n hyväksi suunniteltua ohjelmaa tehosovelluksiin tarkoitettujen puolijohteiden
tuotannon tukemiseksi, muissa komission käsittelemissä T&K-tukea koskevissa asioissa ei ole
esiintynyt erityisiä vaikeuksia (noin 120 asiaa vuonna 1997).

                                                  
160 EYVL C 72, 10.3.1994.
161 Katso myös tämän kertomuksen IV.C.2.3 kohta.
162 Katso etenkin XX kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen 219 kohta.
163 Asia  N 305/96, toimenpiteet keskitettyjen sähköntuotantoyksikköjen hyväksi, ei vielä julkaistu EYVL:ssä.
164 EYVL C 45, 17.2.1996, s. 5.
165 Katso 215 kohta XXVI kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta.
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2.2. Työllisyys ja koulutus

290. Työllisyystilanne on komissio suurin huolenaihe aikana, jolloin lähes kaikki jäsenvaltiot
joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kärsivät ennennäkemättömän korkeasta työttömyysasteesta.
Yleisen mielipiteen on yhä vaikeampi kannattaa Euroopan unionin tavoitteita niin kauan kun ei ole
käytössä tehokkaita keinoja rakenteellisen työttömyyden poistamiseksi Euroopassa. Onkin korostettava,
että ne työllisyystuet, joita jäsenvaltiot voivat toisinaan hyödyntää työllisyystilanteen kohentamiseksi,
eivät kuitenkaan aina ole sopiva keino tilanteen parantamiseksi. Niiden vaarana on ongelmien
siirtäminen muihin jäsenvaltioihin. Tukien valvonnan tavoitteena on erityisesti välttää tällaisten
vaikutusten syntyminen, joka vahingoittaa pitkällä aikavälillä Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja
myös työllisyyttä. Komissio siis valvoo, että työllisyystukia ei myönnetä yhteisön tavoitteiden
vastaisella tavalla.

291.  Luxemburgissa 20.-21. marraskuuta pidetyssä Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä
työllisyyskokouksessa viisitoista jäsenvaltiota päättivät ‘suuntaviivoista’ työllisyyden edistämiseksi
unionissa. Valtiontukea koskevien kilpailusääntöjen alalla suuntaviivojen 27 artiklassa suositellaan
suuntautumista niihin tukiohjelmiin, jotka edistävät taloudellista tehokkuutta ja työllisyyttä
aiheuttamatta kuitenkaan kilpailun vääristymistä.

292. Yksi jäsenvaltioiden käyttämistä keinosta työttömyyden vastaisessa kamppailussa on
työvoimakustannusten alentaminen. Selventääkseen, millaisissa olosuhteissa tällaiset toimenpiteet
kuuluvat valtiontukisääntöjen soveltamisalaan, komissio julkaisi tammikuussa valtiontukien valvontaa
ja työkustannusten alentamista koskevan tiedonannon166. Komissio selvittää siinä eroa, jonka se tekee
työvoimakustannusten alentamiseen tähtäävien yleisten toimenpiteiden ja 92 artiklan soveltamisalaan
kuuluvien alakohtaisten toimenpiteiden välille. Yleiset toimenpiteet eivät ole valtiontukea, mutta
alakohtaiset toimenpiteet on katsottava tueksi167. Komissio rohkaisee jäsenvaltioita pyrkimään
pääsääntöisesti työn aiheuttamien kustannusten vähentämiseen pikemminkin yleisten toimenpiteiden
avulla kuin tukien turvin. Komissio piti esimerkiksi belgialaista “Maribel quater”- nimistä168 hanketta
yleisenä toimenpiteenä, koska se muuttaa sosiaalikustannuksia kaikilla toimialoilla sen perusteella,
kuinka suuri osuus yrityksen kaikista palkansaajista on ruumiillisen työn tekijöitä. Tämä on puolueeton
ja objektiivinen arviointiperuste, eikä toimenpide aiheuta syrjintää yritysten tai toimialojen välillä. Sen
sijaan ranskalainen tekstiiliteollisuuden tukisuunnitelma, jossa tietyn yksittäisen alan
työvoimakustannuksia vähennetään muiden toimialojen kustannuksella, arvioitiin valtiontueksi. Koska
tuki oli luonteeltaan toimintatukea, komissio päätti, ettei se sovellu yhteismarkkinoille ja vaati sen
maksettavaksi takaisin169.

293. Komissio on tietoinen työntekijöiden kouluttamisen ensisijaisen tärkeästä merkityksestä
työllisyyden ylläpitämiseksi ja kilpailukyvyn kehittämiseksi unionissa. Komissio siis rohkaisee yrityksiä
ja jäsenvaltioita investoimaan koulutukseen. Jos jäsenvaltion toiminta merkitsee kuitenkin käytännössä
valtiontukea, komission on varmistettava, etteivät nämä tuet vääristä epäoikeudenmukaisesti kilpailua,
vaikka se sinänsä suhtautuukin erittäin myönteisesti koulutukseen. Selventääkseen, millaisissa
olosuhteissa valtioiden koulutustukitoimenpiteet voidaan katsoa yhteismarkkinoille soveltuviksi,
komissio on laatinut saatujen kokemusten perusteella ensimmäisen koulutustukipuitteiden luonnoksen.

                                                  
166 Valtiontukien valvontaa ja työkustannusten alentamista koskeva komission tiedonanto, EYVL C 1, 3.1.1997, s. 10.
167 Komission vuonna 1995 antamissa työllisyystuen suuntaviivoissa (EYVL C 344, 12.12.1995, s. 4) määritellään ne

perusteet, joita komissio soveltaa arvioidessaan tukien soveltuvuutta yhteismarkkinoille.
168 Asia N 132/97, sosiaaliturvamaksujen alennusjärjestely niiden yritysten osalta, jotka työllistävät ruumiillista työn

tekijöitä [MARIBEL Quater] , EYVL C 201, 1.7.1997.
169 Asia C 18/96, koejärjestely tekstiili- ja kenkäteollisuuden sosiaaliturvamaksujen alentamiseksi (ei vielä julkaistu

EYVL:ssä).
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294. Puiteluonnos esitettiin jäsenvaltioiden asiantuntijoille 4. marraskuuta pidetyssä monenvälisessä
kokouksessa. Komissio toivoo voivansa vahvistaa puitteet vuonna 1998 kuultuaan alkuvuodesta
uudelleen jäsenvaltioiden asiantuntijoita.

2.3. Ympäristönsuojelu

295. Ympäristönsuojelu on komission yksi tärkeä kiinnostuksen kohde. Komissio onkin hyväksynyt
eräitä ympäristönsuojelun tukiohjelmia.

296. Tammikuun 15. päivänä pidetyssä monenvälisessä kokouksessa oltiin yksimielisiä
ympäristönsuojeluun myönnettävää valtiontukea koskevien suuntaviivojen170 tehokkuudesta.
Suuntaviivat tulivat voimaan alkuvuodesta 1994, ja komission tehtävänä oli selvittää niiden toimivuutta
ennen vuoden 1996 loppua. Näiden suuntaviivojen voimassaolon sovittiin jatkuvan vuoden 1999
loppuun, kuten alunperin oli suunniteltukin. Tämän monenvälisen kokouksen tuloksena laadittu
mietintö antoi mahdollisuuden myös täsmentää paremmin ympäristönsuojelutukeen oikeutettujen
investointien muotoja.

297. Vuonna 1997 komissio selvensi tiettyjä osia ympäristönsuojelutuen suuntaviivoista, etenkin
toimintatuen osalta. Komissio ei yleensä hyväksy toimintatukia, jotka vapauttavat yritykset osasta
kustannuksia, jotka ovat seurausta niiden toiminnan aiheuttamasta saastumisesta tai ympäristöhaitoista.
Suuntaviivoissa määrätään kuitenkin poikkeuksesta tästä yleissäännöstä tarkasti määritellyissä
tapauksissa, jos tietyt suuntaviivoissa mainitut ehdot täytetään. Ainakin tähän mennessä saadut
kokemukset ovat osoittaneet, että uusiutuvien energialähteiden hyväksi myönnettyjen toimintatukien,
jotka suuntaviivojen mukaisesti arvioidaan niiden omien tulosten perusteella, voimassaoloaika ei saa
ylittää 5–6 vuotta, jolleivat tuet ole ajan myötä väheneviä.

298. Komissio hyväksyi ympäristönsuojeluun myönnettävää valtiontukea koskevien suuntaviivojen
perusteella tukiohjelman, jolla edistetään sähkön ja lämmön yhteistuotantoa Tanskassa. Ohjelmassa
velvoitetaan sähkönjakeluyhtiöt ostamaan 15:ssä yhteistuotantolaitoksessa tuotettua sähköä, jos sähkön
ja lämmön yhteistuotannosta aiheutuneet kustannukset ylittävät markkinahinnat. Tämä tuki on rajattu
ajallisesti (vuoteen 2006), se vähenee ajan myötä ja kannustaa jatkamaan tätä toimintaa vapautuvilla
sähkömarkkinoilla. Ohjelman hyväksymisen yhteydessä komissio sitoutui siihen, että jos samanlaisia
valtiontukihankkeita ilmoitetaan sille tulevaisuudessa, niihin sovelletaan jatkossakin samaa
suhtautumistapaa.

2.4. Pienet ja keskisuuret yritykset

299. Julkaistuaan pienten ja keskisuurten yritysten yhteisön määritelmän171 ja liitettyään
määritelmän uusiin pk-yritysten valtiontukia koskeviin suuntaviivoihin172 komissio pyysi jäsenvaltioita
15. tammikuuta 1997 päivätyllä kirjeellä saattamaan pk-yrityksille suunnatut tukiohjelmansa yhteisön
määritelmän mukaisiksi. Suurin osa jäsenvaltioista oli vuoden 1997 loppuun mennessä muuttanut pk-
yritysten tukiohjelmansa vastaamaan uutta yhteisön määritelmää.

                                                  
170 EYVL C 72, 10.3.1994.
171 Pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 3 päivänä huhtikuuta 1996 annettu komission suositus, EYVL L

107, 30.4.1996, s. 4.
172 Pienten ja keskisuurten yritysten valtiontukia koskevat yhteisön suuntaviivat, EYVL C 213, 23.7.1996, s. 4.
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2.5. Pelastus- ja rakenneuudistustuki

300. Komissio on huolestunut pelastus- ja rakenneuudistustuen kasvavasta merkityksestä pitkälle
kehittyneillä yhteismarkkinoilla. Komission viides yleiskatsaus Euroopan unionissa myönnetyistä
valtiontuista vuosina 1992-1994173 osoitti yksittäisten tukien määrän kasvaneen huomattavasti. Näistä
tuista merkittävimpiä ovat vaikeuksissa olevien yritysten rakenneuudistukseen myönnetyt tuet.
Esittäessään Eurooppa-neuvoston Amsterdamin kokouksessa yhtenäismarkkinoiden
toimintasuunnitelman174 komissio sitoutui tiukentamaan vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja
rakenneuudistukseen myönnettävää valtiontukea koskevien suuntaviivojen määräyksiä. Jäsenvaltioiden
asiantuntijoille esitettiin 4. marraskuuta pidetyssä monenvälisessä kokouksessa joitakin muutoksia,
joissa täsmennetään tiettyjä periaatteita tai kohtia, kuten tuen kertaluonteisuuden periaatteen
soveltamista (“one time, last time”)175.

301. Komissio on kiinnittänyt paljon huomiota tarpeeseen vaatia vastatoimenpiteitä
rakenneuudistustukien aiheuttamien kilpailua vääristävien vaikutusten tasapainottamiseksi, etenkin jos
tuensaajayritys toimii markkinoilla, joilla on ylikapasiteettia. Komissio suosittelee, että vaadittavat
vastineet ovat sitä suurempia, mitä suurempia vääristävät vaikutukset ovat. Kuten aikaisemminkin,
komissio ei suhtaudu yhtä tiukasti pk-yrityksille myönnetyn rakenneuudistustuen vastineeksi
vaadittaviin toimenpiteisiin, jos pk-yrityksillä on vain pieni markkinaosuus tai etenkin jos ne toimivat
tukialueilla.

302. Jos jäsenvaltio sitoutuu yksityistämään sellaisen valtionyhtiön, jonka rakennetta uudistetaan
tuen avulla, komissio ottaa päätöksessään sitoumuksen huomioon. Tämä perustuu siihen, että sitoumus
voi toimia lisävakuutena yrityksen elinkelpoisuuden nopeasta palautumisesta ja vapaan tarjouskilpailun
kautta tapahtuva yksityistäminen vähentää kilpailun vääristymistä176. Etenkin GAN-yhtymää
koskevassa päätöksessään komissio asetti hyväksyntänsä ehdoksi sen, että Ranskan valtio sitoutuu
myymään GAN-yhtymän ja sen pankkitoimintaa harjoittavan tytäryhtiön CIC:n, joko erikseen tai
yhdessä.

2.6. Vientituet

303. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan177 tuet tavaroiden tai palvelujen viennin edistämiseksi
unionin tai ETA:n jäsenvaltioihin eivät tavallisesti sovellu yhteismarkkinoille. Vientituella komissio
tarkoittaa etenkin kaikkea tukea, joka liittyy ulkomaille suuntautuvan myynnin määrään tai
liikevaihtoon.

304. Komissio hyväksyi 18. kesäkuuta lyhytaikaisia vientiluottovakuutuksia koskevan tiedonannon,
jota sovelletaan 1. tammikuuta 1998 alkaen viiden vuoden ajan. Komissio ei ole tähän asti valvonut
vientiluottoihin ja vientiluottovakuutuksiin liittyviä tukia, mutta neuvoston vientiluottotyöryhmän
päätelmät osoittivat, että komission toiminta tällä valtiontuen osa-alueella olisi tarpeen. On käynyt ilmi,
että vientiluotot aiheuttavat kilpailun vääristymiä seuraavalla kahdella tasolla:

                                                  
173 KOM(97) 170 lopull., 16.4.1997.
174 KOM(97) 184 lopull., 6.5.1997.
175 Asiassa T-149/95, Ducros v. komissio, 5.11.1997 antamassaan tuomiossa (ei vielä julkaistu) ensimmäisen

oikeusasteen tuomioistuin totesi, että voimassa olevien suuntaviivojen ja etenkin niiden 3.2.2.A kohdan perusteella
ei ole mahdollista päätellä toistuvasti myönnetyn rakenneuudistustuen olevan yhteismarkkinoille soveltumatonta.
Tuen kertaluonteisuuden periaate, sellaisena kuin sen katsotaan olevan tällä hetkellä, on siis tuomioistuimen
mukaan ainoastaan tavoite, ei velvoite (katso tuomion 66 kohta).

176 Tämä kohta vahvistettiin edellä mainitussa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamassa tuomiossa (Katso
tuomion 68 kohta).

177 Katso etenkin yhdistetyt asiat 6/69 ja 11/69, Ranska v. komissio, tuomio 10.12.1969 (Kok. 1969, s. 523).
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- yhteisön sisäisessä ja ulkoisessa kaupassa eri jäsenvaltioiden viejien välillä,
- sellaisten vientiluottovakuutusten myöntäjien välillä, jotka tarjoavat vakuutussuojaa jäsenvaltioiden ja
eräiden yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa käytävää kauppaa varten. Tältä osin nämä ohjelmat ovat
merkinneet vastakkainasettelua julkisten tai julkisesti tuettujen vakuutuslaitosten ja yksityisten
vakuutuslaitosten välillä.

305. Tiedonannossa osoitetaan ne markkinariskit, jotka voidaan vakuuttaa ja joiden osalta
kilpailusääntöjä on sovellettava. Perustamissopimuksen mukaisena aiheellisena toimenpiteenä
jäsenvaltioita kehotetaan lopettamaan vuoden kuluessa tiedonannon julkaisupäivästä tällaisten
vientiluottovakuutusten tukeminen. Jos tällä alalla toimii julkisia tai julkisesti tuettuja
vakuutuslaitoksia, niiden on pidettävä kyseisen tiedonannon soveltamisalaan kuuluvasta ja sen
ulkopuolisesta toiminnasta erillistä kirjanpitoa.

3. Aluetuet

306. Komissio sai päätökseen työnsä, jonka tarkoituksena on sääntöjen koontaminen ja tasapuolisen
kohtelun turvaaminen kaikille jäsenvaltioille aluetukeen liittyvissä tapauksissa. Viimeaikainen
oikeuskäytäntö on vahvistanut komission pyrkimyksiä valvoa kaikkien tietynsuuruisten aluetukien
alakohtaisia vaikutuksia178. Asiassa Pyrsa 14. tammikuuta 1997179 antamassaan tuomiossa
tuomioistuin muistutti, että vaikka tuensaajayritys sijaitsisi 92 artiklan 3 kohdan a alakohdan
mukaisella alueella, se ei estä komissiota ottamasta huomioon tuen vaikutuksia merkityksellisillä
markkinoilla. Vaikka 92 artiklan 3 kohdan a alakohdasta puuttuu saman kohdan c alakohtaan sisältyvä
ehto, jonka mukaan tuki ei saa “muuttaa kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa
ristiriitaisella tavalla” ollakseen yhteismarkkinoille soveltuva, se ei merkitse sitä, ettei tuen vaikutusta
kyseisille markkinoille (yksille tai useammille) otettaisi huomioon, koska tuen soveltuvuutta on
tarkasteltava yhteisön tasolla.

Komissiolla on mahdollisuus korostaa tärkeää aluetukikelpoisuuden perustetta asiassa, joka koskee
tukiohjelmaa eräillä Saksan tukialueilla sijaitsevien yritysten työntekijöiden etätyöskentelyn
edistämiseksi. Koska komissio epäilee vahvasti sitä, että aluetukikelpoisuus voitaisiin määritellä
työnantajan sijoittautumispaikan perusteella, eikä etätyöntekijän asuinpaikan perusteella, se aloitti
asiassa muodollisen tutkimusmenettelyn.

3.1. Uusien karttojen hyväksyminen

307. Komissio jatkoi aluetukikarttojen ja niitä vastaavien tuki-intensiteettien tarkistamista. Komissio
hyväksyi vuosille 1997-1999 uudet kartat Italialle (vain 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan alueet),
Tanskalle ja Suomelle. Kussakin tapauksessa aluetuen kattaman väestön osuus on pysynyt pääosin
samana. Tämä vastaa komission pyrkimyksiä olla lisäämättä aluetuen kattavuutta.

3.2. Saksan uudet osavaltiot

308. Saksan uusissa osavaltioissa toimivien yritysten hyväksi toteutetut tukitoimenpiteet ovat
pääosin aluetukisääntöjen soveltamisalaan kuuluvaa investointitukea ja rakenneuudistustukea.
Rakenneuudistustukien arvioinnissa otetaan huomioon ne alueelliset erityispiirteet, jotka aiheutuvat
vaikeuksista siirryttäessä suunnitelmataloudesta markkinatalouteen. Vuonna 1997 rakenneuudistuksen
alaisista entisen Itä-Saksan yrityksistä tehdyt komission päätökset osoittavat, että yhteisön
valtiontukisääntöjä sovelletaan myös Saksan uusiin osavaltioihin. Komissio aloitti 93 artiklan 2 kohdan
mukaisen menettelyn kahtakymmentä sellaista tukihanketta koskevissa asioissa, joiden soveltuvuutta
yhteismarkkinoille se epäili. Näiden menettelyjen aloittaminen on osoitus komission päättäväisyydestä
                                                  
178 Katso tämän kertomuksen IV-A-1.2. kohta, jossa käsitellään monialaisia puitteita.
179 Asia C-169/95, Espanja v. komissio, tuomio 14.1.1997 (Kok. 1997, s. I-135).
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harjoittaa yhtä johdonmukaisesti valtiontukien valvontaa kaikilla yhteisön alueilla, vaikka sen onkin
otettava huomioon Saksan itäisten osavaltioiden erityispiirteet.

309. Komissio katsoo kuitenkin, että ennen vuoden 1995 loppua myönnettyjen tukien kohdalla ei
voida soveltaa vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myönnettävää tukea
koskevien suuntaviivojen mukaista tuen kertaluonteisuuden periaatetta. Tukien tarkoituksena ei itse
asiassa ollut kilpailutilanteessa toimivien vaikeuksissa olevien yritysten rakenneuudistus, vaan entisen
Itä-Saksan yritysten auttaminen siirtymään suunnitelmataloudesta markkinatalouteen.

310. Viides yleiskatsaus unionin tehdasteollisuuden valtiontuista180 osoitti, että uusille osavaltioille
myönnetyt tuet lisääntyivät huomattavasti vuosina 1990-1992 ja 1992-1994.

D - Menettelyt

311. Kuten aikaisempinakin vuosina, komissio teki myös vuonna 1997 useita päätöksiä, joissa
määrättiin jäsenvaltiot perimään takaisin tuet, jotka oli myönnetty ilman ennakkoilmoitusta komissiolle
ja jotka eivät soveltuneet yhteismarkkinoille. Määräämällä johdonmukaisesti laittoman tuen
takaisinperimisestä komissio turvaa myös kilpailijoiden oikeuden toimia sellaisilla markkinoilla, joilla
kilpailu ei ole vääristynyt.

312. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti, että laittoman tuen poistaminen on looginen seuraus tuen
toteamisesta laittomaksi. Näin ollen laittomasti myönnetyn tuen takaisinperimistä aikaisemmin
vallinneen tilanteen palauttamiseksi ei voida katsoa perustamissopimuksen tavoitteisiin nähden
suhteettomaksi. Lisäksi toistettiin, että huolellisen taloudellisen toimijan pitäisi yleensä pystyä
päättelemään, onko 93 artiklan menettelysääntöjä noudatettu181. Tästä syystä tuensaajayritys ei voi
perustellusti luottaa tuen myöntämisen lainmukaisuuteen, ellei tukea ole myönnetty 93 artiklassa
vahvistetun menettelyn mukaisesti. Tuomioistuin lisäsi, ettei edes komission alustavaa päätöstä olla
vastustamatta kyseessä olevaa tukea voida katsoa riittäväksi syyksi tuensaajayrityksen perustellulle
luottamukselle, koska päätös käsiteltiin ja hylättiin määräajan kuluessa tuomioistuimessa182.

313. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti kansallisen lainsäädännön menettelyt eivät saa estää
laittoman ja yhteismarkkinoille soveltumattoman tuen takaisinmaksua. Tuomioistuin vahvisti tämän
seikan jälleen asiassa Alcan Deutschland GmbH183 antamassaan tuomiossa. Tuomioistuin muistutti,
että toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on näin ollen yhteisön oikeuden mukaan peruutettava
lainvastainen tukipäätös komission lopullisen päätöksen mukaisesti, jossa tuki todetaan
yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ja edellytetään sen takaisinperimistä. Tässä asiassa kansalliselle
viranomaiselle ei ole jätetty harkintavaltaa. Takaisinperintää koskevaa velvoitetta sovelletaan, vaikka
viranomainen on antanut kansallisessa lainsäädännössä oikeusvarmuussyistä tätä varten säädetyn
määräajan umpeutua, tai vaikka viranomainen olisi siinä määrin vastuussa päätöksen
lainvastaisuudesta, että sen peruuttaminen on tuensaajan kannalta hänen vilpittömän mielen suojansa
vastaista, sillä tuensaaja ei ole voinut perustellusti luottaa tuen myöntämisen lainmukaisuuteen, koska
perustamissopimuksen 93 artiklan mukaista menettelyä ei ole noudatettu, ja vaikka takaisinperiminen ei
ole kansallisen oikeuden mukaan mahdollista silloin, kun etu on menetetty eikä tuensaaja ole ollut
vilpillisessä mielessä.

                                                  
180 KOM(97) 170 lopull., taulukko 3.
181 Asia C-169/95 Espanja v. komissio, tuomio 14.1.1997 (Kok. 1997, s. I-135); katso myös asia C-24/95, Land

Rheinland-Pfalz v. Alcan Deutschland GmbH, tuomio 20.3.1997 (Kok. 1997, s. I-1591).
182 Asia C-169/95 Espanja v. komissio, tuomio 14.1.1997 (Kok. 1997, s. I-135).
183 Asia C-24/95, Land Rheinland-Pfalz v. Alcan Deutschland GmbH, tuomio 20.3.1997 (Kok. 1997, s. I-1591).
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314. Vahvistamalla tuomioistuimen tiukan suhtautumistavan laittoman tuen takaisinmaksuun
jäsenvaltioille ja tuensaajille on tehty selväksi, että uudelle tuelle on aina saatava komission hyväksyntä,
jollei haluta ottaa riskiä sen takaisinmaksuvaatimuksesta. Ilman komission hyväksyntää myönnetyn
tuen takaisinperinnästä voi olla vakavia seurauksia tuensaajalle. Vaikka yritys joutuisi selvitystilaan
takaisinmaksun vuoksi, sitä ei vielä pidetä riittävänä perusteena takaisinmaksuvelvoitteen poistamiselle.

315. Asiassa “Textilwerke Deggendorf” antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin vahvisti
komission valtuuden päättää jollekin yritykselle myönnetyn uuden tuen soveltumattomuudesta
yhteismarkkinoille, jos komission edellistä päätöstä, jossa on määrätty samalle yritykselle myönnetyn
tuen takaisinmaksusta, ei ole noudatettu. Tukien kumulatiivisena vaikutuksena on kilpailun
vääristyminen yhteismarkkinoilla merkittävällä tavalla184. Tutkiessaan tuen soveltuvuutta
yhteismarkkinoille komission on otettava kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat huomioon
mukaan lukien tarvittaessa ne olosuhteet, joita on jo tarkasteltu aiemmassa päätöksessä, ja ne
velvoitteet, joita päätöksessä on mahdollisesti asetettu jäsenvaltiolle.

316. Asia C-169/95185 osoitti, että yksittäistä ilman ennakkoilmoitusta myönnettyä tukea, vaikka se
voitaisiin myöhemmin liittää kansallisiin sääntöihin, jotka komissio sitten hyväksyy aluetukiohjelmana,
ei missään tapauksessa voida katsoa tällaisesta ohjelmasta myönnetyksi. Tämä tuomio korostaa sitä,
että tuesta on tärkeää ilmoittaa komissiolle ennen sen myöntämistä.

317. EHTY:n perustamissopimuksen nojalla tehtyjä komission päätöksiä koskevien kanteiden
hyväksymisestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti kahdessa 29. syyskuuta 1997186

antamassaan määräyksessä, että luonnollinen henkilö tai muu oikeushenkilö kuin yritys tai yritysten
yhteenliittymä ei voi nostaa kannetta EHTY:n perustamissopimuksen 33 artiklan nojalla. Ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin on vahvistanut, että EY:n perustamissopimuksen 173 artiklaa ei voida
soveltaa kanteeseen, jonka tarkoituksena on EHTY:n perustamissopimuksen nojalla tehdyn päätöksen
kumoaminen.

318. Laittomasti myönnetyiksi oletettuja tukia koskevien valitusten osalta ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin noudatteli komission vakiintunutta kantaa 18. joulukuuta 1997187 antamassaan tuomiossa,
jossa se vahvisti, ettei valtiontuen alalla ole itsenäistä valitusten hylkäämistä koskevien päätösten
ryhmää. Päätös, jolla lopetetaan sen tutkiminen, onko jokin tukitoimenpide perustamissopimuksen
mukainen, on aina osoitettu kyseessä olevalle jäsenvaltioille. Kirje, jolla komissio ilmoittaa valituksen
tekijälle valituksen käsittelyn lopettamisesta, viittaa siis ainoastaan kyseessä olevalle jäsenvaltioille
osoitetun päätöksen sisältöön. Yksityishenkilö voi vedota yhteisöjen tuomioistuimeen ainoastaan, jos
perustamissopimuksen 173 artiklan neljännessä alakohdassa tarkoitetut edellytykset täytetään.

319. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 27. helmikuuta 1997188 antama tuomio selkeytti 92-
93 artiklan ja 90 artiklan 2 kohdan välistä suhdetta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätti, että
komission toimivalta arvioida 93 artiklan nojalla tukien soveltuvuutta yhteismarkkinoille kattaa myös
tuet 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille yrityksille ja etenkin yrityksille, joille jäsenvaltiot ovat
myöntäneet vastuun yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottamisesta.
Perustamissopimuksen 90 artiklan 2 kohtaan sisältyy määräys, joka antaa mahdollisuuden
vapautukseen 92 artiklan kiellosta edellyttäen, että kyseessä oleva tuki on tarkoitettu ainoastaan yleisiin
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottamista koskevasta erityistehtävästä aiheutuvien
                                                  
184 Asia C-355/95 P Textilwerke Deggendor v. komissio, tuomio 15.5.1997 (Kok. 1997, s. I-2549).
185 Asia C-169/95, Yhdistynyt kuningskunta v. komissio, tuomio 14.1.1997 (Kok. 1997, s. I-135).
186 Asia T-70/97, Région wallonne v. komissio, ja T-4/97, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamat

määräykset 29.9.1997 (ei vielä julkaistu).
187 Asia T-178/94, Asociación Telefónica de Mutualistas v. komissio, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen

tuomio 18.12.1997  (ei vielä julkaistu).
188 Asia T-106/95, Fédération française des sociétés d’assurances ym. v. komissio, ensimmäisen oikeusasteen

tuomiosituimen tuomio 27.2.1997 (Kok. 1997, s. II-229).
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lisäkustannusten kattamiseen ja että tuki on välttämätöntä, jotta kyseinen yritys voi täyttää julkisen
palvelun velvoitteensa taloudellisesti tasapainoisissa olosuhteissa.

E - Tilastokatsaus

320. Vuoden 1997 aikana komissio kirjasi muilla kuin maatalouden, kalastuksen, liikenteen ja
kivihiiliteollisuuden aloilla 516 asiaa, jotka koskivat ilmoitettuja uusia tukia tai olemassa olevan tuen
arviointia, ja 140 ilmoittamatta jätettyä tukea. Saman vuoden aikana komissio päätti olla vastustamatta
tukea 385 asiassa ja päätti aloittaa EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan tai päätöksen
2496/96/EHTY 6 artiklan 5 kohdan mukaisen menettelyn 68 asiassa. Nämä perusteelliset tutkimukset
johtivat muun muassa 18 myönteiseen lopulliseen päätökseen, 9 kielteiseen lopulliseen päätökseen ja 5
ehdolliseen lopulliseen päätökseen. Lisäksi komissio päätti ehdottaa EY:n perustamissopimuksen 93
artiklan 1 kohdan nojalla aiheellisia toimenpiteitä kolmen olemassa olevan tuen vuoksi.

Kuvio 6 : Kirjattujen asioiden määrä vuonna 1997 toimialoittain

liikenne : 3,70 %

maatalous : 28,44 %

kivihiiliteollisuus : 0, 47 %

kalastus : 5,21 %

muut : 62,18 %
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Kuvio 7 : Kirjattujen asioiden määrän kehitys vuosina 1993–1997 (muut alat kuin
maatalous, kalastus, liikenne ja kivihiiliteollisuus)
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Kuvio 8 : Komission tekemien päätösten määrän kehitys vuosina 1993–1997 (muut alat
kuin maatalous, kalastus, liikenne ja kivihiiliteollisuus)
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Kuvio 9 : Päätösten määrä jäsenvaltioittain (muut alat kuin maatalous, kalastus,
liikenne ja kivihiiliteollisuus)
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V - Kansainvälinen yhteistyö

A - Keski- ja Itä-Eurooppa

1. Sofian konferenssi

321. Assosioituneiden maiden kilpailuviranomaisten (Puola, Tšekki, Unkari, Slovakia, Slovenia,
Bulgaria, Romania, Liettua, Latvia ja Viro) ja komission välinen vuotuinen kokous pidettiin 12.-13.
toukokuuta 1997 Sofiassa, Bulgariassa. Keskustelujen tulokset on koottu yhteiseen julkilausumaan,
jossa selvitetään yhteisön kilpailulainsäädännön perusperiaatteiden täytäntöönpanon edistymistä
assosioituneissa maissa.

Jotkut näistä valtioista ovat tarkistaneet kansallista kilpailuoikeuttaan sen tehokkuuden parantamiseksi.
Unkari ja Romania ovatkin säätäneet uudet kilpailulait, jotka tulivat voimaan 1. tammikuuta ja 1.
helmikuuta 1997.

Yleisesti ottaen Sofian konferenssin perusteella voidaan todeta, että useimmissa assosioituneissa maissa
kilpailuviranomaiset ovat täysin toimintakykyisiä ja että viranomaiset käsittelevät yhä enemmän 85, 86
ja 90 artiklassa vahvistettujen sääntöjen rikkomiseen liittyviä asioita. Tästä syystä kilpailuviranomaiset
pyysivät uudelleen apua komission yksiköiltä. On käynyt ilmi, että viranomaiset tarvitsisivat
käytännönläheisempää ja enemmän kilpailusääntöjen konkreettiseen soveltamiseen liittyvää koulutusta.
Komissio lupautui muokkaamaan yhteistyötä tähän suuntaan.

Valtiontukien valvonnan alalla tilanne on sitä vastoin vähemmän tyydyttävä. Lainsäädännön
täytäntöönpano sekä valvontaviranomaisten perustaminen on myöhästynyt huomattavasti useimmissa
assosioituneissa maissa. Jos viranomaiset toimivat jo, ne kohtaavat toiminnassaan monia vaikeuksia.
Yksi suurimmista ongelmista on tuen myöntämisestä vastaavien viranomaisten avoimuuden puute, mikä
merkitsee sitä, ettei myönnetyistä tuista voida laatia perusteellista selvitystä. Useimmissa
assosioituneissa maissa on käynnissä uudistusprosessi, jota komissio kannustaakin voimakkaasti.
Komissio on myös sitoutunut laatimaan assosioituneiden maiden avulla sellaiset valtiontuen
suuntaviivat, joissa otetaan huomioon siirtymävaiheen talouksien erityistilanne.

2. Täytäntöönpanosäännökset

322. Neuvoston työryhmässä hyväksyttiin periaatteellisesti valtiontukea koskevien kilpailusääntöjen
täytäntöönpanosäännökset Tšekissä. Euroopan parlamentilta pyydettiin lausuntoa asiasta. Nämä
täytäntöönpanosäännökset, jotka assosiointineuvoston on tarkoitus hyväksyä vuonna 1998, perustuvat
perusperiaatteelle, jonka mukaan valtiontuet eivät sovellu toimiville markkinoille. Joillekin tuille
voidaan kuitenkin myöntää poikkeus 92 artiklassa tarkoitettujen perusteiden mukaisesti. Tšekin
myöntämät tuet arvioidaan määrättynä kautena aluetukikelpoisten alueiden arviointiin yhteisössä
sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Yhteisössä ja Tšekissä myönnettyjen julkisten tukien
yhteensoveltuvuutta Eurooppa-sopimuksen kanssa arvioivat yhteisön viranomaiset (komissio) ja
tšekkiläiset viranomaiset (valtiovarainministeriö). Sopimukseen sisältyy nimenomaisia määräyksiä,
jotka koskevat yhteistyötä, avustamista ja avoimuutta.

3. Laajentuminen ja kilpailupolitiikka

323. Komissio esitti 15. heinäkuuta 1997 kymmenen assosioituneen maan liittymistä Euroopan
yhteisöön koskevan asiakirjakokonaisuuden. Kilpailupolitiikan kannalta erityisen merkityksellisiä ovat
etenkin komission antama lausunto ja selvitys vaikutuksista.
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Lausunnossaan komissio toteaa, että useimmat assosioituneet maat ovat täyttäneet lainsäädännön
lähentymiselle asetetut vaatimukset kilpailulainsäädännön osalta. Komissio on ilahtunut valtion
viranomaisista riippumattomien kilpailuviranomaisten toiminnan aloittamisesta. Komissio esittää
kuitenkin tiettyjä varauksia näiden viranomaisten mahdollisuuksiin soveltaa kilpailusääntöjä,   sillä
viranomaisilta puuttuu kokemusta, valvontatoiminta on satunnaista ja todellinen kilpailukulttuuri
puuttuu. Lausunnossa todetaan valtiontuesta, että kaikissa assosioituneissa maissa esiintyy puutteita
tukien myöntämiseen liittyvän avoimuuden ja valvontaviranomaisten toiminnan tehokuuden suhteen.

Vaikutuksia koskevassa selvityksessään komissio korostaa niitä käytännön ongelmia, joita unionin
laajentuminen 25 jäsenvaltioon ja 21 viralliseen kieleen aiheuttaa valvonnasta vastaaville komission
yksiköille. Huolimatta pyrkimyksistä menettelyjen hajauttamiseen ja nopeuttamiseen on itsestään
selvää, että assosioituneiden maiden mahdollinen liittyminen aiheuttaa huomattavia henkilöstötarpeita,
vaikka menettelysääntöjä yksinkertaistettaisiinkin. Oikeudelliselta kannalta laajentuminen merkitsee
haastetta hajauttamispolitiikalle, sillä komission on kuitenkin varmistettava yhteisön kilpailuoikeuden
yhdenmukainen soveltaminen koko unionissa. Vaikka tulevaisuuden kannalta on rohkaisevaa, että
assosioituneiden maiden lainsäädäntö lähenee yhteisön säännöksiä, lakien soveltamisesta vastaavilla
viranomaisilla ei kuitenkaan ole vielä läheskään tarpeeksi kokemusta kilpailuoikeuden tehokkaasta
täytäntöönpanosta. Komissio onkin jonkin verran huolestunut tästä seikasta. Laajentumisella on myös
erittäin suuri vaikutus yhteisön aluetukipolitiikkaan. Aluetukeen oikeutetut alueet (92 artiklan 3 kohdan
a ja c alakohta) kattavat jo nyt lähes 50 prosenttia unionin väestöstä, mitä pidetään enimmäistasona.
Ottaen huomioon sen, että assosioituneissa maissa elintaso on yleensä alhaisempi, niiden liittyminen
merkitsee tukialueilla elävän väestön osuuden kokonaismäärän kasvua. Koska unionin keskimääräinen
elintaso laskee matemaattisesti tarkasteltuna laajentumisen seurauksena, eräät tällä hetkellä 92 artiklan
3 kohdan a alakohdan soveltamisalaan kuuluvat alueet voivat tulevaisuudessa jäädä aluetuen
soveltamisalan ulkopuolelle.

B - Pohjois-Amerikka

1. Yhdysvallat

1.1. Yhteistyösopimuksen täytäntöönpano 189

324. Komissio esitti 4. heinäkuuta 1997 toisen kertomuksensa, joka koski vuonna 1991 kilpailusääntöjen
soveltamisesta tehdyn Euroopan yhteisöjen ja Yhdysvaltojen hallituksen sopimuksen täytäntöönpanoa
kaudella 1. heinäkuuta 1996 - 31. joulukuuta 1996190. Tämä kertomus täydentää kyseisen sopimuksen
soveltamisesta tehtyä ensimmäistä kertomusta, joka käsitteli 10. huhtikuuta 1995 - 30. kesäkuuta 1996
välistä aikaa191. Tästä suhteellisen lyhyestä jaksosta (6 kuukautta) päätettiin laatia kertomus, jotta kertomus
voitaisiin tulevaisuudessa laatia samana kalenterivuonna kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen kanssa.

Kolmas kertomus kattaa ajan 1. tammikuuta 1997 - 31. joulukuuta 1997192. Tarkasteltavana
ajanjaksona komission ja Yhdysvaltain viranomaisten välinen yhteistyö on jatkunut myönteisissä
merkeissä ja se on edesauttanut monien kilpailuasioiden ratkaisemisessa.

Sopimus on edelleen tarjonnut puitteet merkitykselliselle ja hyödylliselle yhteistyölle komission ja
Yhdysvaltain välillä. Ensimmäisessä ja toisessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle laaditussa
kertomuksessa kuvailtu yhteistyö on edelleen ollut tuottoisaa molemmilla puolilla Atlanttia. Yhteistyö on

                                                  
189 Euroopan yhteisöjen komissio ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen sopimus kilpailusääntöjen soveltamisesta,

EYVL L 95, 27.4.1995, s. 45-50, oikaisu EYVL L 131, 15.6.1995, s. 38.
190 KOM(97) 346 lopull., katso XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 312-318.
191 Annettu 8. lokakuuta 1996, KOM(96) 479 lopull., katso XXV kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 299-311.
192 Katso kertomus kilpailusääntöjen soveltamisesta Euroopan unionissa.
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hyödyttänyt kilpailuviranomaisten lisäksi myös yrityksiä, sillä on kaikkien edun mukaista löytää
kilpailusääntöjen mukaisia ratkaisuja.

325. Boeing/MDD -sulautumaa koskeva asia merkitsi tiivistä yhteistyötä komission ja Yhdysvaltain
kilpailuviranomaisen (Federal Trade Commission, FTC) välillä193. Tämä asia oli poikkeuksellisen
merkityksellinen toimenpiteen taloudellisten ja poliittisten vaikutusten lisäksi myös komission
erisuuntaisten päätelmien vuoksi. Komission yksiköt olivat huolestuneita etenkin kilpailutilanteesta
suurten suihkukoneiden markkinoilla, mutta Yhdysvaltain kilpailuviranomaiset olivat päättäneet olla
vastustamatta sulautumista.

326. Yhteistyö oli erityisen tiivistä ja hedelmällistä Guinness/Grand Metropolitan -sulautumaa
koskevassa asiassa194. Komission yksiköt ja Yhdysvaltain kilpailuviranomaiset olivat tiiviissä
yhteydessä koko tutkimusmenettelyjensä ajan. Yhdysvaltain kilpailuviranomaiset lähettivät
tarkkailijoita sulautuma-asetuksen mukaisen menettelyn yhteydessä pidettyihin kuulemistilaisuuksiin.
Vaikka yhteisön ja Yhdysvaltain lainsäädännön perusteella arvioinnissa käytetään tuotemarkkinoiden ja
maantieteellisten markkinoiden eri määritelmiä, yhteydenpito antoi molemmille mahdollisuuden
ymmärtää toisen osapuolen näkemyksiä ja ottaa ne huomioon analyyseissä. Kun neuvottelut olivat
edistyneet tiettyyn pisteeseen, sulautuman osapuolet olivat valmiita sallimaan viranomaisten väliset
keskustelut sulautuman hyväksymiselle asetettavista ehdoista. Tämä oli tärkeää sellaisen koordinaation
takaamiseksi, joka ei ehkä muuten olisi ollut mahdollista, ja etenkin sen varmistamiseksi, että
kummassakin oikeusjärjestelmässä lopulta hyväksytyt velvoitteet olivat samanlaisia sekä sisällön että
vaadittavan aikataulun osalta.

327. Komission ja Yhdysvaltain oikeusministeriön (Department of Justice, DoJ) välinen yhteistyö oli
tiivistä myös liittoutumasopimuksia koskevissa asioissa. Liittoutumasopimuksia tehtiin seuraavien
eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden välillä: British Airways ja American Airlines,
Lufthansa ja United Airlines, SAS ja United Airlines, Swissair/Sabena/Austrian Airlines ja Delta Air
Lines ja KLM ja Northwest. Yhdysvaltain oikeusministeriön edustajat osallistuivat
3.-4. helmikuuta 1997 pidettyyn suulliseen kuulemistilaisuuteen, joka koski British Airwaysin ja
American Airlinesin välistä liittoutumaa.

1.2. Luonnos yhteisön ja Yhdysvaltain sopimukseksi näkökantojen huomioonottamisesta

328. Komissio teki 18. kesäkuuta 1997 ehdotuksen päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja Amerikan
yhdysvaltojen sopimuksesta “näkökantojen huomioonottamisen” periaatteen soveltamisesta niiden
kilpailulainsäädäntöjen täytäntöönpanossa. Sekä neuvoston että komission on hyväksyttävä ehdotus
parlamentin kuulemisen jälkeen. Sopimuksessa määrätään, että jos toisen sopimuspuolen alueella
tapahtuva kilpailun vastainen toiminta vaikuttaa sopimuspuoleen, kyseinen sopimuspuoli voi vaatia
toista toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä195.

Tämä luonnos uudeksi sopimukseksi perustuu yhteisön ja Yhdysvaltain kilpailuviranomaisten välisen
yhteistyön myönteisiin tuloksiin. Yhteistyö aloitettiin vuonna 1991 tehdyn sopimuksen nojalla, jonka V
artiklassa määrätään jo näkökantojen huomioonottamisen periaatteen soveltamisesta. Uusi sopimus
vahvistaa tätä periaatetta siten, että siinä täsmennetään niitä olosuhteita, joissa sopimuspuolet voivat
soveltaa sitä. On korostettava, että sopimuksessa määrätään etenkin, että toinen sopimuspuolista voi
lykätä kilpailunvastaista toimintaa koskevien valvontatoimien täytäntöönpanoa, jotka vaikuttavat
pääasiassa toisen sopimuspuolen alueeseen, tai keskeyttää jo aloitetun täytäntöönpanon kunnes
kyseinen sopimuspuoli voi aloittaa oman menettelynsä. Vastoin ensimmäistä sopimusta tämä luonnos ei

                                                  
193 Tätä asiaa ja sen vaikutuksia yhteisön ja Yhdysvaltojen välisiin suhteisiin on tarkasteltu lähemmin tämän

kertomuksen osassa III.
194 Yksityiskohtaisempia tietoja varten katso tämän kertomuksen osa III.
195 KOM(97) 233 lopull.
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koske keskittymiä, koska yhteisön lainsääntö ja Yhdysvaltain lainsäädäntö molemmat kieltävät julkisten
toimenpiteiden lykkäämisen tai niiden keskeyttämisen tällaisissa tapauksissa.

Sopimusluonnos näkökantojen huomioonottamisesta on merkittävä kehitysaskel suhteissa Yhdysvaltain
kanssa. Se merkitsee Yhdysvaltojen ja yhteisön sitoutumista yhteistyöhön, jolla pyritään pikemminkin
yhdessä estämään kilpailun vastainen toiminta, kuin pyrkimystä soveltaa omaa kilpailulainsäädäntöä
oman alueen ulkopuolella.

2. Yhteistyösopimus Kanadan kanssa

329. Heinäkuussa 1997 saatiin valmiiksi luonnos Euroopan yhteisöjen ja Kanadan hallituksen
sopimukseksi niiden kilpailulainsäädäntöjen soveltamisesta. Luonnoksesta keskustellaan vielä
yhteisöjen toimielimissä. Tämä sopimus voidaan hyväksyä neuvoston ja komission yhteisellä
päätöksellä Euroopan parlamentin kuulemisen jälkeen.

Yhteistyösopimus on tullut tarpeelliseksi niiden asioiden kasvavan määrän vuoksi, joiden käsittelyyn
osallistuvat yhteisön ja Kanadan kilpailuviranomaiset. Sopimuksen tarkoituksena on välttää ristiriitaiset
päätökset etenkin tiettyjen kilpailuongelmien ratkaisemiseksi. Sopimusluonnos muistuttaa paljolti
yhteisön allekirjoittamaa sopimusta Yhdysvaltojen kanssa.

Yhteisön ja Kanadan välisen sopimuksen tärkeimmät määräykset liittyvät seuraaviin seikkoihin:
- ilmoittaminen sellaisista meneillään olevista asioista, jotka koskevat sopimuspuolen etua;
- kilpailuviranomaisten yhteistyö- ja koordinointimenettely;
- näkökantojen huomioonottamista koskevat säännökset;
- luottamuksellisuusperiaatteen noudattaminen tietojenvaihdossa.

C - Maailman kauppajärjestö (WTO)

1. Kauppa ja kilpailu

330. Singaporen ministerikokouksessa 11. joulukuuta 1996 päätettiin perustaa työryhmä
selvittämään kaupan ja kilpailupolitiikan välisiin suhteisiin liittyviä ongelmia, mukaan lukien kilpailun
vastaiset käytännöt, sellaisten alueiden selville saamiseksi, joita kannattaisi tutkia WTO:ssa.

331. Ranskan kilpailuneuvoston varapuheenjohtaja professori Jenny valittiin tämän työryhmän
puheenjohtajaksi. Työryhmä kokoontui kolme kertaa vuonna 1997 ja on päättänyt kokoontua vielä
ainakin neljä kertaa vuonna 1998, ennen kuin se antaa toimeksiantonsa mukaisen kertomuksen
yleisneuvostolle.

332. Heti ensimmäisistä kokouksista alkaen on saavutettu myönteisiä tuloksia. Työryhmä vahvisti ensiksi
aikataulun työskentelylleen, mikä antoi sille mahdollisuuden organisoida tehtäväkenttänsä ja edetä ilman
suurempia ongelmia varsinaisissa asiakeskusteluissa. Keskustelut, joita on järjestetty ryhmän toimeksiannon
mukaisesti koordinoidusti YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin UNCTADin kanssa, ovat osoittaneet, että
varsin harvat maat epäilevät todella kilpailusääntöjen hyödyllisyyttä. Eräät maat, jotka korostavat etenkin
kilpailupolitiikan käyttöönoton sosiaalisia vaikutuksia, kannattavat progressiivista etenemistä ja alueellisten
ominaispiirteiden huomioon ottamista. Erimielisiä tästä kysymyksestä ovat ainoastaan Aasian maat ja niistä
etenkin Hong Kong/Kiina ja  Singapore.
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2. Televiestintä

333. WTO:n jäsenet tekivät 15. helmikuuta 1997 sopimuksen pääsystä perustelepalvelujen
markkinoille. Tähän sopimukseen, jolla katetaan yli 93 prosenttia maailmanlaajuisista telemarkkinoista,
sisältyy 69 hallituksen sitoumus avata kansalliset telemarkkinansa ulkomaiselle kilpailulle. Useimmat
sopimuspuolet olivat yhtä mieltä sääntelyperiaatteista etenkin kilpailun vastaisen toiminnan
estämiseksi. On tarpeen säätää asianmukaisista toimenpiteistä sen estämiseksi, että merkittävimmät
jakelijat ottavat käyttöön joko yksin tai yhdessä kilpailun vastaisia menettelytapoja tai ylläpitävät
sellaisia. Näihin menettelytapoihin sisältyvät etenkin ristikkäistuet, kilpailusta saatujen tietojen käyttö
sekä se, ettei tärkeimpiä laitteistoja koskevia teknisiä tietoja tai palvelujen tarjoamisen kannalta
tarpeellisia liiketoiminnallisia tietoja ilmoiteta riittävän nopeasti kilpailijoille. Sopimus on parhaillaan
ratifioitavana. Sopimus laajentaa Euroopan unionissa käynnissä olevan telemarkkinoiden
vapauttamisprosessin 1. tammikuuta 1998 alkaen maailmanlaajuiselle tasolle.

D - Muu kansainvälisiin suhteisiin liittyvä toiminta

1. Välimeren maat

334. Israelin, Tunisian ja Marokon kanssa allekirjoitettujen sopimusten jälkeen myös neuvottelut
Euroopan unionin, Jordanian ja palestiinalaishallinnon välillä ovat johtaneet assosiointisopimusten
allekirjoittamiseen. Sopimuksissa asetetaan tavoitteeksi markkinatalouden periaatteiden
soveltaminen196. Egyptin, Libanonin, Syyria ja Algerian kanssa käydään vielä neuvotteluja. Komissio
on tarkastellut Jordanian uutta kilpailulainsäädäntöä varmistaakseen, ettei se ole ristiriidassa unionin ja
Jordanian välisen assosiointisopimuksen määräysten kanssa. Kuluneena vuonna tutkittiin alustavasti
myös Syyrian kilpailulainsäädäntöä.

Tunisia ja Algeria ovat pyytäneet kilpailuoikeutta koskevaa teknistä apua, joten komissio on ryhtynyt
valmistelemaan yhteistyöohjelmia näiden kahden valtion kanssa.

2. Latinalainen Amerikka

335. Komissio on havainnut, että Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan väliset kauppasuhteet
ovat tiivistyneet viime vuosina. Vuosina 1993-1995 Latinalaisen Amerikan osuus Euroopan unionin
ulkokaupan kasvusta oli noin 10,4 prosenttia. Sen sijaan sen osuus kaikesta ulkokaupasta ei ole
puoltakaan tästä arvosta. Tästä syystä Euroopan unioni on tehnyt puitesopimuspaketin Latinalaisen
Amerikan maiden kanssa197. Meksiko liittyi sopimusverkkoon vuonna 1997. Puitesopimukset osoittavat
komission yhä suuremman kiinnostuksen niihin oikeudellisiin puitteisiin, joissa kaupankäynti tapahtuu,
ja etenkin alueelliseen kilpailulainsäädäntöön.

336. Vaikka Latinalaisen Amerikan maiden kanssa ei olekaan tehty vastaavanlaista kilpailuoikeuden
yhteistyöohjelmaa kuin Keski- ja Itä-Euroopan maiden kanssa, komissio on jatkanut suhteidensa
ylläpitoa Latinalaisen Amerikan ja Karibianmeren maiden kanssa etenkin opintomatkojen avulla ja
vastaamalla kilpailupolitiikasta vastaavien julkisten viranomaisten moniin tiedonsaantipyyntöihin.
Komissio yksiköt ovat tällä tavoin tavanneet kilpailuviranomaisia Argentiinasta, Brasiliasta,

                                                  
196 Assosiointisopimukset Euroopan unionin ja Tunisian (17.7.1995), Israelin (22.12.1995), Marokon (30.1.1996),

Jordanian (24.11.1997) ja palestiinalaishallinnon kanssa (2.6.1997).
197 Eteläisen Latinalaisen Amerikan yhteismarkkinoihin (Mercosur) kuuluvien maiden kanssa tehty alueidenvälistä

yhteistyötä koskeva puitesopimus, allekirjoitettu 15. joulukuuta 1995 (EYVL L 69, 19.3.1996, s.1); Andien
ryhmään kuuluvien maiden kanssa tehty puitesopimus (EYVL C 25, 21.1.1993, s.32); Keski-Amerikan valtioiden
kanssa tehty puitesopimus (EYVL C 177,  18.3.1993, s.30); yhteistyötä koskeva puitesopimus Argentiinan kanssa,
allekirjoitettu 2. huhtikuuta 1990 (EYVL L 295, 26.10.1990, s.66), Brasilian kanssa, 29. kesäkuuta 1995 (EYVL L
262,  1.11.1995, s.53) ja Chilen kanssa, 26. huhtikuuta 1996 (EYVL L 209, 19.8.1996, s.1).
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Meksikosta, Kolumbiasta, Perusta, Uruguaysta, Costa Ricasta ja Jamaikalta. Myös monia konkreettisia
yhteistyötoimenpiteitä on toteutettu. On laadittu kokoelma Latinalaisen Amerikan
kilpailulainsäädännöstä ja kerätty yhteystiedot kansallisista valvontaviranomaisista, yhdessä kaikkien
alueen maiden kilpailuviranomaisten kanssa on julkaistu latinalaisamerikkalainen kilpailutiedote, jonka
jakelu tapahtuu Internetissä, ja kunkin Latinalaisen Amerikan maan ja erilaisten alueellisten järjestöjen
(Mercosur, Andien sopimus) teknisen yhteistyön tarvetta on kartoitettu.
Mercosurin osalta komission yksiköistä pääasiassa PO IB on laatinut kaksivuotisen teknisen avun
ohjelman, joka on tarkoitus esittää jäsenvaltioille. Tähän ohjelmaan liittyy kilpailupolitiikkaa koskeva
osa.
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Kehitysnäkymät vuonna 1998

337. Euroopan parlamentille annetun sitoumuksen mukaisesti komission tapana on esittää
vuosikertomuksessaan kilpailupolitiikalle asettamansa tavoitteet tulevalle vuodelle.

1. Lainsäädäntötyö

338. Koska kuluneena vuonna on annettu suhteellisen paljon lainsäädäntöä, vuodelle 1998 on
ominaista näiden vuonna 1997 vahvistettujen säädösten täytäntöönpano ja seuranta.

339. Komission tehtävänä on soveltaa kuluneena vuonna annettuja säädöksiä ja etenkin
yrityskeskittymien valvonnasta annettua uutta asetusta. Komissio paneutuu myös vähämerkityksisistä
sopimuksista sekä komission ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten välisestä yhteistyöstä annettujen
tiedonantojen täytäntöönpanoon tarkoituksenaan sekä keventää yritysten hallinnollista taakkaa että
keskittää komission valvontayksiköiden resurssit niihin asioihin, joilla on todellista vaikutusta
sisämarkkinoille. Komission pyrkimyksenä on myös jatkaa työtä, jonka se on aloittanut vertikaalisia
kilpailunrajoituksia ja horisontaalisia sopimuksia koskevien toimintalinjojensa uudistamiseksi.
Vertikaalisia kilpailunrajoituksia koskeva vihreä kirja ja sitä seurannut lausuntokierros ovat pohjana
vuoden 1998 aikana esitettävälle viralliselle ehdotukselle, jonka tarkoituksena on uudenaikaistaa
vertikaalisten kilpailunrajoitusten käsittely. Tämä ehdotus ja sen epäilemättä aiheuttama keskustelu
ovat merkittäviä tapahtumia vuonna 1998. Komissio aikoo myös tutkia horisontaalisia sopimuksia
entistä perusteellisemmin alustavan työnsä tulosten perusteella.

340. Vertikaalisia kilpailunrajoituksia koskevan virallisen ehdotuksen lisäksi komissio ei suunnittele
muita suuria muutoksia toteutettavaksi vuonna 1998. Liitännäisrajoituksia koskeva uusi tiedonanto,
joka korvaisi vuonna 1990 annetun, on kuitenkin suunnitteilla. Komission yksiköissä käydyt keskustelut
tiettyjen menettelyihin liittyvien seikkojen yksinkertaistamisen tarpeesta, mikä voisi merkitä muutosta
asetukseen N:o 99/63/ETY, johtanevat vuonna 1998 kuulemismenettelyn käynnistämiseen. Komission
tarkoituksena on lisäksi viimeistellä tietyt televiestinnän alaa koskevat tekstit ja etenkin
kaapelitelevisioverkkoja koskeva direktiivi.

341. Komission ohjelmaan kuuluu jälleen vuonna 1998 merkittävä valtiontukea koskevan yhteisön
lainsäädännön valmistelutyö. Komissio on sitoutunut valmistelemaan ja antamaan suuntaviivat, jotka
koskevat valtiontukisääntöjen soveltamista yritysverotukseen liittyviin toimenpiteisiin. Vuonna 1998
komission pitäisi lisäksi vahvistaa jo vuonna 1997 valmisteltavana olleet vaikeuksissa olevien yritysten
pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myönnettävää tukea koskevat suuntaviivat, koulutustuen puitteet
ja uusi direktiivi jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta.

342. Neuvoston tarkoituksena on antaa asetus, jolla vahvistetaan uudet säännöt
laivanrakennusteollisuudelle myönnettävälle tuelle, jos OECD:n sopimus ei tule voimaan vuonna 1998.
Heti kun Euroopan parlamentti on antanut lausuntonsa valtuusasetuksesta, neuvosto voi virallisesti
vahvistaa tämän perustamissopimuksen 94 artiklan nojalla annetun asetuksen. Asetusta koskeva
ehdotus on jo periaatteellisesti hyväksytty marraskuussa 1997. Komission pitäisi puolestaan esittää
neuvostolle ehdotus menettelyä koskevaksi asetukseksi. Myös tämän asetusehdotuksen osalta on 94
artiklan mukaisesti kuultava Euroopan parlamenttia.

 2. Kansainvälinen toiminta

343. Kansainvälisen toiminnan alueella komissio jatkaa kahden- ja monenvälisen
yhteistyöpolitiikkansa harjoittamista kilpailuviranomaisten kanssa.
Tulevan laajentumisen huomioon ottamiseksi ja Agenda 2000 -tiedonannossa asetettujen tavoitteiden
mukaisesti komissio keskittyy etenkin kilpailukulttuurin kehittämiseen Keski- ja Itä-Euroopan maissa.
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Ensisijaisena tavoitteena on auttaa näitä maita kilpailusääntöjen soveltamisessa. Komissio näkisi myös
mielellään tehokkaan valtiontukien valvontajärjestelmän käyttöönottoprosessin nopeutuvan.
Komissio aikoo myös varmistaa, että neuvosto voi hyväksyä vuonna 1998 sen ehdotukset yhteisön ja
Yhdysvaltain väliseksi sopimukseksi näkökantojen huomioonottamisesta ja luonnokseksi Kanadan
kanssa tehtäväksi yhteistyösopimukseksi.

3. Valvontatoiminta

344. Sisämarkkinoiden syventäminen merkitsee yhteisön kilpailusääntöjen täsmällistä soveltamista
markkinoiden optimaalisen toiminnan takaamiseksi.  Tästä syystä komissio aikoo jatkaa toimintaansa
kilpailun vastaisten menettelytapojen estämiseksi. Parhaillaan tutkittavana olevat merkittävät asiat,
kuten esimerkiksi Atlantin ylittäviä lentoreittejä koskeviin liittoutumiin liittyvät asiat, saataneen
päätökseen vuoden 1998 aikana. Vuoden 1998 tammikuussa oli tutkittavana 20 sellaista kartelleja
koskevaa asiaa, joista moni johtaa luultavasti päätöksiin, joissa määrätään myös sakkoja. Komissio
aikoo myös jatkaa toimenpiteitään määräävän markkina-aseman väärinkäytön estämiseksi, missä
komissio onnistui erityisen hyvin vuonna 1997.

345. Yrityskeskittymien alalla komissio on varautunut ilmoitettujen asioiden määrän uuteen
kasvuun. Tämä perustuu osittain viimeisen neljän vuoden aikana havaittuun suuntaukseen ja siihen, että
yritykset ennakoivat talous- ja rahaliiton vaikutuksia. Toisaalta on otettava huomioon myös sulautuma-
asetuksen muutosten aiheuttamat vaikutukset ilmoitusten määrään, koska valvonnan piiriin kuulumista
koskevaa rajaa on muutettu ja soveltamisalaa on laajennettu kattamaan kaikki kaiken itsenäiselle
taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan hoitavat yhteisyritykset.

346. Vapauttamispolitiikan menestys taataan soveltamalla johdonmukaisesti yhteisön
kilpailulainsäädäntöä. Tästä syystä komissio on erityisen tarkkaavainen vuonna 1998 siirryttäessä
täysin vapautetuille puhelintoiminnan markkinoille ja toimii tältä osin yhteistyössä kansallisten
sääntelystä vastaavien viranomaisten ja tarvittaessa kilpailuviranomaisten kanssa. Komissio kiinnittää
huomiota kotimaanmarkkinoillaan määräävässä asemassa olevien operaattorien toimintaan ja
televiestinnän alalla tehtyihin liittoutumiin. Komissio on myös erityisen kiinnostunut niistä
toimenpiteistä, joihin jäsenvaltiot sitoutuvat sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä
annetun direktiivin perusteella, joka on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 19.
helmikuuta 1999.

347. Valtiontukien osalta komissio pyrkii lisäämään valvontatoimenpiteitään tarkistaakseen, ovatko
jäsenvaltiot noudattaneet komission päätöksissä asetettuja ehtoja. Komissio on jo harjoittanut tällaista
valvontaa moottoriajoneuvoteollisuuden, synteettikuituteollisuuden, terästeollisuuden ja
laivanrakennusteollisuuden aloilla tietynsuuruisten tukien osalta. Valvonta laajennetaan kattamaan
kaikki tukitoimenpiteet, jotka kuuluvat monialaisten puitteiden soveltamisalaan niiden tultua voimaan.
Lisäksi komissio keskittää voimavaroja sellaisten yritysten rakenneuudistussuunnitelmien
täytäntöönpanon seurantaa, joille on aiemmin myönnetty rakenneuudistustukea.

348. Luxemburgin ylimääräisessä huippukokouksessa kilpailupolitiikalle nimenomaisesti annetun
tehtävän vuoksi komissio aikoo lisätä toimintaansa valtiontukien valvonnan alalla ja huolehtia
tekemissään analyyseissä siitä, että nämä tuet edesauttavat taloudellista tehokkuutta ja työllisyyttä
vääristämättä kuitenkaan kilpailua.
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1. Perustamissopimuksen 85 ja 86 artikla

Asia Julkaisu Kohtanumero
Wirtschaftsvereinigung Stahl EYVL L 1, 3.1.1998, s. 10 51
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Electrabel/ Intermixt IP/97/351 94
TARGET 95
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2. Perustamissopimuksen 90 artikla

Asia Julkaisu Kohtanumero
Rikkomisesta johtuva menettely 7
jäsenvaltiota vastaan

IP/97/954 104

GSM-toimilupien myöntäminen Espanjassa IP/97/374 107
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108
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Italian satamalainsäädäntö EYVL L 301, 5.11.1997, s. 17 126-127-128
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138
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3. Yrityskeskittymien valvonta
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Sandoz/Ciba-Geigy EYVL L 201, 29.7.1997 33
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Merck / Rhône-Poulenc IP/97/606 189
Procter and Gamble / VP Schikedanz EYVL L 354, 31.12.1994 191
Nestlé / San Pellegrino IP/98/159 192
Swedish Match / KAV IP/97/1190 192
Samsung/AST IP/98/166 193
Maersk Data / Nantec IP/97/964 193
Bertelsmann/Kirch/Premiere IP/98/77 193
Kesko/Tuko EYVL L 174, 2.7.1997 194

4. Valtiontuet

Asia Julkaisu Kohtanumero
La Poste 215-226-284
Crédit Lyonnais 217-277
Thomson-CSF Asia C 62/96 217-287
Technolease EYVL C 338, 8.11.1997 218
Philips EYVL C 338, 8.11.1997 218-287-288
Rabobank EYVL C 338, 8.11.1997 218
Regeling Bijzondere Financiering EYVL C 202, 2.7.1997 219
Pääomariskien takuujärjestely EYVL C 250, 15.8.1997 219
PMU EYVL C 163, 30.5.1997 223
Riedel-de Haën AG EYVL C 385, 12.12.1997 225
Maribel quater EYVL C 201, 1.7.1997 229-292
Siemens Ei vielä julkaistu 232-289
MTW ja Volkswerft Neuvoston asetus 1013/97 234-235
MCR Gesellschaft für metallurgisches
Recycling

Ei vielä julkaistu 236

ESF Feralpi GmbH Ei vielä julkaistu 236


