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KILPAILURAPORTTI 1999

Lukijalle

Amsterdamin sopimus tuli voimaan 1. toukokuuta 1999. Sopimuksessa määrätään, että sekä Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artiklat numeroidaan
uudelleen. Tässä kertomuksessa käytetään uutta numerointia. Vanhaa numerointia käytetään kuitenkin
lainattaessa ennen numeroinnin muuttamista annettua lainsäädäntöä tai ennen toukokuun 1. päivää 1999
laadittuja asiakirjoja. Numerointimuutoksen havainnollistamiseksi kertomuksessa on kursivoitu kaikki
lainaukset, joissa käytetään vanhaa numerointia. 

Jotta XXIX kertomuksen lukeminen olisi vaivattomampaa, toisiaan vastaavat vanhat ja uudet
artiklanumerot on esitetty seuraavassa taulukossa:

Vanha numero Uusi numero
37 artikla 31 artikla
85 artikla 81 artikla
86 artikla 82 artikla
89 artikla 85 artikla
90 artikla 86 artikla
92 artikla 87 artikla
93 artikla 88 artikla
100A artikla 95 artikla
169 artikla 226 artikla
173 artikla 230 artikla
175 artikla 232 artikla
177 artikla 234 artikla
190 artikla 253 artikla
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PROFESSORI MARIO MONTIN ESIPUHE

Kilpailupolitiikasta vastaava komission jäsen

Kilpailupolitiikalla on merkitystä yritysten ja niiden neuvonantajien lisäksi myös Euroopan kansalaisille,
joiden on tärkeää saada yleinen kuva kilpailupolitiikan täytäntöönpanosta ja siitä, kuinka se voi parantaa
heidän päivittäistä elämäänsä. Yksi kilpailun päätehtävistä on innovaation edistäminen ja sen
varmistaminen, että tuotteet ja palvelut tuotetaan mahdollisimman tehokkaasti ja että kuluttajat hyötyvät
tehokkuudesta alhaisempien hintojen taikka laadun, valintamahdollisuuksien tai palvelujen parantumisen
kautta. Esimerkiksi vuosina 1997–1999 yksityisiltä kuluttajilta perittävät ulkomaanpuhelujen tariffit
laskivat keskimäärin 40 prosenttia useimmissa jäsenvaltioissa. Kilpailun aloittaminen alalla johti
hintojen laskun lisäksi myös uusien ja tehokkaiden palvelujen ja tuotteiden huomattavaan
lisääntymiseen. 

Toinen tehtävä on varmistaa, että markkinat ovat riittävän kilpailukykyiset globaalistumiseen
vastaamiseksi ja työllisyyden tukemiseksi. Esimerkiksi valtiontukien valvonta auttaa edistämään
rakennemuutosta ja vaikuttaa siten osaltaan kilpailukykyisten ja innovatiivisten teollisuusrakenteiden
kehitykseen, mikä turvaa uusien työpaikkojen luomisen. Ilman kilpailua menetettäisiin kasvua ja
työllisyyttä aikaansaavat voimat. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että kilpailusäännöt ovat selviä, avoimia
ja tehokkaasti täytäntöön pantuja. Kilpailusääntöjen on lisäksi pysyttävä 2000-luvun taloudellisen ja
teknisen kehityksen mukana.

Sen vuoksi haluan tänä vuonna korostaa tarvetta uudistaa yhteisön kilpailulainsäädäntöä sekä
kilpailunrajoitusten alalla, jolla yritysten toimet voivat vääristää kilpailua, että valtiontukien alalla, jolla
jäsenvaltioiden toimet voivat vaikuttaa samalla tavoin.

Vertikaalisia kilpailunrajoituksia koskeva uudistus

Vuonna 1999 laadittiin uudet vertikaalisia kilpailunrajoituksia koskevat kilpailusäännöt. Sitä ennen
politiikkaa tarkasteltiin perusteellisesti ja järjestettiin laaja lausuntokierros, joka alkoi vuonna 1997
komission julkaistessa vihreän kirjan vertikaalisista rajoituksista. Vertikaalisia rajoituksia koskevan
komission politiikan uudistaminen on tärkeä osa koko uudistusprosessia. Politiikan tarkistaminen johti
yksimielisyyteen ratkaisusta, jossa keskipisteenä on taloudellinen analyysi ja jossa vertikaalisia
rajoituksia arvioidaan sen perusteella, millainen vaikutus niillä on markkinoihin, eikä niiden muodon
perusteella. Tämä ratkaisu vaikuttaa merkittävästi muiden alojen politiikan uudelleentarkasteluun.

Uudistuksen tarve tunnustettiin laajalti tällä politiikan alalla. Tiettyjä jakelusopimuksia koskevia
ryhmäpoikkeusasetuksia on arvosteltu viime vuosina siitä, että niiden soveltamisala oli liian suppea sekä
lähestymistapa liian muodollinen ja että ne kahlitsivat yrityksiä tavalla, joka on vastoin tuotanto- ja
jakelumenetelmien kehittämistä. Komission uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa sääntöjä ja
vähentää sääntelystä aiheutuvia yritysten velvollisuuksia erityisesti pk-yritysten kaltaisissa yrityksissä,



joilla ei ole markkinavoimaa. Samalla pyritään varmistamaan se, että merkittävän markkinavoimaisten
yritysten toteuttamien vertikaalisten rajoitusten valvonta tehostuu. 

Neuvosto hyväksyi komission uudistussuunnitelmat kesäkuussa 1999 antaessaan asetuksen (EY) N:o
1215/1999, jolla lisätään komission lainsäädännöllistä toimivaltaa vertikaalisten rajoitusten alalla.
Tämän uuden toimivallan nojalla komissio antoi joulukuussa 1999 uuden asetuksen (EY) N:o
2790/1999, jolla tietyille vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmille
myönnetään poikkeus 81 artiklan sisältämästä kilpailua rajoittavien sopimusten kiellosta. Tämän uuden
ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisala on laaja, sillä se kattaa kaikki loppu- tai välituotteita sekä
palveluja koskevat vertikaaliset rajoitukset lukuun ottamatta joitakin vakavimpia rajoituksia ja ehtoja.
Sen päätavoitteena on luoda puitteet, joiden rajoissa yritysten, joilla ei ole merkittävää markkinavoimaa,
ei enää tarvitse arvioida sopimustensa lainmukaisuutta yhteisön kil-pailusääntöjen perusteella. Jotta
poikkeusluvan myöntäminen olisi yhteydessä kyseessä olevien yritysten markkinavoimaan,
ryhmäpoikkeusasetuksessa asetetaan markkinaosuuden ylärajaksi 30 prosenttia. Tämän rajan yläpuolella
ryhmäpoikkeusta ei sovelleta. Ryhmäpoikkeuksen soveltamisalan ulkopuolelle kuuluvien sopimusten ei
oleteta olevan laittomia, vaan ne edellyttävät erillistä 81 artiklan mukaista tutkintaa. Auttaakseen
yrityksiä tämän tutkimuksen suorittamisessa ja parantaakseen siten kilpailusääntöjen tehokkuutta
komissio julkaisi syyskuussa 1999 suuntaviivaluonnoksen, jota koskeva lausuntokierros on parhaillaan
käynnissä. Suuntaviivat on tarkoitus antaa vuoden 2000 alkupuoliskolla. 

Toinen merkittävä osa uudistusta otettiin käyttöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 1216/1999, jolla
kaikki vertikaaliset rajoitukset on vapautettu asetuksen N:o 17 4 artiklan 2 kohdassa säädetystä
ennakkoilmoitusvelvollisuudesta. Tämä muutos mahdollistaa yksittäiselle vertikaaliselle sopimukselle
myönnetyn poikkeusluvan päiväämisen taaksepäin sille päivälle, jona sopimus tehtiin, eikä ilmoituksen
tekopäivälle niin kuin tähän asti. Mahdollisuus jälkikäteen myönnettävään poikkeuslupaan on
välttämätön sellaisten sopimusten kattamiseksi, jotka kuuluvat uuden ryhmäpoikkeuksen soveltamisalan
ulkopuolelle mutta voivat täyttää edellytykset yksittäispoikkeukseen 81 artiklan 3 kohdan nojalla.

Koska uudet säännöt varmistavat, että suurempi osa sopimuksista kuuluu yhden ainoan
ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaan, useimmat yritykset voivat tehdä sopimuksia vapaammin. Samalla
komissio voi keskittyä tärkeämpiin tapauksiin, joihin liittyy vakavia kilpailuongelmia ja jotka vaikuttavat
kuluttajien etuihin.

Kilpailusääntöjen nykyaikaistaminen (perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla)

Keskustelu kilpailulainsäädännön menettelysääntöjen uudistamisesta vilkastui vuoden 1999 aikana
komission julkaistua valkoisen kirjan EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamissääntöjen
uudistamisesta. Tässä asiakirjassa ehdotetaan vuodesta 1962 voimassa olleen menettely-asetuksen,
asetuksen N:o 17, perustavanlaatuista uudistamista. Sen tarkoituksena on saada aikaan keskustelua
komission ja asianomaisten osapuolten välillä. Komissio on saanut useita, pääasiassa erittäin
korkeatasoisia lausuntoja.

Euroopan parlamentti antoi asiaa koskevan päätöslauselman 18. tammikuuta 2000 Karl von Wogaun
mietinnön pohjalta. Päätöslauselmassa korostetaan uudistuksen kiireellisyyttä nykyisen järjestelmän
puutteiden ja todellisessa taloudellisessa ympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi.
Päätöslauselmassa suhtaudutaan myönteisesti komission ehdotukseen ja kannatetaan periaatteessa
valkoisen kirjan pääkohtia, nimittäin perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisen ilmoitus- ja
hyväksyntämenettelyn poistamista sekä kilpailusääntöjen hajautettua soveltamista lisäämällä
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jäsenvaltioiden viranomaisten ja tuomioistuinten roolia, sillä tällä tavoin voidaan tukea eurooppalaista
kilpailukulttuuria.

Talous- ja sosiaalikomitea antoi 8. joulukuuta 1999 lausunnon, jossa kannatetaan komission ehdotusta,
koska siitä on hyötyä teollisuudelle ja erityisesti pk-yrityksille. Lausunnossa luetellaan kuitenkin joukko
toimenpiteitä, jotka talous- ja sosiaalikomitean mielestä olisi toteutettava ennen uudistusta. Näitä
toimenpiteitä ovat tuomioistuinten suora kuuleminen, koulutus ja muu apu kansallisille tuomioistuimille
sekä toimenpiteet oman edun kannalta suotuisimpaan sääntelyyn pyrkimisen estämiseksi (forum
shopping). Komitea korostaa myös kansallisten menettelysääntöjen yhdenmukaistamista, joka olisi
toivottavaa sääntöjen yhdenmukaisen soveltamisen edistämiseksi.

Valkoisessa kirjassa ehdotetaan uudistusta, joka perustuu nykyisen ilmoitus- ja hyväksyntäjärjestelmän
poistamiseen. Tämä puolestaan johtaa kansallisten kilpailuviranomaisten ja tuomioistuinten suurempaan
osallistumiseen yhteisön kilpailusääntöjen soveltamiseksi. Valkoisessa kirjassa ehdotetuilla uudistuksilla
on kaksi päätavoitetta: ensinnäkin komission vapauttaminen tehtävistä, jotka eivät edistä riittävästi
kilpailusääntöjen tehokasta täytäntöönpanoa, ja toiseksi päätöksentekoprosessin tuominen lähemmäksi
kansalaisia.

Komission vapauttaminen tehtävistä, jotka eivät edistä riittävästi kilpailusääntöjen tehokasta
täytäntöönpanoa

Nykyinen järjestelmä, joka otettiin käyttöön 1960-luvun alussa tuonaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi,
on keskitettyyn hyväksyntään perustuva järjestelmä: kilpailua rajoittavat sopimukset ovat automaattisesti
mitättömiä, jollei niistä ilmoiteta komissiolle, jolla on yksinomainen toimivalta vapauttaa ne
kilpailusääntöjen soveltamisesta. Järjestelmä helpotti selvien ja jäsenneltyjen sääntöjen kehittämistä ja
niiden yhdenmukaista soveltamista koko yhteisön alueella. Se edisti kansallisten kilpailuviranomaisten
perustamista ja yhteisön kilpailusääntöjen kaltaisten kansallisten kilpailusääntöjen antamista. Noin 40
vuotta asetuksen N:o 17 antamisen jälkeen ympäristö, jossa kilpailupolitiikkaa harjoitetaan, on kuitenkin
muuttunut paljon: yhteisö muodostaa nykyisin voimakkaasti integroituneet markkinat, se on kasvanut
kooltaan, ja tulevien laajentumisten myötä yhteisö koostuu pian yli 20 jäsenvaltiosta.

Tässä muuttuneessa ympäristössä on tunnustettava, että asetuksella N:o 17 käyttöön otettu järjestelmä
on saavuttanut äärirajansa. Hyväksymisjärjestelmä, joka pakottaa yritykset ilmoittamaan sopimuksensa
komissiolle, on muuttunut byrokraattiseksi rajoitukseksi, joka ei enää helpota kilpailun tehokasta
suojelua. Ilmoitusten käsittely estää komissiota keskittymästä vakavimpiin rajoituksiin. On erittäin
harvinaista, että ilmoitukset johtavat kielteiseen päätökseen; viimeisten viiden vuoden aikana ainoastaan
0,5 prosenttia ilmoituksista on johtanut kielteisen päätöksen tekemiseen. Tämä osoittaa sen, että
ilmoitusjärjestelmällä ei ole merkitystä kilpailusääntöjen tehokkaan täytäntöönpanon kannalta.
Keskitetyn poikkeuslupajärjestelmän hallinta estää komissiota hoitamasta ensisijaista tehtäväänsä, joka
on kaikkein vakavimpien, ilmoittamatta jätettyjen rikkomisten havaitseminen ja kieltäminen. Lisäksi
ilmoitusjärjestelmä estää kansallisia kilpailuviranomaisia ja tuomioistuimia soveltamasta yhteisön
kilpailusääntöjä kokonaisvaltaisesti.

Tästä syystä valkoisessa kirjassa ehdotetaan perustavanlaatuista uudistusta, nimittäin nykyisen
ennakkohyväksyntään perustuvan järjestelmän korvaamista järjestelmällä, jossa mahdolliset rikkomiset
kielletään jälkikäteen. Näin komissio voi keskittyä uudelleen sellaisiin rikkomisiin, joista ei koskaan
ilmoiteta ja joista on eniten haittaa eurooppalaisille kuluttajille ja Euroopan taloudelle. Tällainen uudistus
parantaisi valvonnan tehokkuutta ainakin kahdessa suhteessa. Ensinnäkin uudistus lisäisi rikkomiseen
syyllistyneiden selville saannin ja sakottamisen todennäköisyyttä ja siten vahvistaisi kilpailusääntöjen
varoittavia vaikutuksia. Toiseksi kansallisten kilpailuviranomaisten ja tuomioistuinten suurempi
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osallistuminen yhteisön kilpailusääntöjen soveltamiseen ja täytäntöönpanoon parantaisi suuresti eniten
haittaa aiheuttavien rikkomisten havaitsemista ja kilpailupolitiikan yleistä tehokkuutta. Kansalliset
kilpailuviranomaiset, jotka ovat lähempänä paikallisia markkinoita, pystyvät yleensä paremmin sekä
havaitsemaan että kieltämään yhteisön kilpailusääntöjen vakavimmat rikkomiset. Lisäksi kansalliset
tuomioistuimet voivat tarvittaessa määrätä vahingonkorvauksia, väliaikaisia toimenpiteitä tai jopa
määrätä panemaan sopimukset täytäntöön.

Päätöksentekoprosessin tuominen lähemmäksi kansalaisia

Yhteisössä, jossa on 15 jäsenvaltiota, joiden taloudet ovat voimakkaasti integroituneita, kilpailusääntöjen
soveltamista ei enää pitäisi rajoittaa yhdelle viranomaiselle. Tämä ei johdu pelkästään edellä kuvailluista
tehokkuuteen liittyvistä syistä, vaan tarkoituksena on myös varmistaa, että Euroopan kansalaiset saavat
myönteisen kuvan kilpailupolitiikasta ja tunnustavat sen tärkeän roolin päivittäisessä elämässään.
Kuluttajien ja siten Euroopan kansalaisten etujen suojelu on keskeisellä sijalla yhteisön
kilpailupolitiikassa, vaikka kansalaiset eivät aina näekään asiaa siten. Antamalla kuluttajille
mahdollisuuden kääntyä kansallisten kilpailuviranomaisten ja tuomioistuinten puoleen, joilla on
toimivalta soveltaa kaikkia EY:n kilpailusääntöjä, parannamme Euroopan kansalaisten kuvaa
kilpailupolitiikasta ja sen eduista kansalaisille.

Valkoisen kirjan jatkotoimenpiteet

Vaikka valkoisessa kirjassa kannatetaan perustellusti tiettyä vaihtoehtoa, sen pääasiallinen tarkoitus on
tarjota pohja keskusteluille. Valkoisen kirjan julkaisemisen jälkeen on järjestetty kokouksia yritysten
yhteenliittymien ja lakimiesten kanssa ja perustettu työryhmä, jonka jäseninä on jäsenvaltioiden
edustajia. Komissio on saanut yli sata kirjallista kommenttia jäsenvaltioilta, yritysten yhteenliittymiltä,
lakimiehiltä ja tutkijoilta. Euroopan parlamentti ja talous- ja sosiaalikomitea ovat antaneet lausuntonsa
valkoisesta kirjasta. Komissio ehdottaa valkoisen kirjan jatkotoimenpiteitä vasta sen jälkeen, kun asiasta
on keskusteltu perusteellisesti ja avoimesti kaikkien asianomaisten kanssa, ja ottaa tällöin huomioon
saadut kommentit.

Yrityskeskittymät

Alle kymmenen vuotta voimassa ollut sulautuma-asetus on jo kerran ollut laajan uudelleentarkastelun
kohteena, joka johti neuvoston kesäkuussa 1997 hyväksymiin ja maaliskuussa 1998 täytäntöön pantuihin
muutoksiin. Niinpä vuosi 1999 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin näitä toimivaltaa koskevia ja
muita muutoksia sovellettiin. Komissio antaa neuvostolle raja-arvoja koskevan kertomuksen vuonna
2000. Vuoden 1999 aikana komission päätehtävänä on ollut varmistaa se, että asetusta sovelletaan
asianmukaisesti siten, että otetaan huomioon komissiolle ilmoitettujen yrityskeskittymien alati kasvava
lukumäärä, suuruus ja monimutkaisuus.

Yhtenäismarkkinat ja valtiontuet

Valtiontuki voi vääristää kauppaa ja kilpailua tavalla, jota ei voida hyväksyä yhteismarkkinoilla. Siten
valtiontukien valvontaa koskeva politiikka vaikuttaa osaltaan yhtenäismarkkinoiden tehokkaaseen
toimintaan. Jotta yhtenäismarkkinoilla voidaan saavuttaa kestävä kasvu ja korkeampi työllisyys,
valtiontukien valvontaa koskevaa politiikkaa on tarkistettava jatkuvasti. Olen henkilökohtaisesti
vakuuttunut siitä, että nykyisiä valtiontukimääriä voidaan vielä pienentää kaikilla talouden aloilla.
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Komissio on tehnyt useissa päätöksissään selväksi, että se puuttuu yhä useammin jäsenvaltioiden
yrityksille missä tahansa muodossa myöntämään rahoitukseen myös aloilla, joita ei ole tähän mennessä
käsitelty tarpeeksi laajasti. Tässä yhteydessä haluan mainita pankkialan sekä radio- ja televisiolähetysten
alan. Lisäksi keskitymme verotuksellisiin toimenpiteisiin. Olen kehottanut kilpailun pääosaston
yksiköitä vahvistamaan toimintaansa tällä alalla, erityisesti yhteisön ”käytännesääntöjen” perusteella.
Tällä hetkellä kyseiset yksiköt tutkivat, ovatko tietyt verotukselliset toimenpiteet valtiontukea. 

Valtiontukien valvonnan tiukentaminen, jota Euroopan parlamentti on oikeutetusti vaatinut, on
komission uudistamisaloitteen taustalla ja syy, jonka vuoksi komissio haluaa lisätä
valtiontukimenettelyjen tehokkuutta. Valtiontukimenettelyjen tehokkuuden parantaminen on yhtä tärkeää
kuin tehokkuuden parantaminen kilpailuoikeuden alalla. Useat vuoden aikana tehdyt aloitteet ovat
myötävaikuttaneet tähän tavoitteeseen. Neuvoston maaliskuussa 1999 antamassa menettelyasetuksessa
tasoitetaan tietä tähän tavoitteeseen. Asetuksessa ei pelkästään koonneta komission käytäntöön ja
tuomioistuimen oikeuskäytäntöön perustuvia menettelyjä, vaan siinä annetaan lisäksi komissiolle
mahdollisuus tiukentaa tukien valvontaa. Komissio voi nyt vaatia, että ilmoittamatta jätetty tuki on
välittömästi perittävä toistaiseksi takaisin, kunnes komissio on tehnyt päätöksen siitä, onko tuen
myöntäminen perustamissopimuksen mukaista. Komissio voi myös seurata tilannetta paikan päällä
valvoakseen, että sen päätöksiä noudatetaan. Lopuksi asetuksessa nopeutetaan menettelyjä asettamalla
määräajat, joiden kuluessa komission on lopetettava muodolliset tutkintamenettelyt. Tulevista
ryhmäpoikkeusasetuksista keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa vastaperustetussa, valtiontukea
käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa. Avoimuus on toinen merkittävä tekijä, joka on sisällytettävä
valtiontukien valvontaa koskevan politiikan tarkistamiseen. Avoimuus ja siihen liittyvä
valtiontukipolitiikan täytäntöönpanoa koskevien luotettavampien tietojen saatavuus ovat välttämättömiä
komissiolle, jotta se voi rakentaa päätöksentekoprosessinsa ja tulevan politiikkansa vakaille
taloudellisille perusteille. Avoimuuden lisääminen on välttämätöntä myös siksi, jotta jäsenvaltiot
tiedostaisivat paremmin valtiontukien tiukan valvonnan välttämättömyyden. Kansalaisille suunnatun
tiedotuksen parantaminen luo myös jäsenvaltioille paineen pienentää valtiontukia. 

Kilpailun pääosaston yksiköt tutkivat sen vuoksi sitä, miten avoimuutta voidaan lisätä ja tehostaa.
Esimerkiksi valtiontukirekisterin ja tulostaulun toteuttamismahdollisuuksia harkitaan. Rekisteri sisältäisi
tietoja kaikista valtiontukea koskevista päätöksistä, ja tulostaulussa annettaisiin jäsenvaltioille neuvoja
siitä, kuinka ne voivat arvioida tarkemmin valtiontukipolitiikkansa kustannuksia ja hyötyjä. Myös
vuotuista katsausta EU:n valtiontuista parannetaan jatkuvasti niin, että se antaa tarkemman arvion
valtiontukimenoista. 

Päätelmä

Edellä esitetystä ilmenee se, että komissio haluaa muuttaa ja parantaa Euroopan kilpailupolitiikan
lainsäädännöllisiä puitteita. Vaikka vertikaalisia rajoituksia koskeva uusi politiikka on merkittävä
edistysaskel, meidän on jatkettava kilpailu- ja valtiontukisääntöjemme uudistamista, jotta niiden
tehokkuus voidaan varmistaa sekä nykyisessä että tulevassa taloudellisessa ja oikeudellisessa
ympäristössä, erityisesti tuleva laajentuminen huomioon ottaen. Tällä tavoin pystymme saavuttamaan
paremmin perustamissopimuksen tavoitteet, jotka erityisesti edellyttävät sellaisen järjestelmän
ylläpitämistä, joka varmistaa, että kilpailu sisämarkkinoilla ei vääristy. 
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JOHDANTO

1. Tammikuun 1 päivänä 1999 yksitoista jäsenvaltiota otti yhteiseksi rahakseen euron. Siirtyminen
sujui vaikeuksitta, ja uusi valuutta vakiinnutti nopeasti asemansa rahoitusmarkkinoilla. Kilpailupolitiikan
avulla pyrittiin tukemaan siirtymistä siten, että jatkettiin yhteisön kilpailuoikeuden uudistamista ja
kilpailupolitiikan perustana olevien tavoitteiden noudattamista. 

2. Kilpailupolitiikan ensimmäinen tavoite on kilpailun säilyminen markkinoilla. Kilpailupolitiikka
on väline, jolla pyritään edistämään tehokkuutta, resurssien optimaalista kohdentamista, teknistä
kehitystä ja muuttuvan ympäristön edellyttämää joustavuutta. Jotta yhteisö olisi kilpailukykyinen
maailmanmarkkinoilla, sen kotimarkkinoilla on oltava kilpailua. Yhteisön kilpailupolitiikassa onkin aina
suhtauduttu erittäin kielteisesti hintakartelleihin ja markkinoita jakaviin kartelleihin, määräävän
markkina-aseman väärinkäyttöön ja kilpailunvastaisiin sulautumiin. Kilpailupolitiikassa on lisäksi
kielletty valtion perusteettomasti myöntämät monopolioikeudet ja valtiontuet, jotka eivät takaa yritysten
kannattavuutta pitkällä aikavälillä vaan vääristävät kilpailua pitämällä yritykset keinotekoisesti
markkinoilla.

3. Toinen tavoite koskee yhtenäismarkkinoita. Sisämarkkinat ovat tehokkaan ja kilpailukykyisen ta-
louden keskeinen edellytys. Yhteisössä on vähitellen purettu hallitusten jäsenvaltioiden välille luomat kau-
pan esteet, minkä myötä omasta mielestään ”omilla” kansallisilla markkinoillaan toimineet yritykset ovat
ensimmäistä kertaa joutuneet kilpailemaan muiden yritysten kanssa ympäristössä, jossa toimintaedellytyk-
set ovat kaikille samat. Yritykset voivat reagoida tähän kahdella tavalla: ne voivat kilpailla osaamisellaan ja
pyrkiä laajentumaan muille alueille ja hyödyntämään yhteismarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia, tai ne
voivat luoda yksityisiä kaupan esteitä – ryhtyä puolustautumistoimiin – siinä toivossa, että ne pystyvät estä-
mään muiden toimijoiden tulon markkinoille. Komissio on aktiivisesti käyttänyt kilpailupolitiikkaa väline-
enä tämän estämiseksi ja kieltänyt kaksi pääasiallista sopimustyyppiä sekä määrännyt niistä huomattavia
sakkoja. Kyseiset sopimustyypit ovat jakelu- ja lisensointisopimukset, jotka estävät rinnakkaiskaupan jä-
senvaltioiden välillä, ja kilpailijoiden väliset sopimukset, joiden nojalla ne pysyvät pois toistensa markkina-
alueilta. Kilpailupolitiikan tavoitteet on lisäksi sisällytetty Euroopan sisämarkkinoiden uuteen strategiaan,
jonka komissio hyväksyi 24. marraskuuta 1999. Tarkoituksena on estää se, että kilpailunvastaiset menette-
lytavat vaarantaisivat yhteismarkkinat.

4. Tässä kertomuksessa kuvaillaan tarkemmin näiden kahden päätavoitteen toteutumista ja
pyrkimystä uudistaa yhteisön kilpailusääntöjä.

5. Euroopan unionin laajentumisesta on mainittava Eurooppa-neuvoston todenneen Helsingin
kokouksessaan joulukuussa 1999, että Kyproksen, Puolan, Slovenian, Tšekin, Unkarin ja Viron kanssa
käydyissä liittymisneuvotteluissa on tapahtunut huomattavaa edistymistä. Vuonna 1999 ehdokasmaissa
edistyttiin myös uusien kilpailulakien valmistelun tai säätämisen taikka vanhojen lakien muuttamisen
alalla, jotta ne vastaisivat paremmin yhteisön oikeutta. Tätä edistymistä kuvataan tämän kertomuksen
kansainvälisessä osuudessa yhdessä kahdenvälisen ja monenvälisen yhteistyön kanssa.

6. Vuoden 1997 Amsterdamin sopimus tuli voimaan 1. toukokuuta 1999. Sopimuksessa vahvistetaan
komission rooli kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta vastaavana viranomaisena samoin kuin vapaan
kilpailun ja yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden periaatteiden yhteensopivuus (1).
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(1) Vuoden 1997 kilpailukertomus, 2–7 kohta.



Sopimus merkitsi myös kilpailua koskevien perustamissopimuksen määräysten uutta numerointia.
Lukemisen helpottamiseksi perustamissopimuksen kilpailupolitiikkaan liittyvien artiklojen vanhat ja
uudet numerot esitetään taulukossa tämän kertomuksen alussa.

7. Yritysmaailma, jäsenvaltiot ja viranomaiset tuntevat hyvin kilpailupolitiikan. Avointen ja
kilpailukykyisten markkinoiden turvaamista pidetään yleisesti yhtenä EU:n tärkeimmistä tavoitteista.
EU:n kansalaisten parissa kilpailupolitiikka ei menestyksestään huolimatta ole samalla tavoin tunnettua,
eivätkä useimmat kansalaiset tiedä, mitä myönteisiä vaikutuksia kilpailupolitiikalla on kansalaisille
kuluttajina sekä julkisten ja yksityisten palveluiden käyttäjinä. Tämän vuoksi komissio haluaa selventää
kilpailupolitiikan alalla toteutettuja toimenpiteitä EU:n kansalaisille ja toivoo saavuttavansa tällä tavoin
kansalaisten tuen. Komissio on jo toteuttanut tämän tavoitteen saavuttamiseksi toimenpiteitä, joista
esimerkkinä on suurelle yleisölle suunnatun tiedotuspolitiikan kehittäminen (katso lisälehdet 1 ja 3
jäljempänä).

Tilastotietoja komission toiminnasta  kilpailulainsäädännön soveltamiseksi vuonna 1999

Toiminta kaikilla komission toimivaltaan kuuluvilla alueilla oli vilkasta kuten aina. Vuonna 1999 uusia
tapauksia oli yhteensä 1 201, joista 388 koski kilpailunrajoituksia (81, 82 ja 86 artikla), 301
yrityskeskittymiä (2) ja 512 valtiontukea. Vuonna 1998 luvut olivat seuraavat: 1 198 uutta tapausta, joista
509 koski kilpailunrajoituksia, 245 yrityskeskittymiä (3) ja 444 valtiontukea. Uusien tapausten
kokonaismäärä vastaa suunnilleen vuoden 1998 määrää (1 201 ja 1 198); yrityskeskittymiä koskevien
asioiden (301 verrattuna 245:een) ja valtiontukiasioiden (512 verrattuna 444:ään) määrä kasvoi, mutta
kilpailunrajoitusasioiden määrä väheni (388 verrattuna 509:ään). Loppuun käsiteltyjen asioiden määrä
oli 1 273, joista 582 koski kilpailunrajoituksia, 279 yrityskeskittymiä ja 412 valtiontukea. Vuoden 1998
luvut olivat seuraavat: 1 289 asiaa käsiteltiin loppuun, ja näistä 581 koski kilpailunrajoituksia, 248
yrityskeskittymiä ja 460 valtiontukea. Kuvaavampi indikaattori on muodollisten päätösten lukumäärän
kasvu, sillä muodolliset päätökset sitovat erityisen paljon resursseja (20 yrityskeskittymää koskevaa
toisen vaiheen menettelyä verrattuna 12 menettelyyn vuonna 1998 ja 11 menettelyyn vuonna 1997; 68
kilpailunrajoituksia koskevaa päätöstä verrattuna 42 päätökseen vuonna 1998 ja 27 päätökseen vuonna
1997; 66 valtiontukipäätöstä muodollisen tutkimusmenettelyn aloittamisen jälkeen verrattuna 61
päätökseen vuonna 1998 ja 32 päätökseen vuonna 1997). Tämä osoittaa sen, että vuoden 1999 työmäärä
oli jopa suurempi kuin edeltävänä vuotena.

Kilpailunrajoitusten alalla havaittiin kaksi suuntausta. Ensinnäkin yhä useamman asian käsittely
lopetettiin komission muodollisella päätöksellä (nyt 68 asiaa, vuonna 1998 42 asiaa). Tämän lisäksi
uusien asioiden määrä väheni (nyt 388, vuonna 1998 509 asiaa). Uusiin asioihin sisältyvät ilmoitukset
(162 vuonna 1999, 216 vuonna 1998), kantelut (149 vuonna 1999, 192 vuonna 1998) ja komission
omasta aloitteesta käynnistämät menettelyt (77 vuonna 1999, 101 vuonna 1998).

Ilmoitusten väheneminen johtuu todennäköisesti osittain vuonna 1997 annetusta vähämerkityksisiä
sopimuksia koskevasta tiedonannosta. Suuntaus todettiin ensimmäisen kerran viime vuoden
kilpailukertomuksessa. Se johtuu todennäköisesti myös siitä, että yritykset ovat varautuneet ennakolta
komission uudistuksiin vertikaalisten rajoitusten alalla. Vuonna 1998 komissio julkaisikin tiedonannon,
jossa selvitettiin komission ehdottamia uudistuksia. Kanteluiden määrän väheneminen johtuu
todennäköisesti alakohtaisista seikoista. Vuonna 1999 komissio esimerkiksi myönsi poikkeuksen
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(2) Sisältää yhdeksän EHTY-keskittymää.
(3) Sisältää kymmenen EHTY-keskittymää.



Yhdistyneen kuningaskunnan kolmen suurimman panimon: Whitbreadin, Bassin ja S&N:n
vakiomuotoisille vuokrasopimuksille. Tätä ennen panimoihin sidotut vuokralaiset olivat esittäneet useita
kanteluita (4). Tämän puolesta puhuu myös se, että kanteluiden määrä on vaihdellut huomattavasti
vuosittain (177 vuonna 1997, 159 vuonna 1996, 114 vuonna 1995, 170 vuonna 1994 ja 110 vuonna
1993). Tämän vuoksi on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä kanteluiden vähenemisestä vuonna 1999.
Lisäksi kansalliset viranomaiset käsittelevät nyt joitain tapauksia, jotka aikaisemmin olisi annettu
komission käsiteltäväksi. Tätä käsitellään tarkemmin jäljempänä lisälehdessä 2, joka koskee yhteistyötä
kansallisten viranomaisten kanssa. Komission omasta aloitteestaan käynnistämien menettelyiden
väheneminen johtuu siitä, että vuodet 1997 ja 1998 olivat ennätysvuosia, koska komissio aloitti useita
menettelyitä ennen telealan vapauttamista 1. tammikuuta 1998.

Vuonna 1999 tehtiin 292 (5) ilmoitusta sulautuma-asetuksen nojalla. Vuonna 1998 ilmoituksia oli 235.
Komissio teki päätöksen 270 asiassa. Vuonna 1998 päätöksiä tehtiin 238. Vuonna 1999 komissio katsoi
toisen vaiheen menettelyn (vaiheen II menettely) tarpeelliseksi 20 suunnitellun toimenpiteen osalta, kun
vuonna 1998 menettely katsottiin tarpeelliseksi 12 tapauksessa. Asioista, joissa aloitettiin vaiheen II
menettely, yhteensä 8 hyväksyttiin ehdollisesti, 1 kiellettiin, 5 peruttiin ja 9 siirrettiin vuodelle 2000.
Keskittymäaallon taustalla ovat markkinoiden globalisaatio, euron käyttöönotto, yhtenäismarkkinoiden
valmistuminen ja lähestyvä laajentuminen. Nämä seikat merkitsevät keskittymisen jatkumista vilkkaana
Euroopassa lähitulevaisuudessa.

Valtiontukiasioissa tehtyjen komission päätösten määrä väheni hiukan, mutta muodollisen
tutkintamenettelyn aloittamisen jälkeen tehtyjen päätösten määrä lisääntyi (vuonna 1999 tällaisia
päätöksiä tehtiin 66, vuonna 1998 niitä tehtiin 61 ja vuonna 1997 32). Tällaiset päätökset sitovat erittäin
paljon resursseja.
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(4) Vuonna 1999 ei tehty yhtään olutalaa koskevaa kantelua, mutta vuonna 1998 aloitettiin 19 olutasiaa koskevaa
menettelyä kantelun seurauksena ja vuonna 1997 vastaavasti 22 menettelyä.

(5) Vuonna 1998 voimaan tulleet sulautuma-asetuksen muutokset toivat asetuksen soveltamisalaan joitain
yhteisyritystapauksia, jotka oli aiemmin tutkittu asetuksen N:o 17 nojalla. Tällaiset sulautuma-asetuksen uuden 2
artiklan 4 kohdan soveltamisalaan kuuluvat yhteisyritystapaukset on arvioitava myös 81 artiklan nojalla, joten ne
menevät useammin kilpailunrajoituksia käsittelevien osastojen kuin yrityskeskittymien valvonnan erityisryhmän
käsiteltäviksi. Vuonna 1999 sulautuma-asetuksen 2 artiklan 4 kohdan nojalla tehtiin 15 päätöstä
(yhteisyrityksistä).

Lisälehti 1: EU:n kansalaiset ja kilpailupolitiikka

EU:n kilpailupolitiikka on laajalti tunnettua ja arvostettua yritysmaailmassa ja viranomaisten parissa
sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Näissä piireissä kilpailupolitiikkaa pidetään usein yhtenä
tärkeimmistä Euroopan komission politiikoista. Suuri yleisö ei suhtaudu kilpailupolitiikkaan samalla
tavalla: useimmat ihmiset eivät tiedä, mitä hyötyä kilpailupolitiikasta voi olla heille, eivätkä tunne
sen tuomia etuja. Komission kilpailupolitiikka mainitaan usein, kun päätöksellä kielletään sulautuma
tai valtiontuen myöntäminen. Tällaiset tiedot voivat johtaa väärinkäsityksiin ja herättää kansalaisissa
epäilyksiä tai parhaimmillaankin välinpitämättömyyttä. Tähän asti unionin kansalaiset eivät ole täysin
tienneet, mitä komission on tehtävä ja mitä se on jo tehnyt kilpailupolitiikan alalla, eivätkä täysin
tiedosta kilpailupolitiikan merkitystä talouden toiminnan kannalta.

Monet kansalaiset eivät ymmärrä, että kilpailupolitiikka on voimakas ja tehokas väline, joka turvaa
kansalaisten edut kuluttajina, palveluiden käyttäjinä, työntekijöinä ja veronmaksajina. Jos kansalaiset
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olisivat tietoisia tästä, he todennäköisesti antaisivat komission politiikalle selkeän tukensa tällä
alueella. Komissio voisi hyötyä päivittäisistä yhteyksistä, joita kuluttajilla on markkinoihin.
Kuluttajien ja kuluttajajärjestöjen kokemuksista voisi olla paljon apua pyrittäessä tunnistamaan ja
arvioimaan mahdollisia kilpailunvastaisia käytäntöjä.

Siten komission on selitettävä kilpailupolitiikkaansa kansalaisille. Tämä voi tapahtua eri tavoin
käyttämällä kohderyhmän mukaan erilaisia kanavia. Yksi mahdollisuus on ottaa mukaan taloudelliset,
yhteiskunnalliset ja ammatilliset järjestöt ja yhdistykset.

Komissio on jo ryhtynyt toimenpiteisiin päämääränsä toteuttamiseksi. Se on luonut suurelle yleisölle
suunnatun tiedotuspolitiikan ja jaellut erilaisia asiakirjoja, jotka ovat saatavilla myös Internetissä.
Tällaisia ovat esimerkiksi Competition Policy Newsletter, vuosittain julkaistavat kilpailukertomukset
ja moottoriajoneuvoalan hintaluettelot. Komissio on aloittanut kilpailumenettelyitä kuluttajien
tekemien kanteluiden pohjalta, esimerkiksi paljon julkisuutta saaneessa Volkswagenia koskevassa
asiassa.

Yhteydenpitoa unionin kansalaisiin voidaan kuitenkin vielä parantaa. Komissio aikoo käynnistää
seuraavat toimenpiteet:

– Jokaisen osana kilpailupolitiikkaa tehdyn päätöksen yhteydessä on kysyttävä, mitä erityistä
hyötyä päätöksestä voi olla kansalaisille ja erityisesti kuluttajille. Komissio pyrkii tuomaan
tämän näkökohdan esille jokaisessa lehdistötiedotteessa ja päätöksessä sekä vuotuisissa
kilpailukertomuksissa.

– Komissio ei aio suhtautua kuluttajiin vain kilpailupolitiikasta hyötyvinä kansalaisina vaan pitää
heitä myös kilpailupolitiikan edistäjinä. Kuten jo todettiin, kuluttajista ja kuluttajajärjestöistä voi
olla runsaasti apua kilpailunvastaisten käytäntöjen tunnistamisessa. Jos komissio pystyy selvästi
osoittamaan ratkaisevansa suoraan kuluttajia koskevia kilpailuongelmia, sen toimintaa
ymmärretään paremmin. Volkswagen on edelleen vain yksittäistapaus. Komissio aikoo tiivistää
suhteitaan kuluttajajärjestöjen ja unionin kansalaisten kanssa yleensä.

– Komissio harkitsee myös mahdollisuutta järjestää erilaisia tapaamisia unionin kansalaisten
kanssa. Yksi mahdollisuus olisi vuotuinen tapaaminen kuluttajajärjestöjen kanssa. Samassa
yhteydessä komissiolla olisi mahdollisuus esitellä ja selittää omaa politiikkaansa. Voitaisiin myös
ajatella jäsenvaltioissa järjestettäviä ”kilpailukonferensseja”, joita voitaisiin järjestää kerran tai
kahdesti vuodessa senhetkisessä puheenjohtajavaltiossa. Tällaisten tilaisuuksien kautta voitaisiin
paremmin tavoittaa esimerkiksi kansalliset kuluttaja- ja ammattijärjestöt, yritykset sekä
kansalliset kilpailuviranomaiset. 



I – KILPAILUOIKEUS – PERUSTAMISSOPIMUKSEN 81 JA 82 ARTIKLA
VALTION MONOPOLIT JA YKSINOIKEUDET – 
PERUSTAMISSOPIMUKSEN 31 JA 86 ARTIKLA

A – Lainsäädännön ja sen tulkinnan nykyaikaistaminen

1 Komission uudet kilpailusäännöt vertikaalisten rajoitusten alalla

8. Komissio antoi 22. joulukuuta 1999 asetuksen (EY) N:o 2790/1999 perustamissopimuksen 81
artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen
menettelytapojen ryhmiin (6). Asetus korvasi kolme aikaisempaa asetusta yksinmyynti-, yksinosto- ja
luvakesopimuksista (7), joiden voimassaolo päättyi 31. joulukuuta 1999.

9. Asetusta edelsi komission politiikan perusteellinen tarkastelu, joka aloitettiin vuonna 1997
julkaisemalla vihreä kirja (8) perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta vertikaalisiin
sopimuksiin. Vihreä kirja käynnisti laajan julkisen keskustelun. Jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin,
talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja muiden asianomaisten kommenteissa yleensä
kannatettiin yhteisön kilpailupolitiikan uudistamista vertikaalisten rajoitusten alalla. Komissio määritteli
ehdottamiensa uudistusten puitteet 30. syyskuuta 1998 julkistetussa tiedonannossa yhteisön
kilpailusääntöjen soveltamisesta vertikaalisiin rajoituksiin (9) ja esitti samanaikaisesti kaksi ehdotusta
neuvoston asetuksiksi, joilla oli tarkoitus muuttaa seuraavia asetuksia:

– Neuvoston asetus N:o 19/65/ETY, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1965, perustamissopimuksen 85
artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (10).
Tavoitteena oli laajentaa komissiolle siirrettyjä lainsäädäntövaltuuksia.

– Neuvoston asetus N:o 17, perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan ensimmäinen täytäntöönpanoase-
tus, annettu 6 päivänä helmikuuta 1962 (11). Tavoitteena oli ulottaa asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa sä-
ädetty ilmoittamisvelvollisuudesta vapauttaminen kaikkiin vertikaalisiin sopimuksiin.

10. Neuvosto hyväksyi komission ehdotukset 10. kesäkuuta 1999 ja antoi asetuksen (EY) N:o
1215/1999 (12), jolla muutettiin asetusta N:o 19/65/ETY, sekä asetuksen (EY) N:o 1216/1999 (12), jolla
muutettiin asetusta N:o 17.

11. Uusi ryhmäpoikkeusasetus (EY) N:o2790/ 1999 merkitsee siirtymistä perinteisestä, muodollisiin
arviointiperusteisiin pohjautuvasta politiikasta käytäntöön, jossa keskitytään enemmän vertikaalisten
sopimusten taloudellisiin vaikutuksiin. Uuden käytännön perustavoite on yksinkertaistaa vertikaalisiin
rajoituksiin sovellettavia sääntöjä ja keventää yritysten hallinnollista taakkaa varmistaen samalla, että
merkittävän markkinavoimaisten yritysten tekemiä sopimuksia valvotaan tehokkaammin. 
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(6) EYVL L 336, 29.12.1999.
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(12) EYVL L 148, 15.6.1999.



12. Uusi politiikka perustuu siis yhteen soveltamisalaltaan laajaan komission asetukseen, jolla
myönnetään ryhmäpoikkeus 30 prosentin markkinaosuuteen asti kaikille eri tuotanto- tai jakeluportaalla
toimivien kahden tai useamman yrityksen välisille sopimuksille tai yhdenmukaistetuille
menettelytavoille, jotka koskevat ehtoja, joilla osapuolet ostavat, myyvät tai jälleenmyyvät tavaroita tai
palveluita. Poikkeuksen ulkopuolelle on jätetty vain tietyt vakavimmat kilpailunrajoitukset ja ehdot.
Poikkeus kattaa myös jälleenmyyjien yhteenliittymien väliset sopimukset sillä edellytyksellä, että
yhteenliittymän yhdenkään jäsenen vuotuinen liikevaihto ei ylitä 50:tä miljoonaa euroa, sekä tietyt
kilpailevien yritysten väliset muut kuin vastavuoroiset vertikaaliset sopimukset.

13. Markkinaosuusrajoja on vain yksi, 30 prosenttia, mikä rajoittaa ryhmäpoikkeuksen
soveltamisalaa. Asetus sisältää kuitenkin säännöksiä, joilla pyritään varmistamaan markkinaosuusrajan
joustava soveltaminen tapauksissa, joissa se tilapäisesti ylittyy. Tällä tavalla parannetaan yritysten
oikeusvarmuutta. Jos markkinaosuus on yli 30 prosenttia, sopimuksia ei automaattisesti pidetä
lainvastaisina mutta ne on tutkittava erikseen. Auttaakseen yrityksiä sopimustensa selvittämisessä
komissio aikoo antaa vuoden 2000 ensimmäisellä puoliskolla tätä koskevat suuntaviivat. Suuntaviivojen
luonnos julkaistiin 24. syyskuuta 1999, ja parhaillaan on menossa julkinen kuuleminen (13).

14. Asetus perustuu ”mustien” lausekkeiden luetteloon eli sellaisten rajoitusten määrittelemiseen,
joille ei voida myöntää ryhmäpoikkeusta. Tällaisten vakavimpien rajoitusten luettelo sisältää
jälleenmyyntihinnan määräämisen joko kiinteiden tai vähimmäishintojen kautta ja tietyt asiakkaisiin
liittyvät tai alueelliset rajoitukset. Asetuksessa on pitkälle kyse nykyisen oikeuskäytännön kodifioinnista. 

15. Ryhmäpoikkeuksen soveltamiselle on asetettu myös joitain ehtoja, joista tärkein koskee kilpailuki-
eltovelvoitteita eli järjestelyitä, jotka estävät ostajaa valmistamasta, hankkimasta, myymästä tai jälleenmy-
ymästä kilpailevia tavaroita tai palveluita. Koska tämäntyyppisiin rajoituksiin liittyy markkinoiden sulke-
misen vaara, kilpailukieltovelvoitteet kuuluvat uuden asetuksen piiriin vain niin kauan kuin niiden voimas-
saoloaika ei ylitä viittä vuotta. Tähän sääntöön sovelletaan kuitenkin joitain poikkeuksia. Asetuksessa esi-
merkiksi todetaan, että voimassaolorajoitusta ei sovelleta, jos hyödykkeitä myydään tavarantoimittajan om-
istamista tai vuokraamista tiloista. Suuntaviivoissa selitetään lisäksi, millaiset muut olosuhteet voivat oi-
keuttaa pidempään kestoon (esimerkiksi taitotiedon siirto ja pitkäaikaiset investoinnit erityisesti silloin, kun
niiden kustannukset ovat uponneita tai kun ne ovat tuotemerkkikohtaisia).

16. Asetukseen sisältyy myös mahdollisuus peruuttaa ryhmäpoikkeus. Tämä mahdollisuus on
tarkoitettu käytettäväksi tapauksissa, joissa markkinaosuus on alle 30 prosenttia, mutta vertikaaliseen
sopimukseen ei sisälly objektiivisia etuja, jotka tasapainottaisivat siitä aiheutuvat kielteiset
kilpailuvaikutukset, eikä sopimus siten täytä 81 artiklan 3 kohdassa asetettuja ehtoja. Poikkeuksen
peruuttamismahdollisuus on ennen kaikkea tarkoitettu suojelemaan kilpailua kielteisiltä vaikutuksilta,
joita aiheutuu kilpailevien tavarantoimittajien välisten samanlaisten, rinnakkaisten sopimusten
kumuloivasta vaikutuksesta samoin kuin kysyntävoimasta. 

17. Valvonnan tehostamiseksi ja yhteisön kilpailusääntöjen soveltamisen hajauttamiseksi uudessa
neuvoston asetuksessa sallitaan kansallisille kilpailuviranomaisille ryhmäpoikkeuksen peruuttaminen,
jos sopimuksen vaikutus kyseisellä kansallisella alueella on kielteinen ja jos kyseinen alue muodostaa
erilliset maantieteelliset markkinat.

18. Ryhmäpoikkeuksessa säädetään myös, että komissio voi asetuksia antamalla sulkea tietyt
vertikaaliset rajoitukset ryhmäpoikkeuksen ulkopuolelle – ei kuitenkaan taannehtivasti, jos kyseessä ovat
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samanlaisten vertikaalisten sopimusten rinnakkaiset verkot, jotka kattavat yli 50 prosenttia
merkityksellisistä markkinoista.

19. Asetuksessa säädetään lopuksi siirtymäajasta, jonka nojalla nykyisten ryhmäpoikkeusasetusten
soveltamisalaan kuuluvat sopimukset voivat hyötyä kyseisten asetusten tuomasta edusta 31. joulukuuta
2001 asti.

2 Valkoinen kirja EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamissääntöjen
uudistamisesta

20. Komissio antoi 28. huhtikuuta 1999 valkoisen kirjan perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan
soveltamissääntöjen uudistamisesta (14). Asiakirjalla aloitettiin laaja keskustelu, jonka aiheena on
asetuksen N:o 17 uudistaminen. Kyseinen asetus on 81 ja 82 artiklan soveltamisen peruslähtökohta,
mutta se on peräisin 1960-luvun alkupuolelta.

21. Rooman sopimuksessa kielletään periaatteessa kilpailunrajoitukset, mutta 81 artiklan 3 kohta
jättää mahdollisuuden poikkeuksen myöntämiseen. Sopimuksessa ei kuitenkaan määritellä
yksityiskohtaisia sääntöjä poikkeuksen soveltamiselle. Vielä 1960-luvun alussa eurooppalaista
kilpailupolitiikkaa ei ollut olemassa: vain kahdella kuudesta jäsenvaltiosta oli alan lainsäädäntöä,
todellisia kilpailuviranomaisia oli vain yksi, ja Eurooppa-oikeus oli vasta muotoutumassa.
Perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan hyvin yleisen sanamuodon ja kieltoperiaatteen uutuuden
vuoksi yritysten oli vaikea arvioida sopimustensa laillisuutta. Vastaperustettuna toimielimenä komission
oli saatava tietoja siitä, millaisia sopimuksia yritykset tekivät, ja hankittava talouden eri sektoreiden
todellista tuntemusta.

22. Tässä tilanteessa keskitetty hyväksyntäjärjestelmä vakiinnutti nopeasti asemansa. Asetuksella N:o
17 luotiin järjestelmä, jossa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan vaikuttavat kilpailunrajoitukset on
poikkeuksen saamiseksi ilmoitetta-va komissiolle, jolla on yksinomainen toimivalta soveltaa 81 artiklan
3 kohtaa. Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta (lueteltu asetuksen N:o 17 4 artiklan 2 kohdassa)
poikkeusta voidaan soveltaa taannehtivasti vain ilmoittamispäivään asti. Kilpailua rajoittavat
sopimukset, joille ei myönnetä poikkeusta, ovat mitättömiä ilman erillistä päätöstä. Tämä järjestelmä on
mahdollistanut yhtenäisen oikeuskäytännön kehittämisen ja ”kilpailukulttuurin” leviämisen kaikkialle
yhteisöön. Kilpailupolitiikkaa pidetään nykyään oikeutetusti yhtenä yhteisön kulmakivistä,
yhtenäismarkkinoiden vaalijana.

Tarpeellinen uudistus

23. Vaikka yhteisö on aikaa myöten laajentunut ja kaikissa jäsenvaltioissa on perustettu uskottava
kilpailuviranomainen, 1960-luvun alussa luotuun järjestelmään ei ole tähän mennessä tehty merkittäviä
muutoksia. Asetukseen N:o 17 perustuvalla järjestelmällä on kaksi merkittävää puutetta: se ei enää riitä
takaamaan tehokasta valvontaa, ja lisäksi sen yrityksille aiheuttama byrokraattinen taakka on
kohtuuttoman suuri.

24. Keskitetyllä valvonnalla ei 15 jäsenmaan yhteisössä enää pystytä takaamaan kilpailun tehokasta
suojelua. Euroopan talouden lisääntyvä yhdentyminen on huomattavasti laajentanut yhteisön oikeuden
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soveltamisalaa ja samalla komission toimivaltaa. Komission yksinoikeus soveltaa 81 artiklan 3 kohtaa
estää soveltamisen hajauttamisen sekä tuomioistuimille että kilpailuviranomaisille ja jättää
kilpailusääntöjen noudattamisen valvonnan yksinomaan komission tehtäväksi. Tämä on erityisen
huolestuttavaa, koska suunnilleen puolet komission käsittelemistä asioista perustuu ilmoituksiin.
Ilmoitukset eivät kuitenkaan tuo komission käsiteltäväksi kilpailun kannalta tärkeimpiä asioita. Tästä
voidaan esittää valaisevia lukuja: 35 vuoden aikana komissio on tehnyt ilmoituksen perusteella kieltävän
päätöksen vain yhdeksässä asiassa. Komission keskittyessä ilmoitettujen sopimusten analysointiin se ei
voi riittävästi tutkia saamiaan kanteluita eikä käynnistää omasta aloitteestaan menettelyitä vakavimpia
rikkomuksia vastaan, joista ei koskaan ilmoiteta.

25. Nykyisen järjestelmän toinen puute on sen aiheuttama byrokratia ja yritysten kannalta riittämätön
oikeusturva. Toisin kuin sulautuma-asetus, asetus N:o 17 ei sisällä varsinaista ilmoitusvelvollisuutta,
mutta siinä kannustetaan selvästi yrityksiä ilmoittamiseen. Ilmoitukset tulevat kuitenkin kalliiksi
riippumatta siitä, laativatko yritykset ne itse vai annetaanko ne tähän erikoistuneiden juristien tehtäviksi.
Asetuksessa N:o 17 säädetty menettely osoittautui nopeasti liian raskaaksi, jotta sitä olisi voitu noudattaa
järjestelmällisesti. Asetuksen nojalla komission pitäisi jokaisen ilmoitetun kilpailunrajoituksen osalta
tutkia asia, julkaista tiedonanto virallisessa lehdessä 11 kielellä, jotta asianomaiset voisivat toimittaa
huomautuksensa, toimittaa päätösehdotus neuvoa-antavalle komitealle ja lopuksi tehdä päätös sekä
julkaista se kaikilla virallisilla kielillä. Koska tapauksia on runsaasti, komissio varasi pian tämän
monimutkaisen menettelyn vain merkittävimpiä tapauksia varten ja tekee vuodessa keskimäärin alle
kymmenen virallista päätöstä. Yli 90 prosenttia menettelyistä lopetetaan epämuodollisella tavalla eli
yrityksille lähetettävällä hallinnollisella kirjeellä. Nämä kirjeet muodostavat vain tekijän, jonka
tuomioistuimet voivat ottaa huomioon, ja niitä edeltää vain poikkeustapauksissa virallisessa lehdessä
julkaistava tiedonanto, jossa pyydetään asianomaisten huomautuksia (vuonna 1997 hallinnollisia kirjeitä
lähetettiin 210 ja 19 artiklan 3 kohdan mukaisia tiedonantoja julkaistiin seitsemän eli kolmessa
prosentissa tapauksista): käytäntö ei siten ole kovin avoin.

26. Vaikka asetus N:o 17 on mahdollistanut johdonmukaisen sääntökokonaisuuden kehittämisen,
vuosisadan vaihteen Euroopassa se ei enää riitä. Asetuksella luodut menettelyt ovat osoittautuneet
epäkäytännöllisiksi. Sen uudistaminen on tärkeää jo senkin vuoksi, että tulevaisuuden
kilpailupolitiikkaan kohdistuu kaksi suurta haastetta: laajentuminen uusiin jäsenvaltioihin ja talouksien
jatkuva globalisaatio.

27. Asetuksen N:o 17 uudistamisesta ja uudistuksen tavoitteista vallitsee laaja yksimielisyys.
Tavoitteena on oltava kilpailupolitiikan tehokkuus ja hallinnollisen valvonnan yksinkertaistaminen. Aina
1980-luvulta lähtien sekä jäsenvaltiot että yliopisto- ja yritysmaailma ovat tehneet lukuisia
uudistusehdotuksia. Toisissa ehdotuksissa rajoituttiin asetuksella N:o 17 luodun järjestelmän pieniin
muutoksiin, kun taas toisissa ehdotuksissa suunniteltiin järjestelmän täydellistä muutosta ja poikkeusten
myöntämisvallan jakamista komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten välillä.

28. Tutkittuaan eri vaihtoehdot perusteellisesti komissio tuli tulokseen, että nykyiseen järjestelmään
tehtävät vähäiset muutokset eivät riitä takaamaan kilpailusääntöjen tehokasta soveltamista laajentuneessa
yhteisössä ja että ilmoitusten hajauttamisesta kansallisille viranomaisille seuraisi enemmän ongelmia
kuin hyötyä. Tämän vuoksi valkoisessa kirjassa kannatetaan selkeästi erilaista vaihtoehtoa eli siirtymistä
poikkeuksen välittömään sovellettavuuteen perustuvaan järjestelmään.

29. Tämä vaihtoehto merkitsee hallinnollisen lupajärjestelmän ja siitä seuraavan ilmoitusjärjestelmän
poistamista. Poikkeuksen välittömään sovellettavuuteen perustuvassa järjestelmässä 81 artiklan 3 kohtaa
voisivat komission lisäksi soveltaa kaikki kansalliset viranomaiset ja tuomioistuimet aivan kuten 81
artiklan 1 kohtaa ja 82 artiklaa. Siten perustamissopimuksen 81 artiklasta tulisi 82 artiklan kaltainen
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yksiselitteinen kielto. Kilpailunrajoitukset, jotka vaikuttavat jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, eli 81
artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvat järjestelyt katsottaisiin heti lainmukaisiksi, jos ne täyttävät
81 artiklan 3 kohdan edellytykset. Viranomaisten lupamenettelyt sen enempää kuin ilmoituksetkaan eivät
enää olisi tarpeen. Komission mielestä poikkeuksen välittömään sovellettavuuteen perustuvaan
järjestelmään siirtyminen merkitsee kilpailun parempaa suojelua ja hallinnollisen valvonnan
yksinkertaistamista ja täyttää siten perustamissopimuksen 83 artiklassa esitetyt vaatimukset.

Yhteisön kilpailusääntöjen tehokkaampi soveltaminen

30. Poikkeuksen välittömään sovellettavuuteen perustuvan järjestelmän käyttöönotto vahvistaa
kilpailun suojelua kahdella tavalla: se mahdollistaa sääntöjen soveltamisen tehokkaan hajauttamisen ja
helpottaa komission toiminnan keskittämistä niihin rajoituksiin, joilla on selvästi kielteinen vaikutus
kilpailuun.

31. Valkoisessa kirjassa ehdotettu uudistus parantaa kilpailun suojelua, koska se tekee helpommaksi
hajauttaa sääntöjen soveltamisen kansallisten viranomaisten lisäksi myös kansallisten tuomioistuinten
suuntaan. Laajentuneessa yhteisössä kilpailun tehokas suojelu edellyttää, että sääntöjen soveltaminen
jaetaan useampien päättäjien kesken. Kansalliset tuomioistuimet ovat soveltaneet 81 artiklan 1 kohtaa,
82 artiklaa sekä 86 artiklan 1 ja 2 kohtaa siitä alkaen, kun yhteisöjen tuomioistuin totesi näiden
määräysten välittömän oikeusvaikutuksen 1970-luvun alussa. Kansallisten tuomioistuinten tehokasta
toimintaa haittaa kuitenkin kohteena olevien yritysten mahdollisuus ilmoittaa sopimuksistaan
komissiolle ja siten käytännössä estää oikeudelliset toimenpiteet. On kolme syytä, joiden vuoksi on
toivottavaa, että kansalliset tuomioistuimet voisivat soveltaa 81 artiklaa täysimääräisesti: i) niillä on
toimivaltaa, jollaista kansallisilla viranomaisilla tai komissiolla ei ole, kuten mahdollisuus määrätä
vahingonkorvauksia rikkomisesta kärsineille, määrätä sopimus toimeenpantavaksi tai ryhtyä
viranomaisia nopeammin ja tehokkaammin kiireellisiin toimenpiteisiin; ii) ne pystyvät soveltamaan
samanaikaisesti kilpailuoikeutta ja yleistä kauppaoikeutta, mikä yksinkertaistaa menettelyitä silloin, kun
yhteisön kilpailuoikeutta voidaan soveltaa vain yhteen riidan osatekijöistä; iii) jos kansallisille
tuomioistuimille annetaan toimivalta soveltaa 81 artiklaa, tämä lisää oikeudellisia toimenpiteitä tällä
alueella ja edistää siten yhteisön kilpailuoikeuden tehokasta soveltamista. Tämä vastaa yhteisöjen
tuomioistuimen kansallisille tuomioistuimille perinteisesti antamaa roolia yhteisön kilpailuoikeuden
soveltamisessa.

32. Poikkeuksen välittömään sovellettavuuteen perustuvan järjestelmän käyttöönotto mahdollistaa
asioiden hajauttamisen myös kansallisten kilpailuviranomaisten käsiteltäviksi. Tämä edellyttää
luonnollisesti sitä, että ne seitsemän jäsenvaltiota, jotka eivät vielä ole antaneet viranomaisilleen
valtuuksia soveltaa yhteisön oikeutta, antavat kyseiset valtuudet. Kannattaa selvästi hyödyntää paremmin
synergiaa, joka vallitsee komission ja kansallisten viranomaisten välillä, joilla usein on riittävästi
resursseja ja jotka tuntevat perusteellisesti kansalliset markkinansa.

33. Siirtymällä poikkeuksen välittömään sovellettavuuteen perustuvaan järjestelmään voidaan luopua
ilmoittamiseen perustuvasta järjestelmästä, josta on tullut kilpailun suojelemisen kannalta tehoton. Jos
ilmoittamiseen perustuvasta järjestelmästä luovutaan, komissio voi keskittää toimintansa vakavimpiin
rajoituksiin. Tämä merkitsee kanteluiden merkityksen kasvamista, ja valkoisessa kirjassa esitetäänkin
niiden käsittelyn parantamista ottamalla käyttöön neljän kuukauden määräaika, jonka kuluessa
komission olisi ilmoitettava kantelijalle aikomuksistaan kantelun suhteen. Uudistusta olisi lisäksi
täydennettävä lisäämällä komission toimintakeinoja kilpailusääntöjen rikkomisen ehkäisemiseksi.
Valkoisessa kirjassa ehdotetaan tätä varten erilaisia toimenpiteitä: sakkojen ja uhkasakkojen suuruutta
olisi tarkistettava, mahdollisuuksia esittää suullisia kysymyksiä tarkastusten yhteydessä olisi
parannettava ja menettelyitä tuomioistuimen valtuutuksen saamiseksi tarkastuksille olisi uudistettava.
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Hallinnollisen valvonnan yksinkertaistaminen

34. Poikkeuksen välittömään sovellettavuuteen perustuvan järjestelmän käyttöönotto yksinkertaistaisi
hallinnollista valvontaa, joka on toinen 83 artiklan 2 kohdan b alakohdan vaatimuksista. Yritysten ei enää
tarvitsisi ilmoittaa kilpailua rajoittavista sopimuksistaan komissiolle, ja yritykset voivat kääntyä suoraan
kansallisten tuo-mioistuinten puoleen sopimusten täytäntöönpanemiseksi, jos sopimukset täyttävät 81
artiklan 3 kohdan edellytykset.

35. Vaikka valkoisessa kirjassa esitetyt perustelut tukevat yhtä tiettyä uudistusvaihtoa, kirja toimii
myös keskustelun avauksena. Valkoisen kirjan julkaisemisen jälkeen on järjestetty lukuisia pyöreän
pöydän tapaamisia yritysjärjestöjen ja lakimiesten kanssa, perustettu jäsenvaltioiden edustajista koostuva
työryhmä ja pidetty runsaasti kokouksia. Jäsenvaltioilta, yrityksiltä ja yritysjärjestöiltä, lakimiehiltä ja
yliopistomaailmasta on saatu noin sata kirjallista kommenttia. Euroopan parlamentti antoi asiasta
päätöslauselman 18. tammikuuta 2000 Karl von Wogaun mietinnön pohjalta. Päätöslauselmassa tuetaan
komission ehdotuksen pääperiaatteita mutta korostetaan yhteisön oikeuden soveltamista
johdonmukaisella tavalla ja yritysten oikeusvarmuuden tärkeyttä. Talous- ja sosiaalikomitea on sekin
käsitellyt asiaa ja antanut lausuntonsa 8. joulukuuta 1999. Lausunnossa kannatetaan komission ehdotusta
ja katsotaan siitä olevan hyötyä yrityksille yleensä ja pk-yrityksille erityisesti. Talous- ja sosiaalikomitea
luettelee kuitenkin joitain täydentäviä toimenpiteitä, joita se pitää välttämättöminä, jotta taattaisiin
yhteisön oikeuden yhdenmukainen soveltaminen järjestelmässä, jossa toimivalta on rinnakkaista.
Komissio laatii valkoisen kirjan herättäminen reaktioiden pohjalta asetusehdotuksen, jonka se esittää
neuvostolle ja parlamentille.

36. Myös muita asiakirjoja on muutettava tai laadittava: esimerkiksi kansallisten viranomaisten 
ja tuomioistuinten välistä yhteistyötä koskevia tiedonantoja on tarkistettava ja kanteluista on laadittava oma
tiedonantonsa. Kansallisten tuomareiden kouluttamiseksi on ryhdyttävä konkreettisiin toimenpiteisiin ja
komission ja kansallisten viranomaisten muodostaman verkoston on laadittava toimintasääntönsä. 
Valkoinen kirja aloitti viimeisen vaiheen 81 ja 82 artiklan soveltamissääntöjen perusteellisesta uudistami-
sesta, joka on välttämätöntä yhteisön toimivuuden kannalta nyt, kun laajentuminen on osa päiväjärjestystä.

3 Horisontaalisia yhteistyösopimuksia koskevan politiikan tarkistaminen

37. Yritysten on vastattava globaalistumisen aiheuttamiin kasvaviin kilpailupaineisiin ja muuttuviin
markkinoihin, nopeaan tekniseen kehitykseen ja yleisesti ottaen dynaamistuviin markkinoihin. Yhteistyön
avulla voidaan jakaa riskit, säästää kustannuksissa, yhdistää taitotietoa ja saada innovaatiot nopeammin kä-
yttöön. Yhteistyö on etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille tärkeä keino sopeutua muuttuviin markki-
noihin. Myös kuluttajat saavat osansa tästä hyödystä, jos markkinoilla säilyy tehokas kilpailu.

38. Vuonna 1998 komission osastot alkoivat tiiviimmin pohtia alan politiikan tarkistamista, ja
tuloksena syntyi joitain alustavia johtopäätöksiä, kuten tarve keskittyä taloudelliseen analyysiin samalla
tavalla kuin oli tehty vertikaalisten rajoitusten suhteen (15). Tarkistaminen jatkui vuonna 1999, jolloin
komission osastot luonnostelivat erikoistumissopimuksia ja tutkimus- ja kehityssopimuksia koskevien
ryhmäpoikkeusasetusten muutoksia ja suuntaviivoja 81 artiklan soveltamisesta horisontaalisiin
yhteistyösopimuksiin. Tarkoitus on selventää komission politiikkaa horisontaalisen yhteistyön alueella ja
tehdä siitä tehokkaampi tulevaa taloudellista ja oikeudellista ympäristöä ajatellen. Lähestymistapa on
todennäköisesti samankaltainen kuin vastikään annetuissa vertikaalisia rajoituksia koskevissa

28 XXIX KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS — 1999 — SEC(2000) 720 LOPULLINEN

KILPAILURAPORTTI 1999

(15) Vuoden 1998 kilpailukertomus, 54–55 kohta.



suuntaviivoissa. Komissio toivoo voivansa aloittaa julkisen kuulemisen luonnoksista vuoden 2000
ensimmäisellä puoliskolla.

39. Tarkistamisella on lisäksi keskeinen asema komission ponnisteluissa EY:n kilpailusääntöjen
nykyaikaistamiseksi. Sääntöjen selkeyttäminen vapauttaa komission sellaisten tapausten tutkimisesta,
joilla ei ole merkitystä kilpailupolitiikan kannalta, ja siten se voi keskittyä tärkeämpiin tapauksiin,
erityisesti sellaisiin, joissa nostetaan hintoja tai vähennetään tuotantoa, innovointia taikka tavaroiden ja
palveluiden valikoimaa tai laatua ja joista siten on haittaa kuluttajille. Sitä paitsi poikkeuksen
välittömään sovellettavuuteen perustuvan järjestelmän käyttöönotto 81 artiklan nojalla (katso luku 2
edellä) edellyttää sekä oikeudellisten puitteiden vahvistamista että mekanismeja, kuten suuntaviivoja,
joilla varmistetaan 81 artiklan yhdenmukainen soveltaminen järjestelmässä, joissa useilla elimillä on
täytäntöönpanovaltaa.

4 Menettelysääntöjen tarkistaminen

Menettelyjen osalta on syytä mainita kaksi muutosta.

40. Joissain aikaisemmissa kilpailukertomuksissa (16) mainittiin neuvoa-antavan komitean 
kuulemisesta tapauksissa, joissa komissio aikoo lähettää asianomaisille yrityksille hallinnollisen kirjeen 
julkaistuaan asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukaisen tiedonannon. Kuulemisesta päätettiin luopua
vuonna 1998, jos tiedonanto ei ole johtanut sellaisiin huomautuksiin, jotka muuttaisivat tiedonannossa 
omaksuttua myönteistä kantaa. Jos hallinnollinen kirje on tiedonannon julkaisun looginen jatke, neuvoa-
antavalle komitealle vain ilmoitetaan asiasta jälkikäteen. Jos asiassa ilmenee jotain merkittävää, joka on 
omiaan muuttamaan alkuperäistä kantaa, komissio ottaa asian komitean kokouksen asialistalle ennen 
hallinnollisen kirjeen lähettämistä. Asiasta voidaan keskustella myös jäsenvaltion pyynnöstä. 
Julkaisemalla aikomuksensa suhtautua pyyntöön tai ilmoitukseen myönteisesti komissio antaa yrityksille,
viranomaisille ja yksityisille, joiden etua asia koskee, mahdollisuuden toimittaa huomatuksensa komissiol-
le. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat siis hyödyntää julkaistua tiedonantoa toimittamalla
huomautuksensa komissiolle ja pyytämällä, että asiasta keskustellaan neuvoa-antavassa komiteassa.

41. Toisella muutoksella pyritään yhdenmukaistamaan kilpailuoikeuden käytäntöjä kilpailunrajoitusten
ja yrityskeskittymien alalla. Jotta samaa postia ei tarvitsisi lähettää kahteen kertaan eli sekä yritykselle että
sen asianajajalle, yritysten kannattaa valtuuttaa asianajajansa vastaanottamaan komission yritykselle 
osoittama posti. Posti on virallisesti tarkoitettu menettelyssä mukana olevalle yritykselle mutta osoitetaan
sen asianajajalle (c/o), joka huolehtii postin toimittamisesta yritykselle. Komissio edellyttää kuitenkin, että
asianajajan toimeksianto sisältää seuraavat kolme tekijää: 1) valtuutus vastaanottaa ja välittää kaikki asiaa
koskeva kirjeenvaihto sekä vastata siihen; 2) yritys vastaa asianajajan yrityksen nimissä antamista 
vastauksista; 3) yritys sitoutuu ilmoittamaan komissiolle toimeksiannon peruuttamisesta tai muuttamisesta.

42. Tämä käytäntö koskee ennen kaikkea menettelyn kuluessa käytyä kirjeenvaihtoa lukuun ottamatta
asetuksessa N:o 17 ja asetuksen (ETY) N:o 4064/89 11 artiklassa tarkoitettuja tietopyyntöjä. Säännösten
4 kohdassa todetaan, että ”velvollisuus pyydettyjen tietojen antamiseen on yritysten omistajilla tai heidän
edustajillaan sekä oikeushenkilöiden, yhtiöiden tai oikeuskelpoisuutta vailla olevien yhteenliittymien
osalta henkilöillä, joilla lain tai sääntöjen mukaan on kelpoisuus edustaa niitä”. Tällä sanamuodolla
halutaan varmistaa se, että tietopyyntöihin annetut vastaukset sekä vastaamatta jättäminen sitovat
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(16) XIX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus – 1989, 4 kohta; XX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus – 1990, 3
kohta.



yritystä. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että tietopyynnöt osoitetaan aina suoraan yritykselle. Tämä ei
tietenkään estä sitä, että 11 artiklan 4 kohdassa mainitut henkilöt antavat vastauksen laatimisen
asianajajan tehtäväksi. Jos asia on näin, vastaus annetaan täysin mainittujen henkilöiden vastuulla.
Valkoisessa kirjassa ehdotetaan myös 11 artiklan 4 kohdan muuttamista (17).
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(17) Valkoinen kirja uudistamisesta, 116 kohta.

Lisälehti 2: Yhteistyö kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten kanssa

Vuonna 1997 annettua tiedonantoa komission ja jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten välisestä
yhteistyöstä on sovellettu kilpailunrajoitusten alalla 50 tapauksessa. Nämä jakautuivat seuraavasti:

– 13 kantelua, jotka komissio hylkäsi tai joita se lykkäsi, koska kansallinen viranomainen käsitteli
niitä.

– 4 kirjettä kansalliselle viranomaiselle. Kirjeillä ilmoitettiin, että halutessaan kansallinen
viranomainen voi kieltää komissiolle ilmoitetun kilpailunrajoituksen. Kyseiset tapaukset eivät
täyttäneet 81 artiklan 3 kohdan edellytyksiä mutta eivät olleet niin merkittäviä, että muodollisen
menettelyn aloittaminen olisi ollut oikeutettua.

– 30 yhteistyötapausta, joita komissio ja kansallinen viranomainen käsittelivät samanaikaisesti.

– 10 tapausta, joissa kansallinen viranomainen pyysi komissiolta lausuntoa yksinään
käsittelemästään asiasta.

– 2 lykättyä ilmoitusta.

Lisäksi Italian viranomaiset ilmoittivat tiedonannon 49 kohdan mukaisesti neljästä tapauksesta, joissa
ne sovelsivat 81 ja 82 artiklaa: Stream/Telepiù (maksu-TV, elokuvien lähetysoikeudet ja salaus);
Enel/Unapace (sähkötoimitukset); KM Zundholz / CIF-CONAEDI (tulitikkujen tuotanto ja myynti);
Aeroporti di Roma (maahuolintapalvelujen tariffit).

Kansallisten tuomioistuinten kanssa harjoitettiin tiedonannon mukaista yhteistyötä viidessä
tapauksessa vuonna 1999. Yhdessä oli kyse vastauksesta Helsingborgin käräjäoikeuden (Helsingborg
tingsrät) kysymykseen asiassa IV/36.568 – Scandlines Sverige / Port of Helsingborg (satamamaksut)
ja neljässä Barcelonan ja Madridin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten esittämistä
kysymyksistä, jotka koskivat öljytuotteiden jakelua.

Keskittymien alalla viisi asiaa palautettiin asetuksen (ETY) N:o 4064/89 9 artiklan nojalla
jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Seuraavat kolme asiaa palautettiin kokonaisuudessaan:
Rabobank-Beeck/ Homann palautettiin Saksan kilpailuviranomaiselle Bundeskartellamtille,
Heineken/Cruzcampo Espanjan viranomaisille ja CSME/MDP-SCPA Ranskan viranomaisille. Kaksi
asiaa palautettiin osittain: Petrofina/Total ja Totalfina / Elf Aquitaine palautettiin Ranskan
viranomaisille. Tapauksia käsitellään tarkemmin kertomuksen  jaksossa II.
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Tapauksista, joissa sovellettiin kansallista oikeutta mutta jotka ovat mielenkiintoisia myös yhteisön
kannalta, kannattaa mainita Ranskan viranomaisten kieltämä Oranginan myynti Coca-Colalle tämän
antamista sitoumuksista huolimatta. Coca-Cola lupautui antamaan riippumattomalle kolmannelle
taholle kymmenen vuoden yksinoikeudellisen lisenssin Oranginan myyntiin non-home-markkinoilla
(kodin ulkopuolella tapahtuvaan kulutukseen). Ranskan talousministeri ja kilpailuneuvosto kuitenkin
katsoivat, että järjestelmä johtaisi käyttäytymisen yhteensovittamiseen. Tämä saattaisi olla tarpeen,
jotta Orangina voisi kilpailla tehokkaasti markkinoilla, mutta vapaan kilpailun kannalta se olisi
tuomittavaa. Koska ristiriitaista tilannetta oli mahdoton ratkaista, ministeri kielsi toimenpiteen.
Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Ranskassa sovellettiin yhteisen määräävän markkina-aseman
käsitettä, joka on yhteisön oikeudessa jo tuttu käsite.

B – Sisämarkkinoiden lujittaminen (18)

43. Sisämarkkinoiden lujittaminen on ensiarvoisen tärkeä tekijä talous- ja rahaliiton onnistumisen
kannalta. Kilpailupolitiikka on yksi tärkeimmistä sisämarkkinoiden lujittamista edistävistä politiikoista,
koska sillä vahvistetaan talouden rakenteita torjumalla sellaisia yksityisiä tai julkisia toimenpiteitä, joilla
pyritään estämään tai viivästyttämään markkinoiden avaamista. Tämän lisäksi sillä tehostetaan
sisämarkkinoiden toimintaa edistämällä myönteistä yhteistyötä yritysten välillä, esimerkiksi tutkimuksen
ja kehityksen sekä ympäristönsuojelun alueella, ja rankaisemalla kilpailunvastaisesta käyttäytymisestä.
Komissio on vakuuttunut siitä, että näillä sisämarkkinoita tukevilla toimenpiteillä on välitöntä vaikutusta
talous- ja rahaliiton edistymiseen.

1 Kartellit

44. Kilpailunrajoituksista haitallisimpia ovat epäilemättä yritysten väliset kartellit, jotka on toteutettu
tekemällä salaisia sopimuksia. Tällaisiin menettelytapoihin osallistuu usein erittäin monia tietyn
toimialan yrityksiä, ja niillä on siten hyvin suuri vaikutus kyseisiin markkinoihin. Menettelytavat
koskevat lisäksi lähes aina hintoja ja heikentävät siten selvästi kilpailua. Komissio aikoo suhtautua
kartelleihin erityisen ankarasti varsinkin sen jälkeen, kun siirtyminen yhteiseen rahaan, euroon, on
tapahtunut. Euron käyttöönotto 11 jäsenvaltiossa parantaa hintojen vertailukelpoisuutta unionissa ja siten
kiristää kilpailua, mistä hyötyvät puolestaan kuluttajat. Tätä ei saa vaarantaa rajoittavilla sopimuksilla,
joilla pyritään välttämään kilpailu määräämällä hinnat tai muut sellaiset kaupalliset ehdot, jotka voivat
ajan mittaan kiihdyttää inflaatiota ja heikentää talous- ja rahaliiton perustaa.

45. Aikaisempien vuosien tavoin komissio on pyrkinyt määrätietoisesti toimimaan yritysten välisiä
salaisia kartellisopimuksia vastaan. Kahdesta asiasta tehtiin lopullinen päätös ja uusia menettelyitä
aloitettiin.

46. Komissio teki 26. lokakuuta päätöksen, jossa Alankomaiden sähköteknisten asennustuotteiden
tukkuliikkeiden toimialajärjestö Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op
Elektrotechnisch Gebied (FEG) ja sen suurin jäsen Technische Unie (TU) rajoittivat kilpailua
soveltamalla kollektiivista yksinoikeusjärjestelyä yhdessä hintoja säätelevän järjestelmän kanssa
Alankomaiden sähköteknisten tuotteiden tukkumarkkinoilla. 

(18) Suurinta osaa tapauksista, joihin komissio suhtautui myönteisesti, käsitellään seuraavassa luvussa (C –
Alakohtaiset politiikat).



47. Komissio löysi todisteita siitä, että FEG kielsi sähköteknisten tuotteiden maahantuojia myymästä
tukkuliikkeille, jotka eivät olleet FEG:n jäseniä. Kielto eristi nämä tukkuliikkeet hankintalähteistään ja
vaikeutti ja hidasti ulkomaisten tukkuliikkeiden tuloa Alankomaiden markkinoille. Samaan aikaan
järjestely esti tavarantoimittajia myymästä tuotteitaan Alankomaiden markkinoilla muiden kuin FEG:hen
kuuluvien tukkuliikkeiden kautta. Koska kollektiivinen yksinoikeusjärjestely eristi halvempia hintoja
mahdollisesti tarjoavat, FEG:hen kuulumattomat tukkuliikkeet hankintalähteistään, ulkopuoliset eivät
päässeet uhkaamaan FEG:n ja sen jäsenten luomaa keinotekoista hintatasapainoa. Komissio määräsi
FEG:lle sakkoja 4,4 miljoonaa euroa ja TU:lle 2,15 miljoonaa euroa (19).

48. Komissio teki 8. joulukuuta päätöksen, jolla määrättiin yhteensä 99 miljoonan euron sakot
kahdeksalle saumattomien teräsputkien tuottajalle: Dalmine S.p.A. (Italia), Kawasaki Steel Corporation,
NKK Corporation, Nippon Steel Corporation, Sumitomo Metal Industries Limited (Japani), Vallourec
S.A (Ranska), Mannesmannröhren-Werke A.G. (Saksa) ja British Steel Limited (Yhdistynyt
kuningaskunta). Kyseiset yritykset, jotka kuuluvat maailman suurimpiin saumattomien teräsputkien
tuottajiin, noudattivat aina vuoteen 1995 (20) asti öljyn- ja kaasunetsinnässä ja -kuljetuksissa käytettäviä,
saumattomia putkia koskevia salaisia sopimuksia, joiden mukaisesti toisten sopimuspuolten
kotimarkkinoilla ei toimittu (21).

49. Kartelli koski seuraavia tuotteita: tavalliset teräksiset porausputket (OCTG-putket) ja
projektikohtaiset kuljetusputket (johtoputket). Molempia putkityyppejä käytetään öljyn- ja
kaasunetsinnässä ja -kuljetuksissa. Yhteensovittaakseen käyttäytymisensä tavallisten OCTG-putkien ja
projektikohtaisten johtoputkien markkinoilla eurooppalaiset ja japanilaiset tuottajat perustivat kartellin,
jota ne kutsuivat nimellä ”Europe Japan club”. Kartelli rajoitti kilpailua yhteismarkkinoilla, koska se
edellytti, että valmistajat jättivät rauhaan kartellikumppaneidensa kotimarkkinat (eli Saksan, Ranskan,
Italian, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Japanin markkinat). Saumattomien putkien tarjontaa sellaisissa
yhteisön jäsenvaltioissa, joissa toimi kansallinen valmistaja, rajoitettiin siten, että muut sopimuspuolina
olleet valmistajat eivät toimittaneet putkia näille markkinoille. 

50. Päättäessään sakkojen määrästä komissio otti huomioon sen, että sopimuspuolien
kotimarkkinoiden suojelemiseen pyrkivällä sopimuksella rikotaan yhteisön oikeutta erittäin vakavalla
tavalla, sillä sopimus haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Kyseessä olevat neljä
jäsenvaltiota ovat lisäksi saumattomien OCTG- ja johtoputkien suurimpia kuluttajia yhteisössä, joten
kyseessä olevat maantieteelliset markkinat ovat laajat.

51. Komissio otti kuitenkin huomioon myös sen, että päätöksen kohteena olevien yritysten myymät
tuotteet muodostavat vain 19 prosenttia saumattomien OCTG- ja johtoputkien kulutuksesta yhteisössä.
Komissio piti lieventävinä seikkoina alalla pitkään jatkunutta lamaa ja sitä, että tilanne alalla on
huonontunut vuodesta 1991. Yhdistettynä tuonnin jatkuvaan kasvuun tämä on johtanut kapasiteetin
supistuksiin ja tuotantolaitosten sulkemiseen.

52. Sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa annetun
komission tiedonannon (22) mukaisesti Vallourecille ja Dalminelle määrättyjä sakkoja alennettiin, koska
yritykset toimivat yhteistyössä komission kanssa tutkintamenettelyn aikana.
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(19) EYVL L 39, 14.4.2000; tiedote 10-1999, 1.3.32 kohta; lehdistötiedote IP/99/803, 26.10.1999.
(20) Lukuun ottamatta British Steeliä, joka lopetti putkien tuotannon vuonna 1994.
(21) Tiedote 12-1999; lehdistötiedote IP/99/957, 8.12.1999, ei vielä julkaistu EYVL:ssä.
(22) EYVL C 207, 18.7.1996.



2 Markkinoiden avaaminen

53. Komissio on aina kiinnittänyt erityistä huomiota jakelusopimuksiin. Useimmat jakelusopimukset
edistävät kilpailua ja helpottavat markkinoilletuloa, mutta eräät johtavat tiiviisiin kansallisiin
myyntiverkkoihin, joilla jaetaan markkinat. Näin on erityisesti silloin, kun jakelijoita estetään
toimittamasta sopimusalueen ulkopuolisille asiakkaille. Näin kansalliset markkinat eristetään
keinotekoisesti toisistaan, mikä vähentää kilpailua ja hintojen lähentymistä. Tämä loukkaa
eurooppalaisten kuluttajien oikeutta ostaa hyödykkeitä haluamastaan jäsenvaltiosta ja johtaa siihen, että
kuluttajat eivät pääse hyötymään sisämarkkinoiden eduista, jos jäsenvaltioiden välillä esimerkiksi
vallitsee hintaeroja. Tämä on otettu huomioon komission uudessa vertikaalisia rajoituksia koskevassa
ryhmäpoikkeusasetuksessa (23), jota muun muassa ei sovelleta sellaisiin alueita ja asiakkaita koskeviin
rajoituksiin, jotka johtavat markkinoiden jakamiseen (24). Yrityksiä kehotetaan lisäksi olemaan
käyttämättä tällaisia lausekkeita sopimuksissaan, koska yksittäispoikkeusten myöntäminen niille on
epätodennäköistä (25).

54. Vuonna 1999 komissio osoitti päättäväisesti tukevansa edelleen markkinoiden avaamista. Tästä
on esimerkkinä tapaus, joka koski yhteisyrityksen British Interactive Broadcasting Ltd perustamista
(BiB, uudelta nimeltään Open) (26). Open tarjoaa uudentyyppisiä digitaalisia interaktiivisia
televisiopalveluita Yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajille. Tähän sisältyy tarvittava infrastruktuuri ja
palvelut, jotta pankkien, supermarketien ja matkatoimistojen kaltaiset yritykset voivat toimia
interaktiivisesti kuluttajien kanssa television kautta. Komission tässä asiassa esille tuoma suurin ongelma
81 artiklan kannalta katsoen oli se, että toimenpide poisti BiB:n emoyhtiöt BT:n ja BSkyB:n
mahdollisina kilpailijoina digitaalisten interaktiivisten televisiopalveluiden markkinoilta. Komissio
hyväksyi BiB:n perustamisen vasta sen jälkeen, kun osapuolet olivat antaneet kattavia sitoumuksia, joilla
pyrittiin varmistamaan se, että digitaalisten interaktiivisten televisiopalveluiden markkinat Yhdistyneessä
kuningaskunnassa pysyvät kilpailulle avoimina. Koska BT ja BskyB kilpailevat kaapeliverkkojen
kanssa, päätöksellä haluttiin varmistaa, että kolmannet saavat riittävästi BiB:n subventoimia kotipäätteitä
ja voivat käyttää BSkyB:n elokuva- ja urheilukanavia sekä että markkinoilla voidaan kehittää myös
muita kuin BiB:n kotipäätteitä.

55. Komissio halusi varmistaa markkinoiden avoimuuden myös Microsoftin Internet Explorerin
lisensoimista koskevassa asiassa (27). Tässä tapauksessa komissio hyväksyi Microsoftin tarkistetut
lisenssisopimukset Internet-palveluiden tarjoajien kanssa hallinnollisella kirjeellä. Internet-palveluiden
tarjoaja on yritys, joka ylläpitää pysyvää yhteyttä Internetiin ja tarjoaa tilaajilleen mahdollisuuden
Internet-yhteyteen puhelimen kautta. Internet-palveluiden tarjoajat voivat myös tarjota tilaajilleen World
Wide Web (WWW)  -sivuja. Vuonna 1998 Microsoft, tietokoneohjelmistojen valmistaja, ilmoitti
komissiolle eräiden eurooppalaisten Internet-palveluiden tarjoajien kanssa tehdyistä tarkistetuista
sopimuksista, jotka koskevat Microsoftin Internet Explorer -tuotteiden lisensointia ja jakelua. Microsoft
ilmoitti sopimuksensa muodollisesti sen jälkeen, kun kilpailun pääosasto oli aloittanut aiempien
sopimusversioiden tutkimisen. Tutkimuksen aikana kilpailun pääosasto neuvoi Microsoftia tutkimaan
sopimuksensa uudelleen, jotta varmistettaisiin se, että niihin ei sisälly rajoituksia, jotka voisivat
laittomasti sulkea markkinat Microsoftin kilpailijoiden Internet-selaimilta ja edistää Microsoftin
kehittämän tekniikan käyttöä Internetissä.
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(23) Asetus (EY) N:o 2790/1999 perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten
sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin, EYVL L 336, 29.12.1999. Katso luku I.A edellä.

(24) Asetuksen (EY) N:o 2790/1999 4 artikla.
(25) Lehdistötiedote IP/99/1045, 22.12.1999.
(26) Lehdistötiedote IP/99/686, 16.9.1999.
(27) Lehdistötiedote IP/99/317, 10.5.1999. 



56. Microsoft muutti sopimuksiaan ja ilmoitti muutetut sopimukset komissiolle. Niihin oli tehty kaksi
merkittävää muutosta. Vaikka Internet-palvelujen tarjoaja ei pystyisi saavuttamaan Internet Explorer -
selaimeen perustuvan tekniikan jakelussa tiettyä vähimmäismäärää tai -prosenttia, tämä ei enää merkitse 
sopimuksen irtisanomista. Internet-palvelujen tarjoajat voivat lisäksi markkinoida ja mainostaa kilpailevia
selaimia (28). Muutosten jälkeen komissio hyväksyi sopimukset hallinnollisella kirjeellä. Hallinnollinen 
kirje koskee ainoastaan Microsoftin ja Internet-palveluiden tarjoajien välisiä sopimuksia, eikä sillä oteta
millään tavoin kantaa Microsoftin käyttäytymiseen mahdollisen määräävän aseman väärinkäytön osalta.

3 Määräävässä asemassa olevat yritykset

57. Perustamissopimuksen 82 artiklassa kielletään tietyillä markkinoilla määräävässä asemassa olevia
yrityksiä käyttämästä asemaansa väärin kolmansien kustannuksella. Tällaista väärinkäyttöä voi olla 
erityisesti tuotannon rajoittaminen, kohtuuttomien tai syrjivien hintojen määrääminen, saalistushinnoittelu,
kytkykaupat tai muut liiketoimintatavat, joiden perusperiaatteena ei ole taloudellinen tehokkuus. Komissio
katsoo, että nämä kilpailua vähentävät käytännöt on kiellettävä erityisesti silloin, kun niitä soveltavat 
yritykset, joiden markkinavoima on niin suuri, että ne voivat olla välittämättä kilpailupaineista, 
häätää kilpailijansa markkinoilta aiheuttamatta suurta vahinkoa itselleen ja haitata merkittävästi uusien 
tulijoiden pääsyä markkinoille. Nämä käytännöt ovat erityisen vahingollisia sisämarkkinoiden 
kehittymisen yhteydessä, sillä ne aiheuttavat markkinoiden jakautumista ja hidastavat jäsenvaltioiden 
talouksien yhdentymistä. Äskettäin vapautetuilla markkinoilla ne voivat lisäksi estää rakenneuudistusten,
innovaatioiden tai uusien työpaikkojen luomisen kautta saavutettavat edut. Tämän vuoksi komissio 
kiinnittää erityistä huomiota vaikutuksiin, joita yritysten määräävillä asemilla on tähän kehitykseen. 
Komissio teki vuonna 1999 kieltopäätöksen neljässä 82 artiklan soveltamisalaan kuuluvassa asiassa.

58. Komissio päätti 10. helmikuuta, että Suomen ilmailuviranomainen Ilmailulaitos käytti määräävää
asemaansa väärin myöntämällä 60 prosentin alennuksen Helsingin, Vaasan, Turun, Porin ja Tampereen
lentoasemien laskeutumismaksuihin, jos kyseessä oli kotimaanlento, mutta ei myöntänyt alennusta
yhteisön sisäisille lennoille. Komissio määräsi Ilmailulaitoksen lopettamaan syrjivän maksukäytäntönsä,
johon sillä ei ollut objektiivisia perusteita. Maksukäytäntö suosi kotimaanlentoja muista jäsenvaltioista
tulevien lentojen kustannuksella. (29)

59. Samoin 10. helmikuuta komissio totesi, että Portugalin ilmailuviranomainen Aeroportos e
Navegação Aerea-Empresa Publica käytti määräävää asemaansa väärin soveltamalla tariffirakennetta,
joka merkitsisi 50 prosentin alennusta kotimaanlentojen laskeutumismaksuihin mutta ei yhteisön
sisäisiin lentoihin, sekä 7–32 prosentin määräalennusta sen mukaan, kuinka monta kuukausittaista
laskeutumista tehdään Lissabonin, Porton ja Faron lentoasemille. Koska syrjivä maksurakenne, jolle ei
ollut objektiivista perustetta, otettiin käyttöön hallituksen toimenpiteenä, komission päätös perustui EY:n
perustamissopimuksen 82 ja 86 artiklaan (aiemmin 86 ja 90 artikla). Maksukäytäntö suosi tässäkin
tapauksessa kotimaanlentoja muista jäsenvaltioista tulevien lentojen kustannuksella (30).

60. Komissio määritteli lentoyhtiöiden matkatoimistoille maksamia provisioita koskevan
politiikkansa Virgin/BA-asiassa tekemässään pää-töksessä (31). Virgin/BA:ta koskeva kantelu oli
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(28) Microsoftin Internet Explorerin lisensointisopimuksista julkaistiin enemmän tietoja Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä 9. 6.1998, EYVL C 175, 9.6.1998.

(29) EYVL L 69, 16.3.1999; tiedote 1/2-1999, 1.3.79 kohta.
(30) EYVL L 69, 16.3.1999; tiedote 1/2-1999, 1.3.80 kohta.
(31) Päätös 14. heinäkuuta 1999, EYVL L 30, 4.2.2000.



ensimmäinen komission saamista kanteluista, jotka koskivat lentoyhtiöiden mahdollista määräävän
aseman väärinkäyttöä asiakasuskollisuuteen perustuvien alennusjärjestelyiden kautta, jotka käytännössä
sitovat matkatoimistot määräävässä asemassa olevaan lentoyhtiöön. Komissio totesi, että BA:n
Yhdistyneen kuningaskunnan matkatoimistoille tarjoamat provisiot vastasivat ”uskollisuusalennuksia”
eli alennukset eivät perustuneet kustannussäästöihin vaan asiakasuskollisuuteen. Tämän tapaiset
järjestelyt on muilla toimialoilla johdonmukaisesti tuomittu määräävän aseman väärinkäyttönä. Yhteisön
oikeuden vakiintunut käytäntö on se, että määräävässä asemassa oleva toimittaja ei saa tarjota
asiakkailleen tai jakelijoilleen uskollisuutta lisääviä kannustimia ja siten sulkea markkinoita
kilpailijoiltaan. Koska BA on määräävässä asemassa oleva yritys, se saa tarjota matkatoimistoille vain
täydentäviä provisioita, jotka vastaavat matkatoimiston tarjoamia lisäpalveluita tai BA:n saavuttamaa
tehokkuushyötyä. Komissio on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että
kyseisessä päätöksessä määriteltyjä periaatteita sovelletaan vastaavassa asemassa oleviin muihin EY:n
lentoyhtiöihin. Komissio määräsi British Airwaysille 6,8 miljoonan euron sakot seitsemän vuotta
jatkuneesta määräävän aseman vakavasta väärinkäytöstä.

61. Komissio teki 20. heinäkuuta päätöksen, jossa todettiin vuoden 1998 jalkapallon
maailmanmestaruuskisojen paikallisen järjestelykomitean (Comité Français d’Organisation de la Coupe
du Monde de Football 1998 eli CFO) käyttäneen väärin määräävää asemaansa soveltamalla ennen
kisojen alkua syrjiviä lipunmyyntijärjestelyitä, jotka suosivat Ranskassa asuvia kuluttajia. Päätös
perustui komission tutkimukseen, jossa ilmeni, että CFO oli myynyt noin 570 000 pääsylippua vain
sellaisille kuluttajille, joilla oli osoite Ranskassa. Tästä seurasi käytännössä se, että suurin osa Ranskan
ulkopuolella asuvista kuluttajista ei voinut ostaa lippuja merkittävään osaan loppuotteluista.

62. Kun yritys käyttää määräävää asemaansa tällä tavoin väärin, komissio tavallisesti määrää suuren
sakon. Koska CFO:n syrjivä lipunmyyntikäytäntö vastasi aiempien maailmanmestaruuskisojen
loppuotteluiden lipunmyyntikäytäntöjä eikä CFO voinut nojautua komission aiempiin päätöksiin tai
yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön tarkistaakseen vastuunsa EY:n kilpailusääntöjen nojalla,
komissio määräsi CFO:lle vain symbolisen 1 000 euron sakon. Päätös merkitsee kuitenkin selvää
merkkiä siitä, että komissio odottaa kisajärjestäjien tulevaisuudessa varmistavan etukäteen, että niiden
lipunmyyntijärjestelyt vastaavat täysin EY:n kilpailusääntöjä (32).

63. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti 7. lokakuuta 1999 olennaisilta osiltaan
komission päätöksen, jossa todettiin Irish Sugarin (33) rikkoneen 82 artiklaa. Komissio oli määrännyt
Irish Sugarille ja sen tytäryhtiölle SDL:lle 8,8 miljoonan euron sakon, koska ne olivat käyttäneet väärin
määräävää asemaansa teollisuudelle ja vähittäiskaupalle myytävän sokerin markkinoilla Irlannissa.
Väärinkäyttö muodostui erilaisista kaupallisista käytännöistä, pääasiassa alennuksista, joilla yritettiin
sitoa asiakkaat Irish Sugariin ja siten estää markkinoillepääsy (34).

64. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti komission näkemyksen, jonka mukaan Irish 
Sugarilla ja sen tytäryhtiöllä SDL:llä oli (vertikaalinen) yhteinen määräävä asema merkityksellisillä 
markkinoilla, ja totesi muun muassa, että yritysten markkinavoimaan ei kohdistunut tärkeimpien asiakkai-
den taholta tasapainottavaa kysyntävoimaa. Tuomioistuin vahvisti myös komission näkemyksen, että 
useissa Irish Sugarin ja/tai SDL:n kaupallisissa käytännöissä oli ollut kysymys väärinkäytöstä. Tuomioistu-
in kuitenkin laski sakon 7,88 miljoonaan euroon sillä perusteella, että komissio ei ollut riittävän pitävästi
osoittanut erään väärinkäytöksen kestäneen kahta vuotta. Irish Sugar on hakenut tuomioon muutosta (35).
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(32) EYVL L 5, 8.1.2000.
(33) Päätös 14.5.1997, EYVL L 258, 22.9.1997, s.1 ja asia T-228/97 Irish Sugar v. komissio.
(34) Tarkempia tietoja XXVII kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen – 1997 65 kohdassa.
(35) Asia C- 497/99 P, Irish Sugar plc v. komissio.
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Lisälehti 3: Suhteet kuluttajajärjestöihin

A) Tarpeelliset ja vastavuoroiset suhteet

Kilpailupolitiikalla pyritään säilyttämään tiivis kilpailu yhteismarkkinoilla. Loppukäyttäjien kannalta
tämä politiikka ilmenee alhaisempina hintoina, suurempana tuotevalikoimana ja teknisinä
innovaatioina. Ottaen huomioon kilpailupolitiikan vaikutukset kuluttajiin vaikuttaa kohtuulliselta, että
kilpailuviranomaisten ja kuluttajajärjestöjen välisiä suhteita kehitetään.

Kuluttajajärjestöillä on oikeus odottaa, että komissio suojelee kuluttajia talouden toimijoina.
Komissio pyrkii varmistamaan sen, että kuluttajat voivat toimia markkinoilla kilpailuun vaikuttamalla
tai kilpailupolitiikan toimijoina ja nauttia kilpailun hedelmistä. Kuluttajat ovat markkinoiden
rakenteeseen kuuluva tekijä (kysyntä), joka reagoi yritysten kaupalliseen toimintaan (tarjonta).
Markkinoiden toiminnan takaaminen merkitsee siten myös sen takaamista, että kuluttajat voivat tehdä
valintoja, jotka voivat vaikuttaa tarjoajien käyttäytymiseen.

Komissio ja kilpailusta vastaavat komission yksiköt odottavat siten paljon kuluttajilta ja
kuluttajajärjestöiltä. Kuluttajajärjestöt tuntevat markkinoiden, erityisesti kulutushyödykkeiden
markkinoiden, päivittäisen toiminnan ja voivat siten toimittaa komissiolle joko kanteluiden tai
epävirallisten yhteydenottojen kautta tietoja, joiden perusteella komission yksiköt voivat käynnistää
menettelyitä omasta aloitteestaan. Jos kuluttajajärjestöt ovat asianosaista yritystä vastaan aloitetussa
menettelyssä, ne voivat auttaa totuuden selville saamisessa. Kuluttajajärjestöt voivat myös toimia
komission välikätenä, mitä tulee kansalaisille suunnattuun tiedotukseen.

B) Kilpailun PO:n ja kuluttajajärjestöjen nykyiset suhteet

Kilpailusta vastaavat komission yksiköt ja kuluttajajärjestöt ovat melko säännöllisesti yhteyksissä
toisiinsa, esimerkiksi lainsäädäntöhankkeista järjestettyjen yleisten lausuntokierrosten yhteydessä ja
yksittäisissä kilpailuasioissa, joissa kuluttajajärjestöt ovat tehneet kantelun komissiolle tai ilmaisevat
huolensa epävirallisesti.

Unionin kuluttajajärjestöt ja niiden eurooppalainen kattojärjestö Euroopan kuluttajaliitto (BEUC)
ovat osallistuneet lainsäädäntö- ja sääntelyhankkeista ja alakohtaisista seurantaraporteista käytyihin
keskusteluihin. Esimerkkinä voidaan mainita BEUC:n osallistuminen komission vertikaalisia
kilpailunrajoituksia koskevasta vihreästä kirjasta järjestettyyn kuulemiseen sekä kilpailusääntöjen
uudistamista koskevan valkoisen kirjan kuulemiseen, jonka puolestaan järjesti Euroopan parlamentti.
Komission ja kuluttajajärjestöjen välinen yhteistyö on monissa kuulemismenettelyissä todettu
tyydyttäväksi.

Komissio tiedottaa sopimuksia koskevista ilmoituksista ja keskittymähankkeista julkaisemalla
EYVL:ssä niitä koskevan tiedonannon, jolloin kuluttajajärjestöt joskus ottavat yksittäisessä asiassa
yhteyttä komis-sioon sellaisen osapuolen ominaisuudessa, jonka etua asia koskee katsoessaan, että
kilpailua rajoittava sopimus tai keskittymä voi vahingoittaa kuluttajien etua. Menettelyidensä
yhteydessä komissio voi myös lähettää kuluttajajärjestöille kysymyksiä hallinnollisella kirjeellä.
Esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajaliitolla oli aktiivinen rooli Airtours / First Choice
-sulautumaa koskevassa asiassa erityisesti kuulemisvaiheessa. Liitto esitti kantansa tueksi
taloudellisia tutkimuksia ja oikeudellista todistusaineistoa. Komissiolla on ollut tilaisuus kuulla
kuluttajajärjestöjä myös useissa lentoyhtiöiden Atlantin ylittäviä liittoumia koskevissa asioissa
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C – Alakohtaiset politiikat

1 Televiestintä

1.1 Perustamissopimuksen 86 artiklan 3 kohdan nojalla annettu direktiivi kaapelitelevisio- ja
teletoiminnan oikeudellisesta erottamisesta (36)

65. Komissio antoi 23. kesäkuuta 1999 direktiivin, jolla muutettiin kuudennen kerran kilpailusta
telepalvelumarkkinoilla 28 päivänä kesäkuuta 1990 annettua komission direktiiviä 90/388/ ETY. Muutos
velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan sen, että määräävässä asemassa olevat teleoperaattorit, joita
jäsenvaltio valvoo tai joilla on erityisoikeuksia, siirtävät kaapelitelevisioalalla harjoittamansa toiminnan
erilliseen yhtiöön. Molempien verkkojen omistaminen johtaa eturistiriitaan. Tällaisessa asemassa oleva
operaattori on paljon haluttomampi nykyaikaistamaan kaapeliverkkoaan nopeasti ja käyttämään sitä
kilpailuun oman puhelinverkkonsa kanssa, joka nykyaikaisen tekniikan (esimerkiksi xDSL) ansiosta
mahdollistaisi myös laajakaistapalvelut.

66. Ennen direktiivin antamista järjestettiin vuonna 1998 eri tahojen laaja kuuleminen komission
ensimmäisessä käsittelyssä 16. joulukuuta 1997 (37) hyväksytyn direktiivin alustavan version pohjalta.
Kuulemisen aikana syntyi yksimielisyys tarpeesta puuttua eturistiriitaan, joka syntyy siitä, että sama
yritys omistaa sekä puhelinverkon että kaapeliverkon. Katsottiin, että oikeudellinen erottaminen oli
vähimmäisedellytys ongelman ratkaisemiseksi. Euroopan parlamentti vahvisti tämän yleiskäsityksen 9.
helmikuuta 1999 antamassaan päätöslauselmassa.

67. Useat operaattorit ilmoittivatkin ryhtyvänsä tarvittaviin toimenpiteisiin noudattaakseen
oikeudellista erottamista koskevaa velvoitetta tai mennäkseen sitäkin pitemmälle
(kaapelitelevisiotoiminnasta luopuminen) jo ennen direktiivin voimaantuloa. Useimmat olivat sitä
mieltä, että velvoite vastaa markkinoiden vaatimuksia multimediaympäristössä ja että se on yritysten
edun mukaista. Deutsche Telekom pyysi elokuussa 1999 tarjouksia kaapelitelevisioverkoistaan, ja France
Télécom siirsi kaapeliverkkonsa verkkojen käyttäjien kanssa yhteisiin yhtiöihin. Komissio varaa
kuitenkin itselleen mahdollisuuden mennä joissain asioissa pitemmälle, kuten komission päätös Telian
ja Telenorin keskittymää koskevassa asiassa osoittaa (38).

(36) IP/99/413, 23.6.1999.
(37) XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus – 1997, 109 kohta.
(38) Katso jäljempänä luku II.

(lentomatkustajien edustajina). Tämä pätee myös postialaa koskeviin asioihin, kuten REIMS II
-asiaan, jossa komissio sai huomautuksia BEUC:ltä.

Kuluttajajärjestöt voivat myös toimittaa komissiolle yksittäistä yritystä tai toimialaa koskevan kantelun.
Tällaisissa tapauksissa komissiolla on kanteluiden suhteen yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön
perustuva harkintavalta (tuomio Automec II -asiassa) käynnistää menettely omasta aloitteestaan tai hy-
lätä kantelu, koska siihen ei liity yhteisön etua. Komissio on jo käynnistänyt menettelyitä omasta aloitte-
estaan kuluttajien tai kuluttajajärjestöjen tekemien kanteluiden perusteella. Näistä tunnetuin on epäile-
mättä Volkswagen-Audia vastaan aloitettu menettely, joka johti 102 miljoonan ecun sakkoihin yrityksel-
le. Voidaan myös mainita Kreikan ja Italian välillä liikennöivien lauttayhtiöiden kartelli, jota koskevan
menettelyn komissio aloitti saatuaan kantelun yksittäiseltä kuluttajalta.



1.2 Viides raportti direktiivien täytäntöönpanosta

68. Komissio antoi 10. marraskuuta 1999 viidennen raportin televiestinnän sääntelypaketin
toteuttamisesta (KOM(1999) 537 lopullinen). Raportissa tarkastellaan, miten televiestinnän
vapauttaminen jäsenvaltioissa on onnistunut.

69. Viidennen raportin laati yhteistyöryhmä (yhteisön telelainsäädännön soveltamisesta vastaava
yhteistyöryhmä), johon kuuluu kilpailusta ja televiestinnästä vastaavien pääosastojen virkamiehiä.
Ryhmä pyysi Brysselissä järjestetyissä kahdenvälisissä kokouksissa huomautuksia vakiintuneilta
teleoperaattoreilta ja uusilta tulijoilta sekä jokaisen jäsenvaltion kansallisilta sääntelyviranomaisilta ja
yhdisti näiltä saamansa tilastotiedot raportin liitteeksi.

70. Raportin keskeinen päätelmä oli se, että kilpailu on vahvistanut EU:n telepalvelualaa, joka vuonna
1999 kasvoi 10,3 prosenttia eli neljä kertaa enemmän kuin EU:n bruttokansantuote. Markkinoiden arvo oli
183 miljardia euroa. Markkinoiden dynaamisin sektori muodostuu matkapuhelinpalveluista, joiden kasvu
vuonna 1999 oli 31,5 prosenttia ja arvo 49 miljardia euroa. Kilpailun ansiosta yksityisasiakkaiden ulko-
maanpuheluhinnat laskivat vuosina 1997–1999 keskimäärin 40 prosenttia useimmissa jäsenvaltioissa (39),
ja myös yrityksiltä perittävät hinnat samoista puheluista laskivat (keskimäärin 25 prosenttia samana aikana).
Kymmenen minuuttia kestävän alueellisen puhelun hinta on laskenut 13 prosenttia ja kaukopuhelun 30 pro-
senttia (40). Raportin liitteenä olevien laatuindikaattoreiden tarkastelu osoittaa sen, että vakiintuneiden tele-
operaattoreiden tar-joamat puhelintoimintapalvelut ovat parantuneet. Sen sijaan paikallispuheluiden hinnat
eivät ole laskeneet merkittävästi. Numerotiedot, jotka nekin ovat raportin liitteenä, osoittavat lisäksi matka-
puhelinten ja Internetin yleistymisen Euroopan unionissa, mitä kilpailupaine markkinoilla lisää.

71. Raportissa luetellaan kuitenkin joitain Euroopan yhtenäismarkkinoiden toteuttamista haittaavia
esteitä. Esteet johtuvat erityisesti kansallisten lakien ja käytäntöjen puutteellisesta
yhdenmukaistamisesta. Näiden puutteiden poistaminen on yksi tavoitteista, joita on asetettu
sääntelykehyksen tarkistamiseksi. Komissio aloitti tarkistamisen 10. marraskuuta 1999 antamalla
tiedonannon ”Kohti sähköisen viestinnän perusrakenteiden ja niihin liittyvien palvelujen uutta
järjestelmää – vuoden 1999 viestintäalan uudelleentarkastelu” (KOM(1999) 539).

1.3 Direktiivien täytäntöönpanon valvonta

72. Komissio seuraa edelleen vapauttamisdirektiivien täytäntöönpanoa niissä jäsenvaltioissa, jotka
eivät ole sitä vielä tehneet, sekä sääntelykehyksen laatimista Portugalissa, jonka lisäaika kilpailuun
siirtymistä varten päättyi 31. joulukuuta 1999.

73. Vuonna 1999 komissio jatkoi vuosina 1997 ja 1998 aloitettuja rikkomismenettelyitä niitä jäsenval-
tioita vastaan, jotka eivät ole saattaneet vapauttamisdirektiivejä osaksi kansallista lainsäädän-töään. Ko-
missio toimitti Kreikalle viisi lausuntoa perusteluineen (41), koska maa ei ollut poistanut kaikkia DCS 1800-
ja DECT-matkaviestinjärjestelmien tarjoamiseen liittyviä rajoituksia, vaikka taajuuksia on saatavilla, eikä
myöskään vapauttanut satelliittipalveluita eikä muuta vaihtoehtoista infrastruktuuria täydellisen kilpailun
toteuttamista koskevan direktiivin (komission direktiivi 96/19/EY) ja komission päätöksen 97/607/EY mu-
kaisesti. Kaksi ensimmäistä valituksen aihetta on viety yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäviksi (yhdistetyt
asiat C-396/99 ja C-397/99). Syyskuun 9 päivänä 1999 komissio saattoi yhteisöjen tuomioistuimen käsitel-
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(39) Vertailussa käytetty puheaika oli kymmenen minuuttia. Lähde: Eurodata Foundation. 
(40) Viides raportti televiestinnän sääntelypaketin toteuttamisesta (KOM(1999) 537 lopullinen), s. 2.
(41) IP/99/152, 3.3.1999.



täväksi Belgiaa koskevan, 2. joulukuuta 1997 aloittamansa menettelyn. Se koski kustannuslaskentajärjes-
telmää, joka vakiintuneen operaattorin Belgacomin olisi pitänyt ottaa käyttöön. Direktiivin 90/388/ETY
mukaisesti Belgian olisi pitänyt ottaa vuoden 1997 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana käyttöön järjes-
telmä, joka osoittaa kaikki yhteenliittämismaksuihin sisältyvät kustannustekijät. Belgian muutettua lainsä-
ädäntöään tuomioistuin luopui kanteen käsittelystä (asia C-377/99). Heinäkuun 28 päivänä 1999 komissio
päätti saattaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi toisen Belgiaa koskevan rikkomismenettelyn. Tällä
kertaa kyseessä olivat säännöt, joiden avulla lasketaan yleispalvelun tarjoamisesta aiheutuvat nettokustan-
nukset ja niistä operaattoreilta perittävät maksut televiestintämarkkinoilla (asia C-384/99). Komissio nosti
17. lokakuuta 1999 yhteisöjen tuomioistuimessa (asia C-429/99) kanteen Portugalia vastaan kilpailun estä-
misestä takaisinsoittopalvelujen alalla Portugalissa. Huolimatta huomattavasta edistymisestä, jota jäsenval-
tiot ja etenkin Belgia saavuttivat vuoden viimeisinä kuukausina, vuoden 1999 lopussa oli kesken 15 rikko-
mismenettelyä sellaisia jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät olleet saattaneet kilpailudirektiivejä asianmukai-
sesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Samaan aikaan oli käynnissä myös 70 rikkomismenettelyä parla-
mentin ja neuvoston telealalla antamien yhdenmukaistamisdirektiivien osalta.

1.4 Televiestintää koskeva alakohtainen tutkimus (42)

74. Komissio päätti 27. heinäkuuta 1999 aloittaa asetuksen N:o 17 12 artiklan nojalla telealalla
seuraavia osa-alueita koskevat tutkimukset:

– Vuokrajohtojen ulkomaantariffit. Komissio on saanut epävirallisia kanteluita eräiden vakiintuneiden
operaattoreiden harjoittamasta syrjivästä hinnoittelusta ja kohtelusta, toimitusten myöhästymisestä
ja palvelun laadusta. Kansainvälinen telepalvelujen käyttäjien järjestö (INTUG) vertaili jokin aika
sitten vakiintuneiden operaattoreiden soveltamia vuokrajohtojen tariffeja yhteismarkkinoilla.
Tulokset osoittavat, että ulkomaantariffit ovat kaikissa jäsenvaltioissa yli 120 prosenttia ja joissakin
jopa 500 prosenttia kotimaantariffeja korkeammat. Tällaiset erot eivät vaikuta perustelluilta.

– Verkkovierailupalvelut, myös kansalliset. Verkkovierailupalvelujen tukku- ja vähittäismarkkinoilla
ei näytä olevan kilpailua. Komissio onkin saanut kanteluita käyttäjiltä, jotka katsovat, että
verkkovierailumaksut ovat erittäin suuria. 

– Tilaajaliittymät (liittymä ja paikallispuhelut). Tilaajaliittymätariffit eivät edelleenkään näytä jousta-
van, vaikka kuukausivuokrien taso eroaa merkittävästi jäsenvaltiosta toiseen. Toisaalta kantelut näyt-
tävät osoittavan sen, että pääsystä vapautettuun paikalliskapasiteettiin veloitettava maksu pidetään
joissain jäsenvaltioissa keinotekoisesti korkeana. On siten aiheellista etsiä todisteita kilpailunvastai-
sesta hinnoittelusta ja määritellä tilaajaliittymän hinnoittelun todellinen tilanne kaikissa jäsenvaltiois-
sa kustannuslaskentaan perustuvien tietojen perusteella, jos tällaisia tietoja on saatavissa.

75. Komission tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, rikkovatko nykyiset kaupalliset käytännöt ja
hinnat EU:n kilpailusääntöjä, varsinkin kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa koskevaa
kieltoa (EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja/tai 86 artikla). Kyseessä on vasta kolmas komission
käynnistämä alakohtainen tutkimus. 

76. Komissio käynnisti 22. lokakuuta 1999 tutkimuksen ensimmäisen vaiheen, joka koski vuokrajohtoj-
en hintoja. Kansallisille kilpailuviranomaisille, telealan sääntelyviranomaisille ja vakiintuneille operaatto-
reille kaikkialla EU:ssa samoin kuin vuokrajohtoja tarjoaville ja/tai käyttäville uusille operaattoreille ja vu-
okrajohtoja runsaasti käyttäville yritysasiakkaille on lähetetty yksityiskohtaiset kyselyt.
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(42) IP/99/786, 22.10.1999.



2 Postipalvelut

2.1 Postipalvelujen vapauttamisen edistyminen

77. Jäsenvaltioille asetettu määräaika panna täytäntöön vuonna 1998 annetun
postipalveludirektiivin (43) edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset päättyi 10.
helmikuuta 1999. Postipalveludirektiivi on ensimmäinen askel kohti postialan sisämarkkinoiden
luomista. Direktiivissä annetaan yhteiset säännöt, joilla pyritään sovittamaan yhteisön postialaa
koskevat säännöt paremmin yhteen. Direktiivillä on kaksi päätavoitetta: varmistaa
postipalvelumarkkinoiden asteittainen ja hallittu vapauttaminen ja taata yleiset postipalvelut kaikille
käyttäjille jäsenvaltioissa. Ensimmäisen tavoitteen toteuttamista varten direktiivissä säädetään
enimmäisrajat postipalveluille, jotka voidaan varata. Toista tavoitetta varten direktiivissä säädetään
tietyt vähimmäisvaatimukset, jotka yleispalvelun on täytettävä. Tässä vaiheessa postipalveludirektiivin
nojalla on mahdollista tarpeen vaatiessa varata yleispalvelun ylläpitämiseksi kotimaan vakioluokan
kirjelähetykset, joiden paino on enintään 350 grammaa ja hinta vähemmän kuin viisi kertaa nopeimman
vakioluokan kirjelähetyksen normaali hinta.

78. Eräiden jäsenvaltioiden ilmoittamiin toimenpiteisiin direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista
lainsäädäntöä liittyy kilpailuongelmia, kun niitä tarkastellaan kyseisten oikeudellisten puitteiden
pohjalta. Ongelmia tutkitaan parhaillaan EY:n perustamissopimuksen 86 ja 82 artiklan nojalla. Komissio
on saanut kanteluita, joiden mukaan joidenkin jäsenvaltioiden täytäntöönpanolainsäädäntö käytännössä
laajentaa kansallisia postimonopoleja. Esimerkiksi tietyt vakioluokan kirjelähetyksistä erilliset
postipalvelut, joiden tarjoamisesta yksityiset toimijat aiemmin kilpailivat postilaitoksen kanssa, aiotaan
nyt luokitella varatuiksi palveluiksi. Komissio tutkii kantelut ja päättää, onko kilpailun poissulkeminen
näiden palvelujen alalta välttämätöntä yleisen postipalvelun varmistamiseksi.

79. Kantelijat ovat ilmaisseet huolestumisensa sen suhteen, että suuret yritykset laajentavat
toimintaansa ulkomaanmarkkinoille ostamalla kilpailijoita ja mahdollisia kilpailijoita markkinoilta, jotka
eivät kuulu yleispalveluvelvoitteen piiriin. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin selvittääkin
parhaillaan asian T-175/99 yhteydessä, rikkooko tällaisten hankintojen rahoittaminen varatuista
palveluista saaduilla varoilla kilpailusääntöjä.

80. Kilpailun piiriin kuuluvan toiminnan mahdollisella tukemisella monopolitoiminnasta saatavilla
tuloilla on merkitystä myös perustamissopimuksen valtiontukimääräysten kannalta. Komissio on
aloittanut tällaisen valtiontukea koskevan muodollisen tutkintamenettelyn Deutsche Post AG:lle
myönnetystä tuesta (44).

2.2 Päätös poikkeuksen myöntämisestä REIMS II -sopimukselle

81. Komissio hyväksyi 15. syyskuuta 1999 EY:n perustamissopimuksen kilpailusääntöjen nojalla 16
eurooppalaisen postitoiminnan harjoittajan välisen päätemaksuja koskevan REIMS II -sopimuksen (45).
Päätemaksuissa on kyse maksuista, joita kansainvälistä postia lähettäneen postitoiminnan harjoittajan on
maksettava vastaanottavan maan postitoiminnan harjoittajalle siitä, että tämä jakelee postin
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(43) Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä
säännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY (EYVL L 15, 21.1.1998). Katso myös
vuoden 1997 kilpailukertomus, 124 kohta. 

(44) Asia C-61/99 (EYVL C 306, 23.10.1999).
(45) Komissio päätös, tehty 15.9.1999, asia IV/36.748 – REIMS II (EYVL L 275, 26.10.1999). 
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(46) Muutettu Remuneration of Mandatory Deliveries of Cross-Border Mails -sopimus on julkaistu EYVL:ssä (EYVL
C 371, 1.12.1998). 

vastaanottajille. REIMS II -sopimuksen osapuolina ovat kaikki EU:n jäsenvaltiot Alankomaita lukuun
ottamatta. Myös Islannin, Norjan ja Sveitsin postilaitokset ovat mukana sopimuksessa (46).

82. REIMS II -sopimuksen tavoitteena on maksaa sopimuspuolille ulkomaanpostin jakelusta
kustannuksiin perustuva korvaus, joka vastaa paremmin jakelusta osapuolille aiheutuvia kustannuksia,
sekä parantaa ulkomaanpostipalvelujen laatua. REIMS II -sopimuksessa päätemaksut sidotaan
kohdemaan kotimaanpostin tariffeihin ja postin jakelevan postitoiminnan harjoittajan tarjoaman palvelun
laatuun. Sopimuksella pyritään lisäksi parantamaan palvelun laatua ottamalla käyttöön laatunormit ja
luomalla rangaistusjärjestelmä, jota sovelletaan, jos sovittuja normeja ei täytetä. Kreikan, Espanjan,
Italian ja Portugalin postilaitoksiin sovelletaan erityisiä siirtymäsäännöksiä.

83. Komissio odottaa ilmoitetun sopimuksen parantavan tuotteiden jakelua ja edistävän teknistä tai ta-
loudellista kehitystä. Aiemmin päätemaksut johtivat usein ulkomaanpostin jakelusta maksettaviin korvauk-
siin, jotka eivät kattaneet kustannuksia, joten siirtyminen kustannuspohjaiseen järjestelmään mahdollistaa
postitoiminnan harjoittajille kyseisen palvelun säilyttämisen ja parantamisen. REIMS II -sopimus sitoo pä-
ätemaksujen korottamisen palvelun laadun parantamiseen ja tarjoaa siten sopimuspuolille voimakkaan kan-
nustimen tehostaa toimintaansa. Ulkomaanpostipalvelujen paranemisesta hyötyvät myös kuluttajat.

84. Jotta sopimus vastaisi EY:n perustamissopimuksen kilpailusääntöjä, komissio edellyttää päätökses-
sään, että sopimuksessa määrättyä siirtymäaikaa lykätään sen varmistamiseksi, että loppuvuoden 1999 pää-
temaksuja ei koroteta yli 55 prosenttiin kotimaanmaksuista ja vuonna 2000 päätemaksuja korotetaan enin-
tään 65 prosenttiin ja vuonna 2001 enintään 70 prosenttiin kotimaanmaksuista. Osapuolten on lisäksi my-
önnettävä toisilleen jakelumaassa yleisesti käytössä olevat kotimaantariffit (esimerkiksi suoramainonnalle,
painotuotteille ja aikakausjulkaisuille myönnettävät tukkualennukset). Tätä kutsutaan tasoon 3 pääsyksi.
Tämän lisäksi osapuolten on otettava vuoden 1999 loppuun mennessä käyttöön avoin kustannuslaskentaj-
ärjestelmä, jonka avulla merkitykselliset kustannustekijät voidaan tunnistaa, niiden suuruus voidaan mää-
rittää ja niitä voidaan vertailla ja valvoa. Poikkeus on voimassa 1. huhtikuuta 1999 ja 31. joulukuuta 2001 vä-
lisen ajan. Komissio seuraa tarkkaan sopimukseen perustuvien kotimaan- ja ulkomaanpostin tariffien kehi-
tystä, ja se on jo ollut tämän osalta yhteydessä REIMS II -sopimuksen osapuoliin.

3 Tiedotusvälineet

Lisälehti 4: Televiestinnän, tiedotusvälineiden ja Internetin lähentyminen

Tietojenkäsittelyn alalta ensin televiestintään ja nyttemmin televisiotoimintaan levinnyt
digitaalitekniikan kehittyminen on johtanut sitä käyttävien alojen lähentymiseen. Internetin
räjähdysmäinen kasvu on entisestään kiihdyttänyt prosessia.

Lähentymistä voidaan tarkastella eri tavoin: tekniseltä kannalta, kuluttajan näkökulmasta ja markkinao-
sapuolten näkökulmasta. Tekninen lähentyminen tarkoittaa sitä, että eri palveluja (esimerkiksi televisio-
lähetykset, puhelinliikenne ja Internet-yhteydet) voidaan nyt tarjota vaihtelevassa määrin minkä tahansa
infrastruktuurin kautta (satelliitti, TV, kaapeli, kiinteät puhelinverkot). Kuluttajan kannalta sama laite,
olipa se sitten TV, kiinteän verkon puhelin, matkapuhelin tai PC, voi nykyään tarjota eri palveluja, mu-
kaan lukien liikkuva kuva, puhelinpalvelut ja Internet-yhteydet. Tämän vuoksi käyttömahdollisuuksista
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tulee olennainen tekijä ensinnäkin siltä kannalta katsottuna, kuinka infrastruktuuri on operaattoreiden
käytettävissä, ja myös siltä kannalta, saavatko kuluttajat käyttöönsä täydellisen palveluvalikoiman ja si-
sällön. Näiden kolmen alueen (televiestinnän, tietotekniikan ja tiedotusvälineiden) markkinaosapuolet
valmistautuvat valtaamaan toistensa markkinat, samalla kun ne pyrkivät suojaamaan omat markkina-
asemansa. Tähän pyritään liittoumien ja yhteisyritysten kautta, joita on jo ilmoitettu komissiolle.

Kehitys on periaatteessa kilpailua edistävää, koska se lisää viestintäkanavia dramaattisesti. Viime
vuosina komissio on kuitenkin joutunut joissain tapauksissa puuttumaan tähän kehitykseen ja
arvioimaan, aiheutuuko markkinaosapuolien toiminnasta kilpailuongelmia.

Sen jälkeen kun MSG-toimenpide kiellettiin vuonna 1994, koska Kirchin, Bertelsmannin ja Deutsche
Telekomin yhteisyrityksen katsottiin luovan määräävän aseman maksu-TV:n teknisten palvelujen mark-
kinoille, komissio on saanut ilmoituksia tai tutkinut useita muita tapauksia. Yhteistä näille tapauksille on
ollut se, että eri alojen yritykset ovat perustaneet yhteisyrityksiä tai ostaneet yrityksiä monipuolistaakse-
en toimintaansa ja tarjotakseen palveluitaan uusilla tai entiseen toimintaan liittyvillä markkinoilla.

Televiestinnän, tiedotusvälineiden ja tietotekniikan lähentymistä on parasta tarkastella kolmella
tasolla. Nämä tasot ovat infrastruktuuri, yhteydet ja sisältö.

Infrastruktuurin osalta on kilpailupolitiikan kannalta tärkeää edistää kilpailua paikalliskeskuksen ja
kuluttajan välisessä viimeisessä linkissä (tilaajaliittymä). Komissio pyrkii tähän varmistamalla, että
vakiintuneet teleoperaattorit siirtävät kaapelitelevisiotoimintansa erilliseen yhtiöön, ja vaatimalla joskus
kaapeliyhtiöstä luopumista. Komissio on lisäksi kannustanut tilaajaliittymien eriyttämiseen, jotta muut
infrastruktuurin tarjoajat voisivat tarjota palveluita käyttäen vakiintuneelta teleoperaattorilta
vuokraamaansa omaa infrastruktuuria. Kaapeliyhtiöstä luopuminen ja tilaajaliittymän eriyttäminen
olivat sitoumuksia, jotka Telia ja Telenor antoivat komissiolle saadakseen hyväksynnän sulautumalleen,
josta sittemmin luovuttiin.

Nykyiset teleoperaattorit ovat pyrkineet laajentamaan toimintaansa yhteyksien tarjoamisen alalle ja niin
tehdessään kohdanneet yrityksiä, jotka pyrkivät samaan sisällön tarjoamisen alalla. Esimerkkinä tästä
voidaan mainita British Interactive Broadcasting, nykyiseltä nimeltään Open, joka perustettiin tarjoa-
maan interaktiivisia palveluita, joissa tulevat signaalit kulkevat satelliitin kautta ja lähtevät signaalit pu-
helinverkon kautta. Yhteisyrityksen perustivat BT (teletoiminnan harjoittaja), BSkyB (sisällön omistaja
ja lähetysyhtiö), Midland Bank ja Matsushita. Yhteisyrityksen keskeinen tarkoitus oli subventoida digi-
taalisen satelliitti-TV:n, Internet-yhteyksien (rajoitettu yhteys) ja interaktiivisten palvelujen edellyttä-
män kotipäätteen kustannuksia sekä tarjota järjestelmäperusta kyseisille palveluille.

Telealalla on tullut esille myös tapauksia, joissa yritykset ovat luopuneet vertikaalisessa yhteydessä
olevilla markkinoilla omistamastaan toiminnasta ja korvanneet tämän ulkoistamisella. Vuonna 1999
komissio arvioi ja hyväksyi sulautuma-asetuksen nojalla toimenpiteen, jolla AT&T ja IBM ostivat
toisiltaan omaisuutta suuryrityksille tarjottavien dataverkko- ja yrityspalvelujen alalla. Molemmat
yritykset korvasivat toisilleen myymänsä toiminnan ulkoistamissopimuksilla. MCI WorldCom ja EDS
sopivat vastaavasta järjestelystä, jota ei kuitenkaan ilmoitettu komissiolle.

Arvioidessaan tämäntyyppisiä toimenpiteitä markkinoilla, joilla vallitsee vertikaalisia yhteyksiä, ko-
missio tutki jokaisen tapauksen erikseen. Komission toiminnasta voidaan kuitenkin tehdä joitain päätel-
miä. Ensinnäkään yritysten, joilla on määräävä asema yksillä markkinoilla, ei pidä antaa laajentaa mää-
räävää asemaansa lähimarkkinoille. Esimerkkinä mainittakoon elokuvien ja urheilulähetysten oikeuksi-
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Lakiin perustuvan monopolin kieltäminen EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan 3 kohdan ja 52
artiklan nojalla (nykyisin 86 artiklan 3 kohta ja 43 artikla)

85. Asiassa T-266/97 8. heinäkuuta 1999 antamassaan tuomiossa ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin hylkäsi Vlaamse Televisie Maatschappij NV:n (VTM) kanteen, jolla pyrittiin kumoamaan
90 artiklan (nykyisin 86 artikla) ja 52 artiklan (nykyisin 43 artikla) nojalla 26. kesäkuuta 1997 (47) tehty
komission päätös yksinoikeudesta lähettää televisiomainoksia Flanderissa.

86. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kaksi kanneperustetta, joissa oli kyse puolustautu-
misoikeuksien ja oikeusvarmuuden loukkaamisesta. Ensimmäisen kanneperusteen suhteen ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa aluksi, että vaikka valtion suorasta tukitoimenpiteestä hyötyvällä yri-
tyksellä on oikeus tulla kuulluksi vastaväitteistä, joita komissio on ilmaissut jäsenvaltiolle osoitetussa viral-
lisessa ilmoituksessa, tämä oikeus ei velvoita komissiota toimittamaan kyseiselle yritykselle jäljennöstä me-
nettelyyn mahdollisesti johtaneesta kantelusta tai jäsenvaltion vastaväitteisiin esittämistä huomautuksista.
Tämän jälkeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin korostaa, että komission yksittäisen jäsenen julki-
suudessa esittämiä kommentteja ei voida pitää komission kommentteina: komission toiminta perustuu kol-
legiaalisuuden periaatteeseen, mikä merkitsee sitä, että päätökset tehdään yhdessä.

87. Toisesta kanneperusteesta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että komission ei tarvitse
tutkia yksittäisen kansallisen toimenpiteen soveltuvuutta kaikkien perustamissopimusten määräysten kans-
sa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti komission arvioinnin yksinoikeudesta toteamalla, että
perustamissopimuksen 90 artiklan (nykyisin 86 artikla) soveltamiseksi yhdessä 52 artiklan (nykyisin 43 ar-
tikla) kanssa riittää, kun todetaan toimenpiteen olevan este sijoittautumisvapaudelle, eikä ole tarpeen selvit-
tää, onko järjestelyssä kyse syrjinnästä, jonka vaikutukset ovat protektionistisia (48).

4 Liikenne

4.1 Lentoliikenne

Lentoasemat

88. Komissio teki 10. helmikuuta 1999 kaksi päätöstä (49), jotka koskivat Portugalin ja Suomen
lentoasemilla sovellettua laskeutumismaksujen alennusjärjestelmää ja maksujen eriyttämistä. Päätökset

(47) EYVL L 244, 6.9.1997, asia IV/35.760 – VT4 / Vlaamse Gemeenschap + VTM.
(48) XXVII kilpailukertomus – 1997, II osa, II.A.2.
(49) EYVL L 69, 16.3.1999.

en omistamiseen liittyvä määräävä asema, jota käytetään määräävän aseman saavuttamiseksi erityisesti
maksu-TV:n ja digitaalisten interaktiivisten televisiopalvelujen alalla. Toiseksi komissio ei hyväksy sitä,
että yhdelle tai muutamalle toimijalle keskittyy kohtuuttoman paljon markkinavoimaa, jonka ansiosta ne
voivat toimia eräänlaisina ”portinvartijoina” nykyisillä tai kehittyvillä markkinoilla. Lopuksi voidaan to-
deta, että jos yrityksellä on tärkeä yhteydet mahdollistava väline tai tekniikka, kuten kotipääte, EPG
(Electronic Programming Guide eli elektroninen ohjelmavalikko), tilaajaliittymä tai Internet-selain (esi-
merkiksi Netscape Navigator tai Microsoft Internet Explorer), komissiolle ilmoitettua toimenpidettä to-
dennäköisesti ei hyväksytä, ennen kuin yritys täyttää tiukat ehdot eli varmistaa sen, että kyseisen väline-
en saantia tai käyttöä ei rajoiteta.



täydentävät politiikkaa, jonka komissio on omaksunut lentoasemilla harjoitetun kilpailun suhteen (50).
Aiemmin tehdyssä Frankfurtin lentoasemaa koskevassa päätöksessä oli kyse maahuolintamarkkinoille
pääsemisestä, ja Pariisin lentoasemia koskevissa päätöksissä käsiteltiin lentoasemien kaupallista
politiikkaa, mutta nyt on kyse lentoasemien infrastruktuurin käytöstä perittävistä maksuista ja niiden
määrittämisestä ketään syrjimättömällä tavalla. Tätä kysymystä käsiteltiin ensimmäisen kerran
Zaventemin lentoasemaa koskevassa päätöksessä (51). Samaa kysymystä on nyt käsitelty myös näissä
kahdessa uudessa päätöksessä, jotka koskevat laskeutumismaksujen eriyttämistä sen mukaan, onko
kyseessä kotimaan- vai ulkomaanlento. Portugalin lentoasemilla kotimaanlennoille myönnetty 50
prosentin ja Suomen lentoasemilla kotimaanlennoille myönnetty 60 prosentin alennus ovat selkeästi
ristiriidassa liikenteen yhtenäismarkkinoiden tavoitteiden kanssa.

89. Komission käytäntö lentoasema-alan kilpailun suhteen on selkeä, ja se tunnetaan. Yhteisön
muiden lentoasemien on syytä soveltaa tämän käytännön mukaista maksupolitiikkaa, jotta ne eivät
joutuisi maksamaan huomattavia sakkoja seuraavissa asioissa, joita komissio joutuu alalla käsittelemään.
Kaikille toimivaltaisille lentokenttäviranomaisille tai -hallinnoille, jotka soveltavat mainittuja mukautus-
tai alennusjärjestelmiä, on lähetetty komission käytännöstä muistuttava kirje, jossa niitä pyydetään
muuttamaan maksujärjestelmiään.

Ryhmäpoikkeusasetuksen (ETY) N:o 1617/93 voimassaolon osittainen jatkaminen

90. Komissio antoi 26. toukokuuta 1999 asetuksen (EY) N:o 1083/1999 (52), jolla osittain jatketaan
asetuksen (ETY) N:o 1617/93 (53) voimassaoloa. Viimeksi mainitulla asetuksella komissio on myöntänyt
ryhmäpoikkeuksen tietyille rajoittaville sopimuksille, jotka koskevat neljää osa-aluetta: lentoaikataulujen
yhteistä suunnittelua ja yhteensovittamista, säännöllisen lentoliikenteen yhteistä harjoittamista uusilla tai
hiljaisilla reiteillä, neuvotteluja matkustajamaksuista sekä lähtö- ja saapumisaikojen jakamista
lentoasemilla ja aikataulujen laatimista. Vaikka asetuksen (ETY) N:o 1617/93 voimassaoloa on jatkettu
matkustajamaksuneuvotteluja sekä lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen jakamista koskevien
säännösten osalta 30. kesäkuuta 2001 asti, sitä ei ole jatkettu lentoaikataulujen yhteisen suunnittelun ja
yhteensovittamisen eikä yhteisen lentoliikenteen harjoittamisen osalta. Asetus tuli voimaan päivänä, jona
se julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

91. Uudella asetuksella muutetaan asetuksella (ETY) N:o 1617/93 luotuja oikeudellisia puitteita
vastaamaan lentoliikenteen alalla tapahtunutta kehitystä. Komission laatima selvitys sekä alan ja
jäsenvaltioiden laaja kuuleminen osoittivat, että ryhmäpoikkeuksen soveltamista ei ollut syytä jatkaa
lentoaikataulujen yhteisen suunnittelun ja yhteensovittamisen eikä yhteisen lentoliikenteen
harjoittamisen osalta. Lentoaikataulujen yhteisellä suunnittelulla ja laatimisella, sellaisena kuin se
määritellään asetuksessa (ETY) N:o 1617/93, vaikuttaa olevan suhteellisen vähän merkitystä. Jos
tällaisia sopimuksia tehdään, ne ovat yleensä osa laajempaa sopimusta, kuten liittoutuma- tai
yhteistyösopimusta. Tällaiset laaja-alaiset sopimukset jäävät kuitenkin asetuksen (ETY) N:o 1617/93 2
artiklan soveltamisalan ulkopuolelle. Kävi myös ilmi, että yhteisen lentoliikenteen harjoittaminen on
jäänyt vähäiseksi ja tätä koskevilla sopimuksilla ei juurikaan ole alalla merkitystä. Siten
ryhmäpoikkeuksen myöntäminen tämäntyyppiselle toiminnalle ei enää ollut tarpeen.
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(50) XXVIII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus – 1998, lisälehti 4.
(51) XXV kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus – 1995, 120 kohta.
(52) EYVL L 131, 27.5.1999.
(53) EYVL L 155, 26.6.1993, viimeksi muutettu asetuksella (EY) N:o 1523/96, EYVL L 190, 31.7.1996.



92. Komission mielestä oli kuitenkin syytä jatkaa ja tiivistää matkustajamaksuneuvotteluita ja lähtö-
ja tuloaikojen jakamista koskevia tutkimuksia sen selvittämiseksi, olisiko näille kahdelle sopimustyypille
myönnettävä poikkeus myös jatkossa. Tämän vuoksi asetuksen (ETY) N:o 1617/93 soveltamista
päätettiin jatkaa näiden kahden osa-alueen osalta kesäkuuhun 2001.

Alitalia / KLM

93. Vuoden aikana komissio hyväksyi Alitalian ja KLM:n välisen liittouman. Liittouma oli kuitenkin to-
teutettu sellaisella tavalla, että komissio katsoi sopimuksen kuuluvan sulautuma-asetuksen soveltamisa-
laan, ja liittouma tutkittiin sulautumana. Liittouma hyväksyttiin vasta sen jälkeen, kun osapuolet olivat toi-
mittaneet kattavat sitoumukset, joilla pyritään estämään määräävän aseman syntyminen Amsterdamin ja
Milanon sekä Amsterdamin ja Rooman välisille suorille lennoille. Sitoumusten, joita käsitellään kertomuk-
sen jaksossa II.B.4, on tarkoitus mahdollistaa kilpailevien yhtiöiden tulo Amsterdamin ja Milanon sekä Am-
sterdamin ja Rooman välisille reiteille. Sitoumukset ovat kattavampia kuin Sabenan ja Swissairin sulautu-
man (54) yhteydessä esitetyt sitoumukset tai Lufthansan ja SAS:n liittoumalle määrätyt korjaustoimenpite-
et (55). Ne vastaavat pikemminkin ehdotettuja korjaustoimenpiteitä, jotka komissio julkaisi BA/AA- ja Luft-
hansa/United/SAS-liittoumien (56) yhteydessä.

Virgin / British Airways

94. Komissio selvitti politiikkaansa lentoyhtiöiden matkatoimistoille maksamien provisioiden
suhteen Virgin/BA-asiaa koskevassa päätöksessään (57). Tapausta käsitellään tämän kertomuksen
jaksossa I.B.

4.2 Laivaliikenne

Linjakonferenssit

95. Komission tehtyä 16. syyskuuta 1998 päätöksen TACA:ta koskevassa asiassa (Trans-Atlantic
Conference -sopimus) (58) useat linjavarustamot vetäytyivät TACA:sta, johon jäi kahdeksan jäsentä.
Kyseiset jäsenet ilmoittivat vuoden 1999 alussa muutetusta sopimuksesta (tarkistettu TACA). Komissio
julkaisi 6. toukokuuta 1999 liikenteen alalla sovellettavien kilpailumenettelyjen (59) mukaisesti
yhteenvedon tarkistettua TACA:ta koskevasta ilmoituksesta (60). Komissiolla on julkaisun jälkeen 90
päivää aikaa ilmaista vakavat epäilyksensä ja jatkaa asian tutkimista.

96. Komissio ilmoitti osapuolille 90 päivän määräajan kuluessa, että tarkistetun TACA:n
meriliikennettä koskeva osa herättää vakavia epäilyksiä siitä, voidaanko tarkistettu sopimus hyväksyä
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(54) EYVL C 200, 4.8.1995.
(55) EYVL L 54, 5.3.1996.
(56) EYVL C 239, 30.7.1998.
(57) EYVL L 30, 4.2.2000.
(58) Komission päätös, tehty 16.9.1998, TACA (EYVL L 95, 9.4.1999, s. 1); vuoden 1998 kilpailukertomus, 105–109

kohta. 
(59) Meriliikenne: Perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan yksityiskohtaisesta soveltamisesta meriliikenteeseen 22

päivänä joulukuuta 1986 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 4056/86, EYVL L 378, 31.12.1986, s. 4.
Sisämaaliikenne: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1017/68, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1968, kilpailusääntöjen
soveltamisesta rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen, EYVL L 175, 23.7.1968, s. 1 (suomenkielinen
erityispainos, alue 7, nide 1, s. 54).

(60) EYVL C 125, 6.5.1999, s. 6. 



nykyisessä muodossaan. Komission tutkimus kohdistuu siihen, voivatko osapuolten sopimat järjestelyt
(erityisesti tietojenvaihdon osalta) häiritä osapuolten välistä kilpailua niiden neuvotellessa rahdinantajien
kanssa erillisistä palvelusopimuksista ja tehdessä tällaisia sopimuksia.

97. Sisämaakuljetusten osalta tarkistetussa TACA:ssa ei enää määrätä hintojen asettamisesta. Osapuolet
ovat sen sijaan sopineet ottavansa käyttöön säännön, jonka nojalla jokainen linjavarustamo suostuu siihen,
että tarjotessaan merikuljetuspalveluita konferenssin tariffien mukaisesti linjavarustamo ei peri 
alhaisempaa hintaa kuin suorat kustannukset, joita sille aiheutuu sisämaakuljetuksen tarjoamisesta Euroop-
an talousalueella yhdessä merikuljetuspalvelujen kanssa. Komissio ei esittänyt 90 päivän määräajan kulu-
essa vakavia epäilyksiä kyseisen säännön suhteen, joten säännölle on myönnetty poikkeus kolmen vuoden
ajaksi (61). Komissio katsoi tässä tapauksessa, että kyseisen säännön käyttöönotolla oli tarkoitus välttää ris-
ki, että kustannukset alittava hinnoittelu sisämaaosuudella horjuttaisi konferenssin meritariffin tuomaa ta-
sapainoa. Meritariffi puolestaan on sallittu linjakonferensseille myönnetyn ryhmäpoikkeuksen nojalla (62).

98. Kaikki merkittävät Euroopassa toimivat konferenssit ovat luopuneet sisämaaosuuksien hintojen
määräämisestä. Linjavarustamot hakevat kuitenkin jatkuvasti ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimesta muutosta komission päätöksiin, joilla kielletään sisämaaosuuksien hintojen
määrääminen. Rahdinantajat puolestaan ovat hakeneet ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta
muutosta komission päätökseen hyväksyä kustannukset kattavaa hintaa koskeva sääntö.

Kapasiteetin hallintaa koskevat sopimukset

99. Komissio teki 30. huhtikuuta 1999 päätöksen, jolla kiellettiin linjakonferenssin jäsenten ja siihen
kuulumattomien osapuolien välinen kapasiteetin hallintaohjelma (Europe Asia Trades Agreement eli
EATA) (63), johon liittyi myös suoria hintasopimuksia. EATA-sopimukseen perustuen pyrittiin
nostamaan hintoja luomalla kapasiteetin hallintaohjelma, jota sovellettiin säännöllisiin konttirahdin
merikuljetuspalveluihin Pohjois-Euroopan ja Kaukoidän välillä. Kapasiteetin hallintaohjelma on
sopimus, jossa osapuolet päättävät olla käyttämättä osaa tavaroiden kuljetukseen varatusta alustilasta
tietyllä liikennealueella. Käyttämättä jäävä osuus on osa ennakoitua liikatarjontaa. Vuonna 1994
komissio kielsi samanlaisen järjestelyn Atlantin ylittävän liikenteen osalta (Trans-Atlantic Agreement eli
TAA) (64). EATA-sopimuksen tapauksessa jopa 17 prosenttia tiettyjen alusten kapasiteetista jätettiin
käyttämättä. Kaikissa tapauksissa rajoitukset koskivat vain itään päin suuntautuvaa liikennettä, joten
EATA-sopimuksen kilpailunvastaisista vaikutuksista kärsivät eniten yhteisön vientiyritykset. 

100. EATA-päätöksessä vahvistettiin, että kapasiteetin käyttämättä jättämistä koskeva sopimus ei voi
saada yksittäispoikkeusta, jos sitä käytetään ylimääräisen kapasiteetin säilyttämiseen ja rahtihintojen
keinotekoiseen nostamiseen, kuten TAA:n tapauksessa tehtiin. Kapasiteetin sääntelystä voi olla todellista
hyötyä vain, jos tehottomasta tai vanhentuneesta kapasiteetista todella luovutaan kustannusten
alentamiseksi ja jos tämä johtaa rahdinantajilta perittävien hintojen laskuun.

Konsortiot

101. Komission asetus (EY) N:o 870/95 (65) sisältää linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden
konsortioille myönnettävän ryhmäpoikkeuksen. Ryhmäpoikkeuksen voimassaolo päättyy huhtikuussa
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(61) IP/99/620; Competition Policy Newsletter, 1999, n:o 3, lokakuu, s. 24. 
(62) Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4056/86 3 artikla. 
(63) Komission päätös, tehty 30.4.1999, Europe Asia Trades Agreement, EYVL L 193, 26.7.1999; IP/99/313. 
(64) Komission päätös, tehty 19.10.1994, Trans-Atlantic Agreement, EYVL L 376, 31.12.1994. 
(65) EYVL L 89, 21.4.1995. 



2000. Kilpailun pääosasto on valmistautunut ryhmäpoikkeuksen voimassaolon päättymiseen laatimalla
raportin komission asetuksesta (EY) N:o 870/95 (66). Raportti lähetettiin alan järjestöille
kommentoitavaksi. Komissio otti saamansa kommentit huomioon laatiessaan uutta asetusluonnosta.
Asetuksen soveltaminen on käytännössä sujunut hyvin, ja syyt, joiden tähden se aikoinaan annettiin, ovat
edelleen olemassa. Tämän vuoksi komissio julkaisi luonnoksen uudeksi ryhmäpoikkeusasetukseksi, joka
on suurelta osin asetuksen (EY) N:o 870/95 (67) toisinto.

102. Alustavan asetusluonnoksen tärkein ero verrattuna asetukseen (EY) N:o 870/95 on se, että
liikenteen osuutta (konsortion osuus liikenteestä sen liikennöimien satamien välillä) koskevat
kynnysarvot korvataan markkinaosuuksia koskevilla kynnysarvoilla. Markkinaosuus on
kilpailulainsäädännössä yleinen markkinavoiman osoitin. Liikenteen osuutta koskevaa kriteeriä
käytettiin nykyisessä asetuksessa sen vuoksi, että linjaliikenteen varustamot pitivät markkinaosuuksia
vaikeasti laskettavina. Kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, että varustamot pystyvät ilmoittamaan
markkinaosuutensa.

5 Vakuutusala

P&I-vakuutukset

103. P&I-yhdistykset ovat voittoa tavoittelemattomia keskinäisiä yhdistyksiä, jotka myöntävät
jäsenvarustamoilleen sopimusvastuun kattavia vakuutuksia ja vastuuvakuutuksia: miehistön tai
matkustajien onnettomuudet tai kuolemantapaukset, lastin menetys, törmäyksessä aluksille aiheutuneet
vahingot, kolmannen omaisuudelle (esimerkiksi satamalaitteille) aiheutuneet vahingot,
ympäristövahingot ja niin edelleen. Useimmat P&I-yhdistykset ovat International Group of P&I Clubsin
(IG) jäseniä, ja ne vakuuttavat yhdessä 90 prosenttia maailman tonnistosta.

104. Vuonna 1995 IG pyysi, että vuonna 1985 (68) myönnetyn poikkeuksen voimassaoloa jatketaan
kymmenen vuotta. Tähän suostuttiin vuonna 1999 (69).

105. IG:n jäsenet harjoittavat yhteistyötä korvausten jakamista koskevan järjestelyn puitteissa, jonka
yksityiskohdat on määritelty sata vuotta vanhassa poolisopimuksessa sekä 1980-luvun alusta myös
International Group Agreement -sopimuksessa (IGA-sopimus). Poolisopimuksen nojalla IG:n jäsenet
vastaavat yhteisesti korvauksen viisi miljoonaa dollaria ylittävästä osuudesta. Viiden miljoonan dollarin
ja 30 miljoonan dollarin välillä kunkin yhdistyksen maksuosuus perustuu pääpiirteittäin sille esitettyjen
korvausvaatimusten määrään, sen kattamaan tonnistoon ja kokonaismaksutuloihin (eli varustamoilta
saatuihin vakuutusmaksuihin). 30 miljoonaa dollaria ylittävä osuus aina kahteen miljardiin dollariin
saakka katetaan yhdistysten kaupallisista vakuutusyhtiöistä yhteisesti ottamasta jälleenvakuutuksesta.
Jos korvausvaatimus ylittää kaksi miljardia dollaria, yhdistykset jakavat sen keskenään tiettyyn
enimmäismäärään saakka (over-spill).

106. IGA-sopimuksella luodaan myös säännöt, joita jäsenyhdistysten on noudatettava, kun varustamo
haluaa vaihtaa yhdistystä. Jos varustamo on IG:n jäsenyhdistyksen vakuuttama, toinen yhdistys voi
tarjota sille alhaisempaa maksua ainoastaan seuraavissa tapauksissa: joko uusi yhdistys pystyy
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osoittamaan asiantuntijakomitealle, että entisen yhdistyksen maksu on kohtuuttoman korkea, tai entinen
yhdistys ei pysty osoittamaan, että uuden yhdistyksen maksu on kohtuuttoman pieni.

107. Kun IG pyysi poikkeuksen jatkamista vuonna 1995, kreikkalaisten varustamoiden liitto Greek
Shipping Co-operation Committee (GSCC) kiinnitti komission huomion poolisopimuksen
lausekkeeseen, joka pakotti kaikki jäsenyhdistykset tarjoamaan 18 miljardin dollarin vakuutusturvan
(over-spill-korvausten yläraja). GSCC:n mielestä lauseke rajoitti vakavasti kilpailua, koska se esti
varustamoita neuvottelemasta vakuutusturvaa, joka olisi ollut niiden aluskannan kohtaamien riskien
mukainen.

108. Hallinnollisen menettelyn aikana IG laski vakuutusturvan ylärajaa 18 miljardista dollarista 4,25
miljardiin dollariin. Komissio katsoi, että järjestely tämän tasoisten korvausten jakamisesta ei ole
kilpailunvastainen, koska siihen osallistuvat yhdistykset eivät olisi pystyneet tarjoamaan vastaavaa
vakuutusturvaa yksinään. 

109. Sen sijaan IGA-sopimuksen määräykset menettelyistä, joita yhdistysten on noudatettava
tehdessään hintatarjouksia, ovat 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla kilpailunvastaisia. IG on
kuitenkin muuttanut sääntöjään siten, että yhdistyksen hallintokuluista (korvausvaatimusten käsittely,
yhdistyksen johtajan palkkio ja niin edelleen) perittävä maksu ei enää kuulu tarjousmenettelyiden piiriin.
IG on lisäksi sisällyttänyt IGA-sopimukseen määräyksiä, joilla parannetaan hallintokulujen avoimuutta
varustamoiden kannalta. Näille säännöille voitiin siten myöntää 81 artiklan 3 kohdan nojalla poikkeus
kymmeneksi vuodeksi.

110. Perustamissopimuksen 82 artiklan osalta komissio katsoi, että IG:n jäseninä olevilla P&I-
yhdistyksillä on yhteinen määräävä asema P&I-vakuutusturvan maailmanlaajuisilla markkinoilla.
Komissio kuitenkin päätteli, että yhteistä vakuutusturvaa koskevassa alarajassa (jota GSCC vastusti) ja
ehdoissa, joilla yksittäiset yhdistykset voivat tarjota jälleenvakuutusta kolmansille, ei ole kysymys
kyseisen määräävän aseman väärinkäytöstä.

111. Päätöksessään komissio toteaa, että se ”peruuttaa – – poikkeuksen, jos IG:n jäsenten yhteinen
markkinaosuus on yli kaksi kertaa niin suuri kuin IG:n sisällä kulloinkin sovittavan vakuutusturvan
tarjoaminen taloudellisesti edellyttää”. Tämä kuvastaa sitä tosiseikkaa, että IG:n tarjoaman
vakuutusturvan taso edellyttää tällä hetkellä sitä, että IG:n jäsenten markkinaosuus ylittää 50 prosenttia.
Kun näin ei enää ole, päätöksen perustana oleva tilanne on muuttunut ja poikkeusta on harkittava
uudelleen.

Kertomus ryhmäpoikkeuksen toiminnasta vakuutusalalla

112. Komissio antoi 12. toukokuuta 1999 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1534/91 (70) ja komission asetuksen (ETY) N:o 3932/92 (71)
täytäntöönpanosta. Komission asetuksen nojalla sovelletaan perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohtaa
tiettyihin sopimusten ryhmiin vakuutusalalla (72). Kertomuksessa kuvaillaan pääasiassa, kuinka
komission yksiköt ovat soveltaneet poikkeusta kuuden viime vuoden aikana. Siinä pohditaan myös
tulevaa tilannetta mutta ei ehdoteta muutoksia, koska nykyinen poikkeus on voimassa vielä neljä vuotta.
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(70) EYVL L 143, 7.6.1991 (suomenkielinen erityispainos, alue 8, nide 2, s. 3).
(71) EYVL L 398, 31.12.1992 (suomenkielinen erityispainos, alue 8, nide 2, s. 11).
(72) KOM(1999) 192 lopullinen. Teksti saatavilla Internet-osoitteessa.

http://europa.eu.int/comm/competition/entente/other.htm#dgiv_pdf_ins _rep1999.



Kertomuksessa ilmaistaan toive saada kommentteja eri toimialoilta, kansallisilta sääntely- ja
kilpailuviranomaisilta ja tuomioistuimilta.

113. Kuten kaikki poikkeuslupa-asetukset, myös vakuutusalan ryhmäpoikkeusasetus on antanut 
komission yksiköille mahdollisuuden vähentää tutkittavien yksittäisten asioiden määrää. Komissio on kui-
tenkin edelleen tutkinut suhteellisen monta yksittäistä asiaa, joista vakuutusyhtiöt ovat ilmoittaneet joko 
tietäen sopimuksen olevan asetuksen soveltamisalan ulkopuolella tai ollen epävarmoja soveltamisalasta tai
joista komissio on saanut kantelun. On myös käynyt ilmi, että osaa säännöksistä voidaan tulkita usealla 
tavalla, osan sisältö on epäilemättä tutkittava uudelleen ja että kaikkia asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu.

114. Sisällöllisesti monimutkaisinta on tietyntyyppisten riskien yhteistä kattamista koskevien
vakuutusryhmittymien (poolien) arvioiminen asetuksen säännösten nojalla (IV osasto) (73). Tämän osalta
kertomuksessa selvitetään komission toimintaa, jolla on jouduttu täydentämään asetuksessa esitettyjä
järjestelyitä. Kuten viimeaikaisista tapauksista (74) ilmenee, komission toiminnalle on tunnusomaista se,
että 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle jätetään vastedes sellaiset poolit, jotka ovat
välttämättömiä riskien edellyttämän vähimmäisvakuutusturvan tarjoamiseksi. Käytännössä komission
yksiköt tarkistavat aluksi, jäävätkö poolin tai sen jäsenten markkinaosuudet alle poikkeusasetuksessa
säädettyjen ylärajojen. Jos näin on ja jos muut asetuksen soveltamisedellytykset täyttyvät, pooli kuuluu
poikkeuksen soveltamisalaan. Jos kynnysarvot ylittyvät, komission yksiköt tarkistavat, onko pooli
todella tarpeen riskien edellyttämän vähimmäisvakuutusturvan tarjoamiseksi. Jos näin on, kyseessä ei ole
kilpailunrajoitus eikä 81 artiklan 1 kohtaa siten sovelleta osapuolten markkinaosuudesta riippumatta (75).
Jos pooli ei ole välttämätön vähimmäisvakuutusturvan tarjoa-miseksi, se voi jäädä 81 artiklan 1 kohdan
soveltamisalan ulkopuolelle, jos poolin jäsenillä on sekä oikeudelliselta kannalta että käytännössä
todellinen vapaus päättää, siirtävätkö ne kyseiset riskit pooliin vai eivät.

115. Komission kokemukset muiden näkökohtien osalta ovat osoittaneet sen, että vaikka taloudelliset
ja oikeudelliset periaatteet ovatkin suhteellisen selvät, teknisten ja taloudellisten muuttujien arvioiminen
käytännössä on usein vaikeaa ja edellyttää asiantuntemusta, jota komission yksiköillä ei aina ole. Sama
pätee vakuutusmaksun laskemisen (II osasto) edellyttämään tilastojen laatimiseen, mitä tulee
yhdistettävien tietojen vähimmäismäärän määrittämiseen. Tämän vuoksi kertomuksessa ilmaistaan
komission yksiköiden aikomus keskittyä ennen kaikkea arvioimaan sopimusten konkreettisia vaikutuksia
yksittäisten vakuutuksenantajien käyttäytymiseen riskimaksuperusteiden ja/tai kaupallisten
vakuutusmaksujen laatimisen suhteen.

116. Kokemukset ovat myös osoittaneet sen, että vakiovakuutusehdoille (III osasto) myönnettävien
poikkeusten edellytyksiin liittyy tulkintaongelmia, jotka voivat johtaa joihinkin muutoksiin nykyisessä
tekstissä, kunhan asianomaisilta on saatu enemmän palautetta. Kertomuksessa käsitellään myös
kysymystä tiettyjen kiellettyjen sopimusehtojen sallimisesta jatkossakin. Tällä hetkellä kyseisille
sopimuksille voidaan myöntää poikkeus heti, kun niiden laatijat ilmoittavat, että ehdot eivät ole sitovia.

117. Turvalaitteita koskevat sopimukset (V osasto) näyttävät olevan useimmiten kansallisia sopimuksia,
ja eurooppalaiset sopimukset ovat suhteellisen harvinaisia, vaikka poikkeusasetuksessa niitä nimenomaan
suositellaan, ja yhdenmukaistaminen yhteisön tasolla ei suinkaan ole vielä päättynyt. Tämä haittaa jossain
määrin kyseisten tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja asennusliikkeiden vapautta tarjota palveluitaan.
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(73) Katso edellä.
(74) XXVIII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus – 1998, 111–119 kohta.
(75) Jos pooli on välttämätön osalle jäseniä mutta ei kaikille, lähestymistapa on pragmaattinen. Kilpailua rajoittavaksi

ei katsota ”pienintä” poolia, joka on välttämätön, jotta nekin jäsenet, jotka eivät yksinään pysty kattamaan kyseistä
riskiä, voivat tarjota vakuutusturvan.



118. Kertomuksessa todetaan, että tässä vaiheessa ei ole tarkoitus ulottaa ryhmäpoikkeusmekanismia
kahteen sopimusryhmään, joihin sitä ei tällä hetkellä sovelleta (korvausvaatimusten käsittelyyn ja
suurentuneita riskejä koskeviin rekistereihin liittyvät sopimukset) mutta jotka mainitaan
valtuusasetuksessa. Tämä johtuu siitä, että ensimmäisen ryhmän osalta ei ole saatu tarpeeksi kokemuksia
(komission yksiköt ovat saaneet tällaisesta sopimuksesta yhden kantelun, joka sekin peruttiin) ja toinen
ryhmä ei periaatteessa kuulu 81 artiklan soveltamisalaan.

6 Energia

119. Sähkö- ja kaasualan vapauttaminen edistyi vuonna 1999. Useimmat jäsenvaltiot ovat saattaneet 
sähködirektiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, mutta kaasudirektiivin osalta asia on vielä kesken. 
Vapauttaminen tekee kaasusta ja sähköstä tavallisia hyödykkeitä, joiden myynnistä niiden toimittajat kil-
pailevat. Siten kilpailuoikeuden yleisiä periaatteita sovelletaan muutamia rajoituksia lukuun ottamatta säh-
kömarkkinoihin samalla tavalla kuin muihin tuotemarkkinoihin. Sama pätee piakkoin kaasumarkkinoihin.

Sähkö

120. Niistä 12 jäsenvaltiosta, joiden oli pantava sähködirektiivi täytäntöön vuonna 1999, kymmenen
todella toteutti täytäntöönpanon. Kolmelle jäsenvaltiolle on myönnetty poikkeus (Belgialle ja Irlannille
vuoteen 2000, Kreikalle vuoteen 2001). Kaksi jäsenvaltioita (Ranska ja Luxemburg) eivät toteuttaneet
velvoitettaan. Siten komissio päätti aloittaa perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisen menettelyn
näitä kahta jäsenvaltiota vastaan.

121. Niistä jäsenvaltioista, jotka saattoivat direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, useimmat
valitsivat direktiivin kilpailua edistävät vaihtoehdot sähköntuotannon, verkkoonpääsyn sekä eriyttämisen
suhteen. Kaikki jäsenvaltiot yhtä lukuun ottamatta valitsivat siten uusien voimalaitosten osalta
lupamenettelyn tarjouskilpailumenettelyn asemesta. Samoin suurin osa (13 jäsenvaltiota 15:stä) valitsi
kolmansien osapuolten säännellyn verkkoonpääsyn neuvotteluihin perustuvan verkkoonpääsyn tai yhden
ostajan vaihtoehdon asemasta. Useimmat jäsenvaltiot päättivät erottaa siirtoverkko-
operaattorin/siirtoverkko-operaattorit oikeudellisesti vertikaalisesti integroituneista sähköntoimittajista.
Siten jäsenvaltiot ylittivät direktiivin vaatimukset, joissa edellytettiin ainoastaan sähkönsiirtotoiminnan
johdon ja kirjanpidon eriyttämistä sekä sen varmistamista, että sähkön tuotanto- ja jakelutoimintojen
välillä ei tapahdu tietojen vaihtoa.

122. Useimmat jäsenvaltiot menivät markkinoittensa avaamisessa direktiivin vähimmäisvaatimuksia
pitemmälle. Direktiivin 26,5 prosentin vähimmäisvaatimuksen sijasta Saksa, Suomi, Ruotsi ja
Yhdistynyt kuningaskunta sitoutuivat avaamaan markkinansa sataprosenttisesti. Osa maista vapautti 90
prosenttia  (Tanska), 33 prosenttia (Espanja ja Alankomaat) tai 30 prosenttia (Italia) kysynnästään. Siten
yli 60 prosenttia sähkön kokonaiskysynnästä EU:ssa vapautettiin vuonna 1999. Tämä lienee vapauttanut
riittävän määrän sähkönkuluttajia, jotka voivat tehdä hankintansa eri tahoilta ja siten lisätä kilpailua
sähköntoimittajien välillä ottaen huomioon, että unionin suurimmat sähkönkuluttajat kuuluvat niin
kutsuttuihin vaatimukset täyttäviin asiakkaisiin (76).

123. Mitä tulee kilpailuoikeuden täytäntöönpanoon, vuonna 1999 komissio käsitteli pääasiassa verkkoon
liittyviä kysymyksiä, sähköntoimittajien yhteistyötä ja yhteisyrityksiä sekä hukkakustannuksia. Kilpailusä-

50 XXIX KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS — 1999 — SEC(2000) 720 LOPULLINEN

KILPAILURAPORTTI 1999

(76) Katso komission toinen kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille energiamarkkinoiden vapauttamisen
tilanteesta, KOM(1999) 198 lopullinen, 4.5.1999.



äntöjen soveltamisessa keskityttiin rajatylittäviin kysymyksiin ja tapauksiin, jotta edistettäisiin jäsenvaltioi-
den välisen kaupan muodostumista alalla. Yhdessä yhteisyritystä koskevassa asiassa (77) komissio otti 
kilpailua koskevassa arvioinnissaan huomioon sen, että jäsenvaltio oli viivytellyt, ennen kuin se oli avannut
markkinansa muista jäsenvaltioista tuleville kilpailijoille. Osapuolten oli luvattava, että yhteisyritys ei aloita
toimintaansa jäsenvaltiossa, ennen kuin kyseinen valtio on täyttänyt sähködirektiivin mukaiset velvoitteensa.

124. Koska monet jäsenvaltiot aikovat myöntää sähköyhtiöille taloudellista tukea sellaisten
investointien tai sitoumusten korvaamiseksi, joita kilpailun alettua ei enää saada takaisin tai ei voida
täyttää, komissio on päättänyt laatia suuntaviivat tällaisten hukkakustannusten käsittelystä
valtiontukisääntöjen nojalla. Komissio keskusteli suuntaviivojen luonnoksesta jäsenvaltioiden kanssa
kesäkuussa 1999 järjestetyssä monenvälisessä kokouksessa ja uskoo voivansa antaa lopulliset
suuntaviivat vuoden 2000 alkupuolella.

125. Useimmat jäsenvaltiot ovat perustaneet riippumattoman sähköalan sääntelyelimen, joka valvoo
sähköteollisuutta ja erityisesti kolmansien osapuolten pääsyä verkkoon. Komissio toimii tiiviissä
yhteistyössä näiden vastaperustettujen viranomaisten kanssa, ja se on perustanut sähkön
sääntelyfoorumin, jonka perustamiskokous pidettiin Firenzessä (Firenzen prosessi) (78). Foorumiin
osallistuu kaikkien jäsenvaltioiden, siirtoverkko-operaattoreiden ja sähköntuottajien edustajia. Komissio
toivoo, että toimenpiteistä kansallisen sääntelyn yhdenmukaistamiseksi päästään sähkön
sisämarkkinoiden syntymisen edellyttämään yksimielisyyteen. Vuonna 1999 foorumi käsitteli pääasiassa
rajatylittävän sähkönsiirron tariffeja ja ruuhkautumista (79).

126. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti (80) kansalliset sääntelyviranomaiset eivät
voi hyväksyä yhteisön kilpailuoikeuden vastaista käytäntöä tai sopimusta. Tämä edistää sähkön sisämark-
kinoiden luomista asettamalla vähimmäisrajat tasavertaisille toimintaedellytyksille kaikkialla EU:ssa.

Maakaasu

127. Kaasudirektiivi annettiin vuonna 1998. Se on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä
elokuuhun 2000 mennessä. Komissio uskoo, että kaikki jäsenvaltiot pysyvät määräajassa ja
kaasumarkkinoiden asteittainen avaaminen alkaa silloin. Poikkeukset direktiivistä ovat vähäisiä, ja niitä
voidaan myöntää vain tietyt ehdot täyttäville jäsenvaltioille. Esimerkkinä tästä voidaan mainita Kreikan
ja Portugalin kehittyvät kaasumarkkinat.

128. Sähkömarkkinoiden vapauttamisen perusperiaatteet eli kolmansien osapuolten pääsyä,
eriyttämistä ja ”vaatimukset täyttäviä asiakkaita” koskevat periaatteet pätevät myös kaasumarkkinoihin.
Periaatteet voivat mahdollistaa markkinoiden asteittaisen avaamisen, vaikkakin lähes kaikkien
jäsenvaltioiden odotetaan valitsevan vaadittua nopeamman avaamisen. Voidaan olettaa, että kaasuala
hyötyy sähköalan vapauttamisesta saaduista kokemuksista. Kaasun sääntelyfoorumilla on tässä tärkeä
osansa sähköalan vapauttamiseen tähtäävän Firenzen prosessin esimerkin mukaisesti.

129. Kilpailuoikeuden täytäntöönpanon osalta komissio on pääasiassa käsitellyt kolmansien pääsyä
(ennen vapauttamista), rajallisen kapasiteetin jakamista kaasuverkkojen yhteenliittämisessä ja
pitkäaikaisista sopimuksista johtuvaa markkinoiden sulkemista. Menettelyt ovat vielä kesken.
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(77) EdF, Louis Dreyfus, M.1557, 28.9.1999.
(78) Muutkin sähkön sääntelyfoorumin kokoukset on pidetty Firenzessä, viimeksi 25. ja 26. marraskuuta 1999.
(79) Katso toinen kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille yhdenmukaistamisvaatimuksista, KOM(1999) 164

lopullinen, 16.4.1999.
(80) Kok. 1989, s. 851, 48 kohta – Ahmed Saeed.



130. Kaasumarkkinoiden vapauttamiseen läheisesti liittyvä näkökohta on sähkö- ja kaasumarkkinoiden
välinen yhteys. Kaasun katsotaan tällä hetkellä olevan valittu polttoaine uusissa voimalaitoksissa sekä
yhdistetyissä lämpö- ja sähkölaitoksissa. Siten pääsy myös kaasuverkkoon on sähkömarkkinoiden uusille
yrityksille välttämätöntä.

7 Pankki- ja rahoituspalvelut

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot Alankomaiden täydentävistä eläkekassoista

131. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi 21. syyskuuta 1999 tuomionsa eräissä 234 artiklan
mukaisissa asioissa, jotka koskivat lisäeläkkeitä tarjoavia Alankomaiden eläkekassoja (81). Kuuluminen
tällaisiin kassoihin oli tehty tietyillä toimialoilla pakolliseksi kyseisen toimialan työnantajien ja
työntekijöiden etujärjestöjen pyynnöstä. Eräät kyseisillä toimialoilla toimivat yritykset olivat kuitenkin
kieltäytyneet maksamasta vakuutusmaksujaan, koska ne eivät halunneet kuulua kyseisiin kassoihin, ja
vetosivat yhteisön kilpailusääntöihin. Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta pyydettiin ratkaisemaan,
koskeeko 81 artikla työntekijöiden ja työnantajien välisiä kollektiivisia sopimuksia, koskeeko 81 ja 82
artikla lisäeläkkeitä tarjoavia Alankomaiden eläkekassoja sekä ovatko kyseisille kassoille myönnetyt
yksinoikeudet yhteensopivia 82 ja 86 artiklan kanssa.

132. Tuomioistuin päätti, että työmarkkinaosapuolten kollektiivisiin neuvotteluihin perustuvat
sopimukset työolosuhteiden parantamiseksi eivät luonteensa ja kohteensa vuoksi kuulu
perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisalaan. Tuomioistuin katsoi, että perustamissopimuksen
nojalla yhteisön tarkoituksena on kilpailun varmistamisen lisäksi myös sosiaalipolitiikan varmistaminen.
Tuomioistuin katsoi, että kyseisten sopimusten sosiaaliset päämäärät vaarantuisivat vakavalla tavalla, jos
työmarkkinaosapuolten olisi noudatettava perustamissopimuksen 81 artiklaa silloin, kun ne pyrkivät
yhdessä parantamaan työehtoja.

133. Tuomioistuin katsoi kuitenkin myös, että Alankomaiden alakohtaiset eläkekassat ovat
perustamissopimuksen kilpailumääräyksissä tarkoitettuja ’yrityksiä’. Eläkekassa määrää itse
vakuutusmaksujen ja etuuksien suuruuden ja toimii rahastointiperiaatteen mukaisesti. Etuuksien suuruus
riippuu investointien tuotosta, jonka suhteen eläkekassaa, kuten muitakin vakuutuksenantajia, valvoo
Verzekeringskamer. Tästä seuraa se, että eläkekassa harjoittaa taloudellista toimintaa ja kilpailee
vakuutuksenantajien kanssa.

134. Tuomioistuimen mielestä se, että eläkekassa ei tavoittele voittoa ja sen toiminta perustuu jossain
määrin solidaarisuuteen (eläkekassaan hyväksytään kaikki työntekijät ilman edeltävää terveystarkastusta,
vakuutusmaksut eivät vastaa riskiä ja niin edelleen), ei riitä osoittamaan, että eläkekassa ei ole yritys.
Tuomioistuin lisäsi, että näiden seikkojen vuoksi eläkekassa ei ehkä ole yhtä kilpailukykyinen kuin
vakuutuksenantaja mutta se harjoittaa joka tapauksessa taloudellista toimintaa. Nämä seikat voivat
kuitenkin oikeuttaa yksinoikeuksien myöntämisen tällaiselle kassalle.

135. Tuomioistuin katsoi myös, että Alankomaat ei riko perustamissopimuksen 82 ja 86 artiklaa
yhdessä tulkittuna määrätessään kuulumisen tiettyyn toimialakohtaiseen eläkekassaan pakolliseksi ja
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(81) Asia C-67/96, Albany International BV v. Stichting Bedrijfsfonds Textielindustrie; yhdistetyt asiat C-115/97, C-
116/97 ja C-117/97, Brentjens’ Handelsonderneming BV v. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de handel in
bouw materialen; asia C-219/97, Maatschappij Drijvende Bokken v. Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en
Havenbedrijven.



myöntäessään eläkekassalle yksinoikeuden hallinnoida kerättyjä vakuutusmaksuja. Tuomioistuin katsoi,
että viranomaisten päätös tehdä kassaan kuuluminen pakolliseksi merkitsee väistämättä sitä, että kassalla
on katsottava olevan 86 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yksinoikeus. Koska eläkekassalla on lakiin
perustuva monopoli yhteismarkkinoiden merkittävällä osalla, sillä on myös määräävä markkina-asema.
Käsitellyssä asiassa jotkin yritykset olisivat halunneet tarjota työntekijöilleen paremmat eläkejärjestelyt
ja tehdä tehokkuussyistä kaikki eläkejärjestelynsä yhden ainoan vakuutusyrityksen kanssa. Yritykset
eivät kuitenkaan voi toimia näin, koska niiden on pakko ottaa vakuutus toimialakohtaisesta
eläkekassasta. Tätä seuraava kilpailun rajoittaminen on puolestaan yksinoikeuden suora seuraus.

136. Tämän vuoksi tuomioistuin katsoi tarpeelliseksi tutkia, voidaanko yksinoikeutta perustella 86
artiklan 2 kohdalla. Tuomioistuin katsoi, että eläkejärjestelyllä on keskeinen sosiaalinen tehtävä
Alankomaissa, koska lakisääteinen eläke on pieni. Yksinoikeus on välttämätön, koska ilman sitä
eläkekassa ei ehkä pysty täyttämään yleisen taloudellisen edun mukaista tehtäväänsä asianmukaisin
taloudellisin edellytyksin ja sen rahoituksellinen tasapaino voi vaarantua. Tuomioistuin viittasi erityisesti
vaaraan, että ”hyvät asiakkaat” eroavat eläkekassasta ja ”huonojen asiakkaiden” osuus kasvaa, mistä
seuraisi työntekijöiden eläkkeistä aiheutuvien kustannusten kasvaminen, joten eläkekassa ei enää voisi
tarjota eläkkeitä hyväksyttävillä kustannuksilla. Tämä pätee erityisesti nyt käsitellyn kaltaisiin
eläkekassoihin, joiden toiminta perustuu pitkälle solidaarisuuteen.

137. Tuomioistuin päätti siten, että yksinoikeuden myöntäminen on perusteltua tällaisissa tapauksissa,
koska muutoin kyseiset eläkekassat eivät pystyisi täyttämään yleisen taloudellisen edun mukaista
sosiaalista tehtäväänsä asianmukaisin taloudellisin edellytyksin. Tämä ei kuitenkaan estä komissiota
valvomasta kyseisiä eläkekassoja 81 ja 82 artiklan nojalla silloin, kun ne käyttävät yksinoikeuksiaan.

8 Vapaat ammatit

138. Komissio kehittää parhaillaan lähestymistapojaan kilpailusääntöjen soveltamiseksi vapaiden
ammattien alalla. Vapaiden ammattien alalla palvelujen tarjoaminen on vielä luonteeltaan kansallista,
jopa paikallista, eikä EY:n perustamissopimuksen kilpailusääntöjen soveltamisen edellyttämä tuntuva
vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan siten toteudu useimmissa komissiolle esitetyissä tapauksissa.
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Lisälehti 5: Vapaat ammatit

Kilpailupolitiikalla on tällä alalla kaksi tavoitetta: 1) rajoittavien menettelytapojen lopettaminen ja 2)
sellaisten yhteistyömuotojen tukeminen, jotka helpottavat pääsyä muille maantieteellisille
markkinoille mahdollistaen vapaiden ammattien harjoittajille toiminnan yhteisössä tai
kansainvälisesti. Komission toiminta keskittyy ensi sijassa sellaisiin tapauksiin, joilla on
yhteisönlaajuista ulottuvuutta eli jotka koskevat saman vapaan ammatin sääntöjä kaikissa tai useissa
jäsenvaltioissa, taikka tapauksiin, joissa yhden jäsenvaltion rajoittavalla käytännöllä on tuntuva
vaikutus vastaavan vapaan ammatin harjoittajiin muissa jäsenvaltioissa.

Komissio pyrkii muodostamaan rajan kilpailusääntöjen sekä niiden ulkopuolelle jäävien puhtaasti
eettisten sääntöjen ja muiden, tavoitteiltaan tai vaikutukseltaan perustamissopimuksen 81 artiklan
vastaisten sääntöjen tai menettelytapojen välillä. Tavoite edistää kilpailua vapaiden ammattien alalla
on siten aina sovitettu tavoitteeseen säilyttää jokaiselle vapaalle ammatille tyypilliset puhtaasti eettiset
säännöt.
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Tähän mennessä komissio on tehnyt kolme päätöstä, joissa perustamissopimuksen 81 artiklaa on sovel-
lettu ammatillisen järjestön menettelytapoihin (CNSD, COAPI ja IMA) (1). Kahdessa ensimmäisessä pä-
ätöksessä tuomittiin hintojen kollektiivinen määrääminen kansallisista sääntelypuitteista riippumatta.
CNSD:tä koskevasta päätöksestä on valitettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen (2), mutta
asian käsittely on vielä kesken. Komissio aloitti lisäksi Italiaa vastaan tulliasioitsijoita koskevaa Italian
lainsäädäntöä koskevan rikkomisesta johtuvan menettelyn, josta tuomioistuin antoi tuomion 18. kesäku-
uta 1998 (3). Kolmas päätös koski Euroopan patenttiviraston hyväksymien asiamiesten instituutin me-
nettelysääntöjä. Päätöksessä käsiteltiin mainontaa koskevia rajoituksia ja palvelujen tarjoamista ilman
erillistä pyyntöä. Päätöksellä myönnetään puuttumattomuustodistus säännöille, jotka ovat välttämättö-
miä ammattisalaisuuden ja puolueettomuuden säilyttämiseksi tai eturistiriitojen ja harhaanjohtavan mai-
nonnan välttämiseksi. Sen sijaan määräykset, joilla kielletään vertaileva mainonta direktiivin
97/55/EY (4) mukaisin edellytyksin sekä palvelujen aktiivinen tarjoaminen toisten asiamiesten entisille
asiakkaille, katsottiin kilpailunrajoituksiksi, jotka rikkovat perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan
määräyksiä. Kyseisille määräyksille myönnettiin kuitenkin lyhytaikainen poikkeus. IMAon nostanut pä-
ätöksestä kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa (5) saadakseen päätöksen poikkeusta
koskevan kohdan kumotuksi.

Edellä mainittujen tapausten perusteella voidaan jo tehdä päätelmiä kilpailusääntöjen soveltamisesta
kyseisellä alalla:

1) Vapaiden ammattien harjoittajat ovat pääasiassa perustamissopimuksen 81 artiklassa tarkoitettuja
yrityksiä harjoittaessaan ammattiaan itsenäisesti, ja heidän ammattijärjestöjään, jotka yhdistävät
kaikki saman ammatin harjoittajat, voidaan tietyissä tapauksissa pitää yritysten yhteenliittyminä.

2) Ammattijärjestön harjoittama hintojen kollektiivinen määrääminen ja tietynlaisen mainonnan
kieltäminen voivat muodostaa perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
kilpailunrajoituksen.

3) Jokaiselle vapaalle ammatille ominaiset välttämättömät säännöt, joilla pyritään varmistamaan
vapaan ammatin harjoittajien puolueettomuus, pätevyys, rehellisyys ja vastuu tai välttämään
eturistiriidat ja harhaanjohtava mainonta, eivät muodosta perustamissopimuksen 81 artiklan 1
kohdassa tarkoitettua kilpailunrajoitusta.

4) Oikeudelliset puitteet, joissa sopimukset tehdään, sekä näille puitteille eri kansallisissa
oikeusjärjestelmissä annettu oikeudellinen pätevyys eivät vaikuta yhteisön kilpailusääntöjen
soveltamiseen. Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut tämän periaatteen moneen kertaan (6).

5) Vaikka jäsenvaltio voi rikkoa perustamissopimuksen määräyksiä antamalla ammattijärjestölle
valtuudet määrätä jäsentensä perimät hinnat, ammattijärjestön käyttäessä näitä valtuuksia siihen
sovelletaan perustamissopimuksen 81 artiklaa (7).

(1) Komission päätös 30.6.1993, CNSD (EYVL L 203, 13.8.1993); komission päätös 30.1.1995, COAPI (EYVL
L 122, 2.6.1995) ja komission päätös 7.4.1999, IMA (EYVL L 106, 23.4.1999).

(2) Asia T-513/93, CNSD v. komissio.
(3) Asia C-35/96, komissio v. Italia, Kok.1998, s. I-3851.
(4) EYVL L 290, 23.10.1997.
(5) Asia T-144/99, IMA v. komissio.
(6) Muun muassa yhdistetyt asiat 43/82 ja 63/82, VBVB/VBBB, Kok.1984, s. 19; asia 123/83, BNIC/Clair, Kok.

1985, s. 391; edellä mainittu asia C-35/96.
(7) Komission päätös, tehty 30.1.1995, EYVL L 122, 2.6.1995, s. 37.
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9 Urheilu

Alustavat suuntaviivat kilpailusääntöjen soveltamisesta

139. Urheilua koskeva komission selvitys Eurooppa-neuvostolle (82) sisältää komission alustavat
suuntaviivat kilpailusääntöjen soveltamiseksi urheilun alalla. Selvityksessä korostetaan ennen kaikkea
urheilun yhteiskunnallisia ja kulttuurisia näkökohtia sekä sen jatkuvasti lisääntyvää taloudellista
merkitystä. Urheiluun liittyy kaksi ulottuvuutta: 1) urheilun sosiaalinen, kasvatuksellinen, kulttuurinen
ja yhteenkuuluvuutta lisäävä ulottuvuus, joka on säilytettävä, ja 2) urheiluun liittyvän kaupallisen
toiminnan luoma taloudellinen ulottuvuus. Ensimmäinen ulottuvuus ei periaatteessa kuulu
perustamissopimuksen kilpailusääntöjen soveltamisalaan. Toiseen ulottuvuuteen sitä vastoin sovelletaan
kilpailusääntöjä ottaen kuitenkin huomioon alan erityispiirteet – seurojen väliset riippuvuudet,
yhtäläisten mahdollisuuksien ja tulosten ennalta ratkaisemattomuuden periaatteiden kunnioittaminen
sekä urheilun yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tavoitteet.

140. Selvityksessä esitetään alustavia päätelmiä kilpailusääntöjen soveltamisesta urheilun alalla ja
annetaan esimerkkejä urheilujärjestöjen harjoittamista käytännöistä, jotka on jaettu kolmeen ryhmään:

– Käytännöt, jotka eivät kuulu kilpailusääntöjen soveltamisalaan: Urheilujärjestöjen
sääntöjärjestelmät, joissa vahvistetaan urheilulajin olemassaololle, urheilulajin organisoimiselle tai
kilpailujen järjestämiselle välttämättömät säännöt. Lajille välttämättömät säännöt ovat ensi sijassa
”pelisääntöjä”. Näiden sääntöjen tarkoituksena ei ole vääristää kilpailua.

Joulukuun 3 päivänä 1999 tehdyssä päätöksessä (ei ole julkaistu) kantelun hylkäämisestä (asia
Mouscron) (83) komissio katsoi, että UEFA-cupin sääntö, jonka mukaan jokaisen seuran on pelattava
kotiottelunsa kotikentällään, on urheilua koskeva sääntö, johon ei sovelleta perustamissopimuksen
kilpailusääntöjä.

– Kilpailusääntöjen periaatteessa kieltämät käytännöt: Kyseessä ovat urheilun synnyttämässä
taloudellisessa toiminnassa käytössä olevat kilpailua rajoittavat käytännöt. Näitä ovat muun muassa
urheilualan tuotteiden rinnakkaistuonnin estäminen ja sponsorointisopimukset, jos niillä suljetaan
markkinoiden ulkopuolelle muut toimittajat ilman objektiivisia perusteita. Todennäköisesti
kiellettäisiin sellaiset urheilutapahtumiin myönnettävät yksinomaiset lähetysoikeudet, jotka
kestonsa tai laajuutensa vuoksi johtaisivat markkinoiden sulkeutumiseen.

Todennäköisesti kiellettäisiin myös käytäntö, jossa urheilujärjestö käyttää
sääntöjenantamisvaltaansa sulkeakseen ilman objektiivista perustetta markkinoilta sellaiset
taloudelliset toimijat, jotka eivät ole saaneet järjestöltä laatu- tai turvallisuustodistusta tuotteilleen,
vaikka ne noudattaisivatkin perusteltuja laatu- ja turvallisuusvaatimuksia.

Määräävässä asemassa olevat järjestöt eivät myöskään saa myydä pääsylippuja stadioneille tavalla,
joka asettaa jäsenvaltion ulkopuolella asuvat henkilöt eriarvoiseen asemaan kyseisessä
jäsenvaltiossa asuviin henkilöihin nähden. Komissio totesi 20. heinäkuuta 1999, että vuoden 1998
jalkapallon maailmanmestaruuskisojen paikallinen järjestelykomitea (CFO) oli käyttänyt väärin
määräävää asemaansa soveltamalla syrjivää lipunmyyntijärjestelyä, joka suosi Ranskassa asuvia
kuluttajia (katso I.B.3 edellä) (84).

(82) KOM(1999) 644 lopullinen.
(83) Lillen kaupungin UEFAa koskeva kantelu.
(84) EYVL L 5, 8.1.2000. 



– Käytännöt, joille voitaneen myöntää poikkeus kilpailusääntöjen noudattamisesta: Bosman-tuomios-
sa (85) on todettu hyväksyttäviksi tavoitteet, joilla pyritään varmistamaan tietty tasapaino seurojen välil-
lä turvaamalla yhtäläiset mahdollisuudet ja tulosten ennalta ratkaisemattomuus sekä edistämällä nuor-
ten pelaajien rekrytointia ja kouluttamista. Siksi näihin kahteen tavoitteeseen tähtääville ammattiseu-
rojen välisille sopimuksille ja seuroja edustavien yhteenliittymien päätöksille todennäköisesti myönne-
tään poikkeus, jolleivät ne riko perustamissopimuksen muita määräyksiä (erityisesti 39 artiklaa) ja jos
rajoitukset on suhteutettu tavoitteisiin. Samoin avoimiin ja yhtäläisiin valintakriteereihin perustuvilla
tarjouskilpailuilla valittaville lyhytaikaisille sponsorointisopimuksille myönnettäneen poikkeus.

141. Jos lähetysoikeuksien kollektiiviselle myynnille myönnetään poikkeuksia, on otettava huomioon
kuluttajille koituva hyöty ja se, ovatko kilpailurajoitukset oikeassa suhteessa hyväksyttyyn tavoitteeseen.
Huomioon on otettava myös vaikutus lähetysmarkkinoiden rakenteeseen. Tässä yhteydessä on
tarkasteltava myös sitä, missä määrin voidaan luoda yhteys oikeuksien kollektiivisen myynnin ja
ammatti- ja amatööriurheilun välisen solidaarisuuden, nuorten urheilijoiden kouluttamistavoitteen sekä
väestön liikunnanedistämisen välille

142. Urheilujärjestöjen harjoittamista käytännöistä annettujen esimerkkien avulla pyritään luomaan
paremmin määritelty oikeudellinen ympäristö, jotta urheilualalle luotaisiin oikeusvarmuus, jota alalla
oikeutetusti kaivataan.

10 Moottoriajoneuvot

Moottoriajoneuvojen jälleenmyynti

143. Perustamissopimuksen 81 artiklan nojalla kiellettyjä ovat tuottajien ja kauppiaiden väliset
sopimukset, jotka rajoittavat tuotemerkkien välistä kilpailua jakamalla markkinat. Moottoriajoneuvojen
jälleenmyyntiä koskeva ryhmäpoikkeusasetus (asetus (EY) N:o 1475/95) (86) sisältää useita säännöksiä,
joilla pyritään lisäämään kilpailua uusien autojen ja varaosien markkinoilla ja parantamaan kuluttajien
asemaa takaamalla heille kaikki mahdolliset sisämarkkinoiden tuomat edut. Näiden periaatteiden
mukaisesti komissio aloitti vuonna 1999 tarkastuksissa saatujen todisteiden perusteella kaksi autojen
valmistajia ja/tai maahantuojia koskevaa menettelyä.

144. Asetuksen (EY) N:o 1475/95 11 artiklassa komissio velvoitetaan arvioimaan säännöllisesti
asetuksen soveltamista erityisesti siltä osin, miten poikkeusluvan saanut jakelujärjestelmä vaikuttaa
kuluttajille tarjottavien palvelujen laatuun ja tavaroiden hintoihin eri jäsenvaltioissa. Autojen hintaeroja
on arvioitu vuodesta 1993, josta alkaen komissio on julkaissut kahdesti vuodessa raportin autojen
hinnoista Euroopan unionissa (87) ja tähän liittyvän lehdistötiedotteen. Raportissa analysoidaan autojen
hintaeroja Euroopan unionissa ja pyritään parantamaan hintojen läpinäkyvyyttä kuluttajan kannalta.
Tilannetta 1. toukokuuta ja 1. marraskuuta kuvaavat raportit osoittavat hintaerojen olevan edelleen
useissa malleissa liian suuret (88).
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(85) Asia C-415/93, Bosman-tuomio 15.12.1995 (Kok. s. I-4921).
(86) 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 – 1996, 54–56 kohta ja
IP/00/121, 7.2.2000. 

(87) Saatavilla komission edustustoista jäsenvaltioissa ja kilpailun pääosaston kotisivuilla 
http://europa.eu.int/comm/dg04/aid/en/car.

(88) Katso lehdistötiedotteet IP/99/60, 1.2.1999 ja IP/99/554, 22.7.1999.



145. Tämän lisäksi komission on laadittava kertomus asetuksen arvioimisesta ennen vuoden 2000
loppua. Loppukuluttajille tarjottavan palvelun laatu on kertomuksessa arvioitava keskeinen tekijä.
Yhtenäismarkkinoiden periaate edellyttää, että kuluttajien on voitava ostaa moottoriajoneuvonsa
yhteisössä sieltä, missä hinnat ja ehdot ovat edullisimmat, ja että tehokas kilpailu huolto- ja
korjausmarkkinoilla on varmistettava. Tämä mielessään komissio on lähettänyt kyselyitä eri tahoille,
joihin asetus vaikuttaa suoraan, kuten autojen valmistajille, maahantuojille, kuluttajajärjestöille,
riippumattomille jälleenmyyjille ja välittäjille, varaosavalmistajille, riippumattomille korjaamoille,
franchise-kauppiaille ja sähköisen kaupankäynnin alalla toimiville yrityksille.

146. Kyselyn avulla komissio saa ensinnäkin kokonaiskuvan alan kehityksestä, ja lisäksi voidaan
tarkistaa, onko asetuksen tavoitteet saavutettu. Tämän vuoksi monen kysymyksen tarkoitus on antaa
komissiolle käsitys siitä, miten asetuksen säännökset on pantu toimeen käytännössä. Komissio haluaisi
myös tietää, kyseenalaistaako autojen tekninen kehitys ja uusien markkinointi- ja jakelukeinojen
kehittäminen autojen jälleenmyyntiä koskevan erityisen asetuksen perustan. Kaikkia tahoja on siten
pyydetty toimittamaan näkemyksensä autojen jälleenmyyntialan tulevasta kehityksestä vuoteen 2010 asti
ja sen jälkeen. Saadut tulokset tulevat muodostamaan keskeisen osan kertomuksesta, joka komission on
tarkoitus antaa vuoden 2000 loppuun mennessä.
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D – Tilastokatsaus

Kuvio 1.
Uudet asiat.
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Kuvio 2.
Käsitellyt asiat.
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Kuvio 3.
Vuoden lopussa kesken olevien asioiden määrän kehitys.
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II – YRITYSKESKITTYMIEN VALVONTA

A – Johdanto

147. Yrityskeskittymien määrä jatkoi heikentymättä kasvuaan vuonna 1999. Vuonna 1999 tehtiin 292
ilmoitusta. Tämä vastaa 24 prosentin kasvua edellisestä vuodesta ja yhteensä 70 prosentin kasvua
vuodesta 1997. Sulautuma-asetuksen nojalla ilmoitettujen asioiden määrä on viisinkertaistunut vuodesta
1990. Komissio teki päätöksen 270 asiassa, eli päätöksiä tehtiin 13 prosenttia enemmän kuin vuonna
1998. Huomionarvoista vuonna 1999 oli se, että yhteensä viidessä asiassa keskittymän osapuolet
luopuivat toimenpiteestä komission havaittua vakavia kilpailuun liittyviä ongelmia. Vuonna 1999
komissio piti lisäksi välttämättömänä aloittaa neljä kuukautta kestävän toisen vaiheen tutkimuksen
(toisen vaiheen menettelyn) 20 suunnitellun keskittymän osalta verrattuna 12:een vuonna 1998. Niistä
keskittymistä, joista aloitettiin toisen vaiheen menettely, yhteensä kahdeksan hyväksyttiin ehdollisesti,
yksi kiellettiin muodollisesti, viisi peruttiin ja yhdeksän siirrettiin vuodelle 2000. Asioita hyväksyttiin
enemmän myös menettelyn alkuvaiheessa (19 päätöstä verrattuna 12 päätökseen edellisenä vuonna) sen
jälkeen, kun yritykset olivat antaneet riittäviä sitoumuksia sen varmistamiseksi, että mahdolliset
kilpailuongelmat ratkaistaan. Nykyisen fuusioaallon taustalla ovat pääasiassa markkinoiden
globaalistuminen, euron käyttöönotto, sisämarkkinoiden loppuunsaattaminen ja tuleva laajentuminen.
Nämä tekijät pitävät yrityskeskittymien määrän Euroopassa suurena lähitulevaisuudessakin.

148. Yrityskeskittymien valvonnalle on nykyisin tyypillistä se, että tapaukset muuttuvat yhä
mutkikkaammiksi. Suuri osa vuonna 1999 ilmoitetuista keskittymistä oli rakenteeltaan erittäin
monimutkaisia, ja ne edellyttivät useiden eri markkinoiden samanaikaista analyysia.

149. Myös yrityskeskittymien maantieteellinen ulottuvuus laajenee jatkuvasti. Analyysin onnistumisen
varmistamiseksi komission on jatkettava tiivistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa muiden kilpailuviranomais-
ten kanssa. Vuonna 1999 saatu kokemus osoittaa sen, että tällainen yhteistyö voi merkittävästi parantaa tut-
kimusten tulosta, ja komissio pitääkin yhteistyötä muiden kilpailuviranomaisten kanssa erittäin tärkeänä.

150. Merkittävää kansainvälistä yhteistyötä liittyi vuonna 1999 esimerkiksi kahteen öljy- ja kemikaalia-
laa koskevaan asiaan (Exxon/Mobil (89) ja BP Amoco / Atlantic Richfield) (90), joita komissio tutki tiiviissä
yhteistyössä Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisen Federal Trade Commissionin kanssa. Yhteistyö Yhdy-
svaltojen kilpailuviranomaisten kanssa auttoi myös määrittelemään yhteiset korjaustoimenpiteet asiassa
Imetal / China Clays (91), jossa useiden toimenpiteen vaikutusalaan kuuluvien tuotemarkkinoiden havaitti-
in olevan maailmanlaajuiset. Asiassa Honeywell/AlliedSignal (92) yritykset sitoutuivat myymään liiketoi-
minnan osia, jotka Yhdysvaltojen oikeusministeriökin oli määrännyt myytäviksi. Komissio teki läheistä yh-
teistyötä Yhdysvaltojen oikeusministeriön kanssa myös asiassa Ahlström/Kvaerner (93), johon liittyi vaka-
via kilpailuongelmia useilla maailmanlaajuisilla selluteollisuuden markkinoilla. Maailmanlaajuisten ja
kansainvälisiä vaikutuksia aiheuttavien yrityskeskittymien lukumäärän kasvaessa toiminnan yhteensovitta-
misesta ja tietojenvaihdosta tulee yhä tärkeämpää.

151. Vuonna 1999 merkittävää kehitystä tapahtui myös oligopolistista määräävää markkina-asemaa
koskevien asioiden käsittelyssä. Yhteisöjen tuomioistuin ei tuomiossaan pelkästään vahvistanut
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(89) Asia IV/M.1383.
(90) Asia IV/M.1532.
(91) Asia IV/M.1381.
(92) Asia IV/M.1601.
(93) Asia IV/M.1431.



komission päätöstä asiassa Gencor/ Lonrho (94), vaan myös hyväksyi komission tavan käsitellä asioita,
joissa on kyse yhteisestä määräävästä markkina-asemasta. Vuonna 1999 komissio tutki oligopolistista
määräävää markkina-asemaa useissa asioissa (erityisesti Airtours  / First Choice (95), Exxon/Mobil ja
Danish Crown  / Vestjyske Slagterier (96)). Vaikka kunkin asian analyysi perustuu siihen liittyviin
tosiseikkoihin, joitakin yhteisiä piirteitä on olemassa. Näitä piirteitä käsitellään jäljempänä tarkemmin.
Komissio tunnustaa tarpeen selventää oligopolistisen määräävän markkina-aseman käsittelyä, jotta
voidaan välttää yrityksille aiheutuvaa epävarmuutta. Komissio jatkaa työtään tällä alalla.

152. Kolmas merkittävä tapahtuma vuoden aikana oli se, että komissio määräsi ensimmäistä kertaa
sakkoja useille ilmoituksen tehneille osapuolille puutteellisten tai harhaanjohtavien tietojen
toimittamisesta yrityskeskittymää koskevassa menettelyssä (katso lisälehti jäljempänä). Koska
komission on tutkittava ilmoitetut toimenpiteet suhteellisen lyhyessä ajassa ja toimenpiteet ovat yhä
mutkikkaampia, oikeaan tulokseen pääsemisen kannalta on välttämätöntä, että osapuolet toimittavat
komissiolle täydelliset ja tarkat tiedot. Määräämällä sakkoja komissio on korostanut, kuinka tärkeänä se
pitää näiden vaatimusten noudattamista. Komissio harkitsee myös, olisiko aiheellista ehdottaa
neuvostolle sakkojen enimmäismäärän nostamista.

B – Uudet kehityssuunnat

1 Markkinoiden määritelmä

Öljy ja kemikaalit

153. Yrityskeskittymien runsaus öljy- ja kemikaaliteollisuuden alalla oli yksi merkittävimmistä
piirteistä vuonna 1999, ja komissio tutki useita alalla toteutettuja toimenpiteitä. Aikaisemmin öljy- ja
kemikaalialan keskittymissä on pääasiassa ollut kyse rajoitettujen liiketoiminta-alojen yhdistämisestä
perustamalla yhteisyrityksiä, mutta useat viimeaikaisista keskittymistä ovat kokonaisvaltaisempia siinä
mielessä, että niissä yhdistetään kaikki keskittymän osapuolten liiketoiminnot.

154. Komissio aloitti perusteellisen tutkimuksen kolmesta keskittymästä öljy- ja kemikaaliteollisuuden
alalla (Exxon/Mobil, BP Amoco/Atlantic Richfield ja Total/Elf Aquitane) (97). Analyyseissa käsiteltiin
koko öljy- ja kaasualan toimitusketjua öljynetsinnästä jalostukseen ja polttoaineen vähittäismyyntiin.
Erityisen merkittävää on se, että komissio tutki ensimmäistä kertaa yksityiskohtaisesti raakaöljyn ja
maakaasun etsinnän ja porauksen markkinoita. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää, johtaisivatko
Exxonin ja Mobilin sekä BP Amocon ja Atlantic Richfieldin sulautumiset siihen, että vain muutamat öljy-
yhtiöt pystyisivät etsimään ja ottamaan käyttöön 10–15 vuoden kuluttua hyödynnettäviä varoja.
Tutkimukset osoittivat, että nämä niin sanotut ”supersuuret” yhtiöt (sulautumisten seurauksena syntyvät
kaksi yritystä ja Shell) kohtaisivat kuitenkin edelleen pienempien öljy-yhtiöiden aiheuttamaa kilpailua.
Lisäksi tutkimukset paljastivat, että mailla, joiden alueilta öljyä ja kaasua löydetään, ei ole syytä sallia
sitä, että öljy-yhtiöt rajoittavat tuotantoa. Komissio totesi myös, että kokoerojen vuoksi pienemmät öljyn
ja kaasun etsijät eivät kilpailisi samantyyppisistä etsintäoikeuksista kuin suuremmat etsintätoiminnan
harjoittajat eivätkä olisi riippuvaisia näistä öljyn myynnissäkään. Tämän vuoksi komissio päätteli, että
määräävää asemaa ei syntyisi tai sellainen ei vahvistuisi näillä tuotantoketjun alkupään markkinoilla.
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(94) T-102/96, Gencor v. komissio, 25.3.1999.
(95) Asia IV/M.1524.
(96) Asia IV/M.1313.
(97) Asia IV/M.1628.



155. Asiassa Exxon/Mobil komissio päätteli myös, että moottoriöljyn vähittäismyynti Ranskan
maksullisilla moottoriteillä muodostaa erilliset markkinat. Komissio totesi, että maksulliset moottoritiet
Ranskassa muodostavat erilliset tuotemarkkinat erityispiirteidensä vuoksi. Komissio totesi erityisesti,
että kysyntä Ranskan maksullisilla moottoriteillä on sidottua, koska mahdollisuus poistua moottoritieltä
polttoaineen ostamiseksi moottoritien ulkopuolisilta huoltoasemilta on erittäin pieni tiemaksun vuoksi.
Komissio totesi myös, että polttoaine on yleisesti kalliimpaa maksullisilla moottoriteillä kuin tavallisilla
teillä. Lopuksi komissio totesi, että useat tekijät tekevät moottoripolttoaineen vähittäismyynnin
markkinoillepääsyn vaikeammaksi maksullisilla moottoriteillä verrattuna huoltoasemamarkkinoihin
kokonaisuudessaan.

Liikenne- ja postiala

156. Vuoden aikana komissio käsitteli useita postialaan liittyviä asioita, joista osa koski suuria
kansallisia postilaitoksia, kuten Deutsche Post, La Poste ja Alankomaiden posti (TNT). Tarkasteltuja
markkinoita ovat pikalähetysten (98), pakettien (99), rahdin kuljetuksen (100) ja logistiikan (101) markkinat.
Kansallisten postilaitosten toteuttamien yrityskauppojen tavoitteena on strateginen asemointi kilpailulle
avoimessa markkinaympäristössä toiminnan monipuolistamiseksi perinteisistä monopolin alaisista
toiminnoista, kun uhkana on tuottojen aleneminen. Monipuolinen ”yhden luukun” palvelu, joka kattaa
laajan tuotevalikoiman ja maantieteellisen alueen, näyttää olevan etu ottaen huomioon kuljetuspalvelujen
suuren merkityksen sähköisen kaupankäynnin lisääntyessä.

157. Aikaisemmin komissio on erottanut toisistaan kirjepostin, pakettien ja rahdinkuljetuspalvelujen
markkinat sillä perusteella, että kuljetettavien lähetysten erilainen koko ja muoto edellyttävät erilaisia
käsittely- ja lajittelulaitteita. Markkinat on jaettu edelleen toimitusnopeuden perusteella pika- ja
normaalipostiin (paketti- ja rahtilähetyksiin). Pikapalvelut takaavat toimituksen tietyssä ajassa, kun taas
normaalipalveluissa ilmoitetaan ainoastaan yleinen arvio toimitusajasta. Kaikkia edellä mainittuja posti-
ja kuljetuspalveluja tarjotaan kotimaan ja ulkomaan toimituksiin. Komissio on kuitenkin katsonut
kotimaahan ja ulkomaille suuntautuvien postipalvelujen muodostavan erilliset markkinat, koska hinnat
ja tuotteet ovat erilaisia ja kotimaan palvelusta vastaa usein eri toiminnanharjoittaja kuin ulkomaan
palvelusta. Komission mukaan posti- ja kuljetuspalvelujen merkitykselliset maantieteelliset markkinat
ovat kansalliset pääasiassa verkkoinfrastruktuurin kansallisen luonteen vuoksi.

158. Viime aikoina näiden eri palvelujen väliset rajat ovat siirtyneet ja hämärtyneet. Eri palveluntarjoajat
pyrkivät yhä enemmän suunnittelemaan ja tarjoamaan räätälöityjä ja erikoispalvelupaketteja vastatakseen
tietyntyyppisten asiakkaiden erityistarpeisiin. Näissä palveluissa eri toimituspalveluja yhdistetään usein
toisiinsa ja muihin lisäarvollisiin palveluihin, kuten lähetyksen seurantapalveluihin (track and trace). Pal-
velupaketit voivat sisältää myös esimerkiksi varastoinnin, laskutuksen ja kuljetuksen. Komissio on luoki-
tellut nämä toiminnot niiden painopisteen mukaan joko itsenäisiksi logistiikkapalveluiksi (102) tai toimitus-
palvelujen lisäpalveluiksi (103). Toinen suuntaus on se, että pääasiassa alueellisten palveluntarjoajien väli-
nen yhteistyö korvataan integroiduilla Euroopan laajuisilla ja jopa laajemmilla verkoilla sekä paketti- että
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(98) Asia IV/M.1347 – Deutsche Post / Securicor; asia IV/M.1405 – TNT Post Group / Jet Services.
(99) Asia IV/M.1371 – La Poste / Denkhaus; asia IV/M.1447 –  Deutsche Post / trans-o-flex (ilmoitus peruttu); asia

IV/M.1513 – Deutsche Post / Danzas/Nedlloyd.
(100) Asia IV/M.1410 – Deutsche Post / Danzas; asia IV/M.1513 – Deutsche Post / Danzas/Nedlloyd; asia IV/M.1549

– Deutsche Post / ASG; asia IV/M.1585 – DFDS / FLS Industries / Dan Transport; asia IV/M.1649 – Gefko /
KN Elan.

(101) Asia IV/M.1500 – TPG/Tecnologistica.
(102) Asia IV/M.1500 – TPG/Tecnologistica.
(103) Asia IV/M.1513 – Deutsche Post / Danzas/Nedlloyd.



rahdinkuljetusmarkkinoilla. Komissio on tutkinut, johtaako tämä suuntaus pienten ja keskisuurten kilpailij-
oiden sulkemiseen markkinoilta tai potentiaalisen kilpailun vähentymiseen (104).

159. Komission on varmistuttava siitä, että entisten valtion monopolien toteuttamilla yksityisten
yritysten haltuunotoilla ei luoda määräävää markkina-asemaa millään markkinasegmentillä ja/tai
maantieteellisellä alueella tällä nopeasti kehittyvällä alalla. Viimeaikaisissa kansallisia postilaitoksia
koskevissa asioissa yrityskaupat ovat pääasiassa olleet luonteeltaan täydentäviä, eivätkä ne ole siten
johtaneet vakaviin kilpailuongelmiin. Tähän mennessä komissio on aloittanut perusteellisen tutkimuksen
ainoastaan yhdessä asiassa (Deutsche Post / trans-o-flex) (105). On kuitenkin syytä huomata, että
kilpailijoiden ja asiakkaiden esille tuomat ongelmat koskevat väitettyä ristikkäistukemista ja valtion
rahoitusta näille yrityskaupoille. Komissio tutkii näitä kysymyksiä valtiontukisääntöjen perusteella.

2 Määräävän markkina-aseman arviointi

Yhteinen määräävä asema

160. Sen jälkeen kun Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi vuonna 1998 asiassa Kali und Salz (106)
tuomion, jossa tuomioistuin vahvisti sulautuma-asetuksen soveltamisen yhteisiin määrääviin markkina-
asemiin, komission toimivalta käsitellä oligopoleja ja omaksuttu lähestymistapa on vahvistettu
tuomioistuimen asiassa Gencor/ Lonrho antamassa tuomiossa. Maaliskuussa annettu tuomio on
merkittävä monessa suhteessa. Ensinnäkin tuomioistuin vahvisti komissio tavan käsitellä yhteisiä
määrääviä markkina-asemia. Tuomioistuin katsoi erityisesti, että sellaisia markkinoiden ominaispiirteitä
kuin markkinoiden avoimuus, tuotteiden homogeenisuus, markkinoiden kypsyys, innovaation vähäisyys,
kustannusrakenteet ja kontaktit useilla markkinoilla voidaan käyttää määriteltäessä sitä, onko
markkinoilla taipumusta oligopolistiseen määräävään asemaan. Toiseksi tuomioistuin vahvisti komission
analyysin siitä, kuinka toimenpide olisi muuttanut kilpailijoiden välisiä kilpailusuhteita ja siten tehnyt
kilpailunvastaisen samansuuntaisen käyttäytymisen todennäköisemmäksi. Kolmanneksi tuomioistuin
päätteli, että yhteinen määräävä asema ei välttämättä edellytä rakenteellisia yhteyksiä. Vaikka
tuomioistuin ei sanonut, mitä edellä mainituista tekijöistä olisi pidettävä erityisen tärkeänä yhteistä
määräävää asemaa tutkittaessa, se katsoi kaikkien näiden tekijöiden voivan osoittaa, onko
kilpailunvastainen samansuuntainen käyttäytyminen markkinoilla todennäköistä. 

161. Komissio tarkasteli yhteistä määräävää asemaa neljässä toisen vaiheen tutkimuksessa, joista
kolme aloitettiin mainitun tuomioistuimen tuomion jälkeen. Asiassa Airtours/First Choice komissio
päätyi kieltämään toimenpiteen sillä perusteella, että se olisi johtanut kolmen yrityksen oligopoliin
markkinoilla, jotka olivat jo erittäin keskittyneet (katso lisälehti jäljempänä). Asiassa Exxon/Mobil
komissio totesi, että toimenpide olisi johtanut olemassa olevan oligopolin vahvistumiseen maakaasun
kaukosiirron ja tukkumyynnin markkinoilla Saksassa. Komissio totesi myös, että Exxonin, BP/Mobilin
ja Aralin välisten suhteiden sekä alan muiden rakenteellisten piirteiden vuoksi toimenpide oli luonut
oligopolistiset määräävät asemat tai vahvistanut sellaisia polttoaineen jakelun markkinoilla Ranskan
maksullisilla moottoriteillä sekä Saksassa, Luxemburgissa, Alankomaissa, Itävallassa ja Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Mielenkiintoista on se, että komissio totesi sulautuman luovan oligopolin tai
vahvistavan sellaista moottoripolttoaineen vähittäismyynnin useilla kansallisilla markkinoilla, joilla
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keskittyminen oli ainoastaan kohtuullista (vähimmillään kolme toimijaa Yhdistyneessä
kuningaskunnassa ja enimmillään seitsemän toimijaa Luxemburgissa). Huolimatta suhteellisen
vähäisestä keskittymisestä markkinoilla todettiin olevan kaikki ominaispiirteet, jotka ovat tyypillisiä
oligopolistisilla markkinoilla. Asiassa Danish Crown / Vestjyske Slagterier komissio totesi, että duopolin
toimitusten osuus olisi ollut 70 prosenttia valintamyymälöissä myydyn tuoreen sianlihan Tanskan
markkinoista.

162. Kaikissa näissä asioissa komissio tutki markkinoiden piirteitä, esimerkiksi markkinoiden
avoimuutta, tuotteiden homogeenisuutta, markkinoiden kypsyyttä, innovaatioiden määrää,
kustannusrakenteiden samankaltaisuutta, markkinoiden välisiä kontakteja sekä (rakenteellisia ja muita)
yhteyksiä selvittääkseen, edistävätkö markkinat oligopolistisen määräävän aseman syntymistä. Komissio
on analysoinut näitä piirteitä tapauskohtaisesti. Markkinoiden ominaispiirteiden merkitys riippuu
kuitenkin analysoitavista markkinoista.
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Lisälehti 6: Yhteinen määräävä markkina-asema: Airtours / First Choice

Komissio tutki perusteellisesti tämän Yhdistyneen kuningaskunnan valmismatka-alalla tehdyn
vihamielisen ostotarjouksen, josta ilmoitettiin 29. huhtikuuta. Tutkimuksen perusteella komissio
päätti 22. syyskuuta 1999 kieltää ehdotetun sulautuman. Päätöstä perusteltiin sillä, että sulautuma
johtaisi Airtours / First Choice -sulautuman ja kahden jäljellä olevan suuren vertikaalisesti
integroituneen toimijan (Thomson ja Thomas Cook) yhteiseen määräävään markkina-asemaan. Tämä
vähentäisi merkittävästi kilpailua lähikohteisiin suuntautuvien valmismatkojen markkinoilla
Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun komissio kielsi sulautuman useamman kuin kahden yrityksen
yhteisen määräävän aseman perusteella. Sulautuma-asetuksen soveltamista useamman kuin vain
yhden yrityksen määräävään asemaan on kuitenkin tarkasteltu aikaisemmin (1), ja useissa asioissa
(joista kaksi on ollut Euroopan yhteisöjen tuomioistuinten käsiteltävänä, katso edellä (2)) on käsitelty
kahden yrityksen määräävää asemaa (duopoli) ja vahvistettu periaate, että asetusta sovelletaan myös
yhteiseen määräävään asemaan.

Yhdistyneen kuningaskunnan valmismatkamarkkinoilla havaittiin olevan useita piirteitä, esimerkiksi
markkinoiden avoimuus, markkinoiden kypsyys, innovaatioiden vähäisyys, kustannusrakenteiden
samankaltaisuus ja oligopoliasemassa olevien yritysten väliset kaupalliset yhteydet, jotka komission
mielestä lisäävät todennäköisyyttä, että sulautuma johtaisi yhteiseen määräävään asemaan, jolla olisi
tuntuvia kielteisiä vaikutuksia kilpailuun.

Markkinoiden rakenne oli erittäin keskittynyt jo ennen sulautumaa; neljällä suurimmalla yrityksellä,
joista kullakin oli yksinään merkittävä markkinaosuus, oli yhdessä 80 prosenttia markkinoista.
Sulautuma olisi lisäksi yhdistänyt toiseksi ja kolmanneksi suurimmat yritykset.

(1) Esimerkiksi vuonna 1998 aloitetuissa toisen vaiheen tutkimuksissa asioissa Price Waterhouse / Coopers &
Lybrand (asia IV/M.1016) ja Enso/Stora (asia IV/M.1225) – katso vuoden 1998 kilpailupolitiikkaa koskeva
kertomus.

(2) Katso myös vuoden 1998 kilpailupolitiikka koskeva komission kertomus.
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Kaikki neljä suurta yritystä (toisin kuin lukuisat, paljon pienemmät kilpailijat, joilla oli loput 20
prosenttia markkinoista) olivat vertikaalisesti täysin integroituneita sekä tilauslentoliikennetoimintaan
että myyntiin omistamiensa matkatoimistojen kautta. Tämä yhdenmukaisti niiden
kustannusrakenteita. Lisäksi neljän suuren yrityksen välillä havaittiin olevan merkittäviä kaupallisia
yhteyksiä – ne esimerkiksi tarjosivat runsaasti paikkoja toistensa lentoyhtiöiden lennoille ja myivät
toistensa matkoja omien matkatoimistoketjujensa kautta. Tämä lisäsi markkinoiden avoimuutta ja
pienensi voimakkaan hintakilpailun todennäköisyyttä niiden välillä.

Toinen markkinoiden keskeinen piirre oli tarjonnan suhteellinen joustamattomuus. Myyntimäärän ja
lentokoneen koko kapasiteetin käytön katsottiin yleisesti olevan ratkaisevan tärkeitä seikkoja
kaupallisen menestyksen kannalta erityisesti lähikohteisiin suuntautuvien valmismatkojen osalta
(pääasiassa Välimeren alueelle suuntautuvat matkat), koska yksikkökohtaiset voittomarginaalit ovat
pieniä. Lisäksi lomamatka menettää arvonsa, jos sitä ei ole saatu myytyä lähtöpäivään mennessä.
Kapasiteetti (myynnissä olevien lomamatkojen lukumäärä) on kuitenkin päätettävä hyvissä ajoin
ennen myyntiä, eikä sitä voida pienentää lyhyellä varoitusajalla ilman huomattavien tappioiden riskiä.
Matkanjärjestäjän tarjoamat matkakohteet, lentoaikataulut ja lentopaikat on vahvistettava hyvissä
ajoin ennen esitteen julkaisemista ja myynnin aloittamista. Tyypillisten Yhdistyneessä
kuningaskunnassa myytävien lähikohteisiin suuntautuvien valmismatkojen tapauksessa tämä on
tehtävä jopa vuosi ennen kyseistä lomakautta. Tilauslentoyhtiöt eivät pysty helposti pienentämään
kapasiteettiaan lyhyellä varoitusajalla; lennot on yleensä lennettävä, vaikka kaikkia paikkoja ei
olekaan myyty. Tämä joustamattomuus on johtanut siihen, että suuremmat, integroituneet
matkanjärjestäjät pitävät markkinat kireinä eivätkä lisää kapasiteettia kilpaillakseen aggressiivisesti
toistensa kanssa markkinaosuuksista. Yhden matkanjärjestäjän aikaansaama ylitarjonta lisäisi
myymättömien matkojen määrää vaarantaen kaikkien kannattavuuden, kun taas kapasiteetin
rajoittaminen lisäisi kaikkien kannattavuutta muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina.

Komissio totesi myös, että oli olemassa potentiaalisesti merkittäviä esteitä useiden pienempien
matkanjärjestäjien laajentumiseksi neljän suuren yrityksen kokoon verrattavissa olevaan kokoon,
jossa mittakaavaetujen maksimoiminen olisi mahdollista ja jossa ne pystyisivät siten kilpailemaan
tehokkaasti neljän suuren yrityksen kanssa. Neljän suuren matkanjärjestäjän omistamien
matkatoimistoketjujen vahvuuden vuoksi matkanjärjestäjien, jotka haluavat saavuttaa tällaisen koon,
olisi pakko integroitua matkatoimistoalalle varmistaakseen lomamatkojensa riittävän ja kannattavan
jakelun. Myös integroituminen lentoyhtiötoiminnan alalle saattaisi olla välttämätöntä. Kumpaakaan
näistä ei voida toteuttaa helposti tai nopeasti. Erityisesti valtakunnallisen matkatoimistoverkoston
perustaminen (joko yritysostoilla tai sisäisellä kasvulla) aiheuttaisi todennäköisesti paljon
kustannuksia ja kestäisi kauan. Ei myöskään ole todennäköistä, että vaihtoehtoiset myyntitavat
perinteiselle matkatoimistomyynnille (esimerkiksi myynti Internetin kautta, puhelimitse tai
postimyynnillä) korvaisivat matkatoimistot vielä lähiaikoina – jos lainkaan. 

Komissio totesi, että edellä mainittu ylitarjonnan riski estäisi oligopoliasemassa olevia yrityksiä kilpai-
lemasta markkinaosuuksista. Komissio totesi myös, että tällaisessa tapauksessa toiset oligopoliasemas-
sa olevat yritykset pystyisivät toteuttamaan vastatoimenpiteitä. Tämän perusteella komissio katsoi, että
First Choicen poistaminen kilpailijana matkojen järjestämisen ja matkatoimistopalvelujen alalta ja sen
todennäköinen menettäminen suurena lentopaikkoja kolmansille tarjoavana yhtiönä (First Choice oli
merkittävä toimija tällä alalla toisin kuin eräät muista suurista matkanjärjestäjistä) johtaisi kolmen jäljel-
lä olevan yrityksen yhteiseen määräävään markkina-asemaan, jolla olisi merkittäviä kilpailunvastaisia
vaikutuksia. Tämä vahvistaisi kyseisten yritysten keskinäistä riippuvuutta, huonontaisi entisestään pie-
nempien toimijoiden asemaa ja lisäisi markkinoiden avoimuutta. Tämä kannustaisi oligopoliasemassa
olevia yrityksiä rajoittamaan kapasiteettiaan ja tekisi siitä helpompaa. 



Yhden yrityksen määräävä markkina-asema

163. Komissio käsitteli myös useita yhden yrityksen määräävää markkina-asemaa koskevia tapauksia.
Merkittävä piirre vuonna 1999 oli sellaisten tapausten suuri määrä, joissa osapuolet luopuivat
keskittymäsuunnitelmastaan, ennen kuin komissio teki muodollisen kielteisen päätöksen. Myös ilman
päätöstä komission toiminta esti eurooppalaisia kuluttajia haittaavan määräävän markkina-aseman
syntymisen tai vahvistumisen. Neljästä vakavia kilpailuongelmia aiheuttaneesta keskittymästä luovuttiin
ennen muodollisen päätöksen tekemistä.

164. Esimerkiksi toimenpide, jolla olisi yhdistetty Ahlströmin ja Kvaernerin sellutoiminnot, peruttiin
päivää aikaisemmin kuin komissio olisi kieltänyt sen päätöksellä. Komissio oli aloittanut perusteellisen
tutkimuksen kyseisestä keskittymästä saatuaan useita valituksia ja totesi, että toimenpide aiheutti vakavia
kilpailuongelmia useilla selluteollisuudessa käytettävien laitteiden sekä niiden suunnittelu- ja
huoltopalvelujen maailmanlaajuisilla markkinoilla, joilla osapuolten päällekkäiset toiminnot olisivat
luoneet määräävän aseman tai vahvistaneet sellaista. Komissio oli erityisesti huolissaan osapuolten
vahvasta asemasta kemiallisten keittimien, valkaisujärjestelmiin liittyvien laitteiden, pesulaitteiden,
kaustisointijärjestelmien, haihduttamoiden, soodakattiloiden ja meesauunien alalla sekä osapuolten
asemasta uusinvestointihankkeiden alalla. Toimenpide olisi aiheuttanut samanlaisia huolenaiheita
kemiallisten keittimien, pesureiden ja talteenottolinjan laitteiden maailmanlaajuisten uudistus- ja
huoltotoimintojen alalla. Komissio aikoi kieltää toimenpiteen myös sen perusteella, että osapuolista olisi
tullut ainoa kaikkia selluteollisuuden laitteita tarjoamaan pystyvä yritys. Tämän jälkeen osapuolilla olisi
ollut houkutin ja mahdollisuus tukea tuotteilla, joiden alalla ne olisivat määräävässä markkina-asemassa,
sellaisia tuotteita, joiden alalla ne kohtaisivat enemmän kilpailua, sekä sitoa kilpailun kohteena olevia
tuotteita muihin sellutehtaissa käytettäviin laitteisiin, joiden alalla niillä olisi ollut määräävä asema.

165. Asiassa KLM/Martinair (107) komissio päätti aloittaa perusteellisen tutkimuksen kilpailuongelmien
vuoksi, joita liittyi alankomaalaisten asiakkaiden valmismatkoihin yhdistettävien lentopaikkojen tarjontaan
matkanjärjestäjille Amsterdamin Schipolin lentoasemalta Välimeren  alueen kohteisiin suuntautuville len-
noille. Yhdessä näistä kahdesta lentoyhtiöstä olisi tullut suurin Amsterdamin ja kyseisten kohteiden välillä
liikennöivä yksittäinen lentoyhtiö.

166. KLM on Alankomaiden suurin ja Martinair toiseksi suurin lentoyhtiö. Molempien yhtiöiden koti-
paikka on Amsterdamin Schipolin lentoasema. Keskittymä muodostui siitä, että KLM aikoi ostaa ne 50 pro-
senttia Martinairin osakkeista, joita se ei vielä omistanut. Tällä hetkellä kyseiset osakkeet ovat Nedlloydin
omistuksessa. Keskittymän seurauksena KLM:n ja Nedlloydin yhteinen määräysvalta Martinairissa olisi
muuttunut KLM:n yksinomaiseksi määräysvallaksi. Muutos olisi asiaan liittyvissä olosuhteissa pienentänyt
huomattavasti Martinairin riippumattomuutta KLM:stä aiheuttaen vakavia seurauksia kilpailulle. Komissio
katsoi, että keskittymä olisi tehnyt KLM:lle mahdolliseksi integroida Martinairin toiminnot täysin tytäryh-
tiönsä Transavian toimintoihin. KLM (pääasiassa tytäryhtiönsä Transavian kautta) tarjosi jo huomattavan
osan lomalennoista – joko tilaus- tai reittilennoilla – alankomaalaisille matkanjärjestäjille. Martinair on yh-
tä merkittävä kilpailija näillä markkinoilla, ja yhdessä nämä kaksi lentoyhtiötä tarjoavat lennot noin kahdel-
le kolmasosalle markkinoista. Komissio oli sen vuoksi huolissaan siitä, että keskittymä olisi luonut määrää-
vän aseman riippumatta siitä, muodostuvatko merkitykselliset markkinat yksittäisistä reiteistä, reiteistä tie-
tyille alueille vai kaikista lennoista Välimeren alueelle. Kielteinen päätös oli suunnitteilla, mutta osapuolet
päättivät luopua keskittymästä ennen päätöksen tekemistä.

167. Samoin suunniteltu liittouma Rotterdamin satamaviranomaisen sekä konttiterminaalin ylläpidosta
vastaavien Hutchisonin ja ECT:n (108) välillä olisi johtanut merkittävään kapasiteetin kasvuun, koska
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(107) Asia IV/M.1328.
(108) Asia IV/M.1412.



3 Korjaustoimenpiteet

Toinen vaihe

168. Vuonna 1999 tehtiin yhdeksän päätöstä menettelyn toisessa vaiheessa. Näistä kahdeksassa
keskittymä hyväksyttiin ehdollisesti.

169. Rewe/Meinl (109) on merkittävä vähittäiskauppaa koskeva tapaus, jossa ongelmat liittyivät 
pääasiassa hankintamarkkinoihin. Itävallan neljänneksi suurimman elintarvikkeiden vähittäismyyntiketjun
Meinlin siirtyminen markkinajohtaja Rewe/Billan omistukseen olisi luonut määräävän aseman 
elintarvikkeiden vähittäismyyntimarkkinoilla ja yhdeksillä alueellisilla päivittäistavaroiden hankintamark-
kinoilla Itävallassa. Komissio otti huomioon vähittäismarkkinoiden ja hankintapuolen välisen vahvan 
yhteyden. Yritys, jolla on vahva asema vähittäiskaupassa ja joka ostaa suuria määriä, pystyy yleensä 
saamaan tavarantoimittajiltaan parempia ostohintoja ja -ehtoja, joita se puolestaan voi käyttää hyväkseen 
jakeluketjun myöhemmässä vaiheessa toimivia kilpailijoitaan vastaan. Käsitellyssä asiassa Rewe/Billa oli
jo markkinajohtaja ja ainoa nopeasti kasvava vähittäismyyjä. Yrityskaupan seurauksena uusi yritys olisi saa-
nut yli 30 prosentin markkinaosuuden, joka on huomattavasti suurempi kuin sitä seuraavan kilpailijan 
Sparin markkinaosuus. Arvioidakseen uuden yrityksen todellisen vahvuuden merkityksellisillä markkinoil-
la komissio tarkasteli markkinaosuuksia yhdessä useiden osapuolilla olevien lisäetujen kanssa, joita ovat
esimerkiksi niiden keskitetty rakenne, hyvien liikepaikkojen määrä, kannattavien myyntitilojen yhteenlas-
kettu määrä ja niin edelleen. Komissio päätteli, että alun perin ilmoitetussa muodossaan keskittymä olisi 

Hutchison olisi jakanut määräysvallan Pohjois-Euroopan suurimmassa, neljänneksi suurimmassa ja
yhdeksänneksi suurimmassa konttiterminaalioperaattorissa. Komission tutkimus osoitti, että sulautuma
olisi luonut määräävän aseman ECT/Hutchisonille avomeren konttialusten ahtauspalvelujen Pohjois-
Euroopan markkinoilla. Sulautuman seurauksena ECT/Hutchisonilla olisi ollut 36 prosentin
markkinaosuus näillä markkinoilla, ja sen lähimpien kilpailijoiden markkinaosuus olisi ollut alle puolet
osapuolten yhdistetystä markkinaosuudesta. ECT/Hutchisonin yhdistetty markkina-asema olisi kuitenkin
ollut paljon vahvempi kuin markkinaosuus osoittaa, koska niillä on yhdessä vahva asema
jälleenlaivauksen alalla, ne ovat johtavassa asemassa Kaukoidän rahdin markkinoilla ja niiden
terminaalit soveltuvat erityisen hyvin suurten avomerialusten lastaamiseen. Toimenpiteestä luovuttiin
ennen muodollisen päätöksen tekoa.

Samoin asiassa Deutsche Post / trans-o-flex osapuolet luopuivat sopimuksestaan saatuaan komissiolta
tiedon, että väitetiedoksiannossa tuotaisiin esille vakavia kilpailuongelmia.
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(109) Asia IV/M.1221.

Lisälehti 7: Potentiaalisen määräävän markkina-aseman arviointi

Viimeaikaiset keskittymäasiat osoittavat, että määräävä markkina-asema voi syntyä jo suhteellisen
alhaisella markkinaosuudella (esimerkiksi Rewe/Meinl (37 %) ja Hutchison/ECT/RMPM (36 %)).
Kyseiset tapaukset korostavat sitä, että yhteisön yrityskeskittymien valvonnassa ei ole olemassa
muodollista kynnysarvoa potentiaaliselle määräävälle markkina-asemalle. ECT/Hutchisonin yhteinen
asema markkinoilla olisi kuitenkin ollut paljon vahvempi kuin niiden markkinaosuus osoittaa; tämä
johtuu erityispiirteistä, kuten niiden yhteisestä asemasta jälleenlaivauksen alalla. Komissio käyttää
yksittäisissä asioissa arviointinsa perustana kaikkia kyseessä olevien markkinoiden erityispiirteitä.



myös lisännyt jo ennestään suuria elintarvikkeiden vähittäismyyntimarkkinoille pääsemisen 
esteitä Itävallassa. Osapuolet antoivat laajoja sitoumuksia, jotka poistivat komission huolenaiheet sekä 
vähittäismyynti- että hankintapuolella. Sitoumusten jälkeen Rewe/Billa sai ainoastaan 34 prosenttia 
Meinlin elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnoista. Rewe/Billa sitoutui myös olemaan hankkimasta 
myymälöitä, joita käytettäisiin elintarvikkeiden vähittäismyyntiin Itävallan itäosassa. Sitoumusten
seurauksena Rewe/Billan nykyinen vahva asema ei vahvistu ja Meinl pysyy aktiivisena kilpailijana. 

Markkinaosuuden pienentyminen vähittäiskaupan markkinoilla vaikuttaa myönteisesti myös 
hankintamarkkinoilla vähentämällä markkinoilla toimivien tavarantoimittajien riippuvuutta.

170. Ehdotetussa Danish Crownin ja Vestjyske Slagterierin sulautumassa toimenpide olisi johtanut 
duopolistisen määräävän aseman syntymiseen osapuolille ja toiselle suurelle tanskalaiselle teurastamolle
Steff-Houlbergille. Duopolilla olisi ollut noin 70 prosenttia valintamyymälöiden kautta myydyn tuoreen 
sianlihan markkinoista. Näillä markkinoilla kilpailijoiden kilpailutoimenpiteet ovat erittäin 
avoimia sikojen hinnan viikoittaisen noteerauksen vuoksi. Lisäksi osapuolten ja toisella sijalla olevan 
kilpailijan Steff-Houlbergin välillä oli lukuisia rakenteellisia yhteyksiä ja muita yhtäläisyyksiä. Steff-
Houlbergin teurastamasta lihasta suuri määrä kulki jo osapuolten määräysvallassa olevien yritysten kautta.
Lisäksi sulautuman tuloksena syntyvän yrityksen ja Steff-Houlbergin kustannusrakenteet, teknologia ja
myyntikanavat olisivat olleet samanlaiset. Komissio katsoi tämän perusteella, että markkinarakenteen 
vuoksi kummallakaan duopolin osapuolista ei olisi ollut syitä keskinäiseen kilpailuun Tanskan markkin
oilla. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi osapuolet sitoutuivat poistamaan sikojen hintanoteerauksen ja 
siihen liittyvät siankasvattajien saamaa korvausta koskevat säännöt. Lisäksi osapuolet sitoutuivat 
purkamaan kaikki rakenteelliset kaupalliset yhteydet (yhteiset myyntikanavat) kolmansiin, erityisesti 
Steff-Houlbergiin. Osapuolet sitoutuivat myös myymään teurastuskapasiteettia määrän, joka vastaa mah-
dollisesti yli kymmentä prosenttia valintamyymälöiden kautta myydyn tuoreen sianlihan kulutuksesta Tans-
kassa, sekä löyhentämään yksintoimitusrajoituksia, jotka estivät siankasvattajia toimittamasta muille teu-
rastamoille. Komissio katsoi, että nämä korjaustoimenpiteet vähentäisivät markkinoiden avoimuutta, mah-
dollistaisivat kustannusrakenteiden muuttumisen erilaisiksi, poistaisivat osapuolten ja niiden tanskalaisten
kilpailijoiden väliset yhteydet ja loisivat vaihtoehdon tanskalaisille valintamyymälöille. Kaiken kaikkiaan
komissio katsoi korjaustoimenpiteiden riittävän poistamaan sulautuman aiheuttamat kilpailuongelmat. 

171. Asiassa Exxon/Mobil keskittymä olisi ilmoitetussa muodossaan luonut määräävän aseman tai 
vahvistanut sellaista useilla markkinoilla. Vakavia kilpailuongelmia esiintyi muun muassa maakaasun 
tukkumyynnin markkinoilla Saksassa ja Alankomaissa, moottoripolttoaineen jälleenmyynnin markkinoil-
la useissa jäsenvaltioissa, ryhmän I perusöljyjen (voiteluaineiden valmistuksessa käytettävät aineet) 
Euroopan talousalueen markkinoilla ja lentokonevoiteluaineiden maailmanlaajuisilla markkinoilla. 
Näiden ongelmien ratkaisemiseksi osapuolet tarjosivat korjaustoimenpidepakettia, joka on suurin tähän
mennessä sulautuma-asetuksen nojalla hyväksytty paketti. Useat korjaustoimenpiteistä koskivat erityisen
hankalia kysymyksiä. Mobil suostui esimerkiksi eroamaan BP:n kanssa muodostamastaan 
yhteisyrityksestä, joka harjoittaa moottoripolttoaineiden ja voiteluaineiden jälleenmyyntiä Euroopassa.
Lentokonevoiteluaineiden osalta komissio sai Exxonin liiketoiminnan myyntiä koskevan lupauksen, 
vaikka osapuolet olivat alun perin ehdottaneet Mobilin lentokonevoiteluaineita koskevan liiketoiminnan
myyntiä. Vaikka Mobilin liiketoiminnan myynti olisikin poistanut osapuolten liiketoiminnan 
päällekkäisyyden, komissio piti sitä riittämättömänä, koska Mobilin liiketoiminta oli suuremmassa määrin
integroitunut Mobil-konserniin kuin Exxonin liiketoiminta. Sen vuoksi Exxonin lentokonevoiteluaineisi-
in liittyvän liiketoiminnan katsottiin olevan elinkelpoisempi itsenäisenä yrityksenä, jolloin mahdollinen
ostaja pystyisi kilpailemaan osapuolista riippumattomasti.

172. Samaan aikaan asian Exxon/Mobil kanssa komissio tutki myös toista merkittävää keskittymää öljy-
ja kemianteollisuuden alalla: BPAmocon toteuttamaa Atlantic Richfieldin ostoa. Keskittymisen nopeaa tah-
tia alalla kuvaa se, että BPAmoco -konserni oli itsekin perustettu vasta The British Petroleum Companyn ja
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Amoco Corporationin sulauduttua joulukuussa 1998. Alun perin ilmoitetussa muodossaan keskittymä olisi
luonut määräävät markkina-asemat käsittelemättömän maakaasun siirtämisessä offshoreputkilinjoja pitkin
Yhdistyneen kuningaskunnan mannerjalustan eteläisen Pohjanmeren alueella sijaitsevilta kentiltä maan 
pääsaarelle sekä maakaasun käsittelyssä eteläisen Pohjanmeren aluetta palvelevissa Yhdistyneen 
kuningaskunnan pääsaaren kaasunkäsittelylaitoksissa. Kilpailuongelmien ratkaisemiseksi BP Amoco 
sitoutui myymään tietyt putkilinjoihin ja käsittelylaitoksiin liittyvät omistusosuudet, minkä johdosta 
sulautuman tuloksena syntyneen yrityksen asema pysyy samanlaisena kuin BPAmocon asema ennen sitä.

173. Komissio teki perusteellisen tutkimuksen ruotsalaisen Telian ja norjalaisen Telenorin (110) välisestä
keskittymästä ja päätteli, että keskittymä olisi alun perin ilmoitetussa muodossaan aiheuttanut vakavia 
kilpailuongelmia useilla televiestinnän ja siihen liittyvien palvelujen markkinoilla sekä Ruotsissa että 
Norjassa. Keskittymä olisi myös johtanut kilpailunvastaisiin vaikutuksiin Irlannin matk
aviestintämarkkinoilla, joilla sulautuman tuloksena syntyneen yrityksen määräysvallassa olisivat 
olleet molemmat Irlannin markkinoilla toimivat toiset operaattorit. Lisäksi vakavia kilpailuongelmia 
esiintyi useilla pohjoismaalaisilla, ruotsalaisilla ja norjalaisilla televisiopalvelujen markkinoilla. Asiassa
annettiin kattavia sitoumuksia, joiden tarkoituksena oli avata pääsy paikallisiin puhelinverkkoihin 
sekä myydä Telian ja Telenorin kaapelitelevisioliiketoiminta ja muut päällekkäiset liiketoiminnot. Telia ja
Telenor sitoutuivat erityisesti myymään kaikki päällekkäiset toiminnot telepalvelujen alalla. Osapuolet 
sitoutuivat myös myymään jommankumman yrityksen omistusosuuden toisesta Irlannin kahdesta 
matkaviestinoperaattorista. Osapuolet sitoutuivat lisäksi myymään omistusosuutensa kaapelitelevisiover-
koissa Ruotsissa ja Norjassa sekä toteuttamaan joukon toimenpiteitä, jotka edistävät kilpailua 
paikalliskeskuksen ja kuluttajan välisessä viimeisessä yhteydessä (paikallisliittymä) molemmissa maissa.

174. Telia/Telenor-asiaan liittyy monia mielenkiintoisia seikkoja, ja komission päätöksen asiasisältö pitää
edelleen paikkansa, vaikka keskittymän toteuttamisesta onkin luovuttu. Ennen kaikkea päätöksessä vahvis-
tetaan komission lähestymistapa vakiintuneiden operaattoreiden välisiin toimenpiteisiin EU:ssa. Telepalve-
lujen ja televisiolähetysten alalla kilpailuanalyysissa on mentävä toimintojen suoraa päällekkäisyyttä pi-
demmälle ja analysoitava mahdollisten verkostovaikutusten ja markkinoiden sulkemisen merkitystä. Tästä
on esimerkkinä se, että komissio totesi päätöksessä Telian ja Telenorin olevan toistensa suurimmat todelli-
set ja potentiaaliset kilpailijat Norjassa ja Ruotsissa. Sen vuoksi komissio katsoi, että näiden kahden yrityk-
sen sulautuminen olisi vahvistanut niiden määrääviä markkina-asemia, vaikka  yritykset olisivatkin myyne-
et näissä maissa päällekkäiset toimintonsa. Komissio totesi Telian ja Telenorin olevan toistensa suurimmat
todelliset ja potentiaaliset kilpailijat aikaisemman kokemuksensa ja sen perusteella, että kyseiset yritykset
pitivät verkkoinfrastruktuurejaan tiukemmin omassa määräysvallassaan kuin yksikään muu kilpailija Po-
hjoismaissa. Telian ja Telenorin välinen kilpailu ennen sulautumaa aiheutti merkittävää hintapainetta mer-
kityksellisillä markkinoilla, mistä myös toiset markkinatoimijat hyötyivät sovelletussa telelainsäädännössä
määrätyn syrjintäkiellon ansiosta. Sulautuman jälkeen tämä paine olisi poistunut, ja sulautuman seuraukse-
na syntynyt yritys olisi pitänyt määräysvallassaan huomattavaa osaa siirtoinfrastruktuurista, mukaan lukien
yhteys kaikkiin loppukäyttäjiin Norjassa ja Ruotsissa. Sulautuman seurauksena syntyneestä yrityksestä oli-
si myös tullut suuremmassa määrin välttämätön sopimuskumppani kilpailijoilleen kuin olisi ollut mahdol-
lista Telialle ja Telenorille yksin. Tällöin verkkoa määräysvallassaan pitävä yritys olisi pystynyt sulkemaan
verkkoonpääsyn kilpailijoiltaan, jolloin loppukuluttajien valintamahdollisuudet pienenevät. Kun komis-
siolle tulevaisuudessa ilmoitetaan keskittymistä, joihin osallistuu vakiintuneita operaattoreita, komissio tar-
kastelee huolellisesti pääsyä paikallisiin tele- ja kaapelitelevisioverkkoihin ja voi vaatia kaapelitelevisio-
verkkojen myyntiä ja/tai paikallisliittymien eriyttämistä (paikallisliittymien eriyttäminen luo toisille infra-
struktuurin tarjoajille mahdollisuuden tarjota palveluja vakiintuneelta operaattorilta vuokratun oman infra-
struktuurinsa kautta) kilpailuongelmien ratkaisemiseksi telealalla sovellettavien käytäntöjen mukaisesti
(katso edellä jakso I.C.1). Päätös on myös merkki komission sitoumuksesta säilyttää tasavertaiset kilpailu-
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edellytykset ja parantaa niitä kehittyvän teknologian markkinoilla, joille televiestintä, televisio ja Internet
kuuluvat. Näillä verkkoihin perustuvilla aloilla on erityisen tärkeää varmistaa, että keskittymät ja muut 
yksityiset toimenpiteet eivät poista kuluttajilta valintamahdollisuuksia, joiden lisääntymisen kehittyvät
teknologiat ovat mahdollistaneet. Menettelyn kannalta katsottuna keskittymä toi esille sitoumusten 
toimittamisen määräaikoihin liittyviä ongelmia (katso lisälehti jäljempänä).

175. Kuten komission päätös olla hyväksymättä ehdotettuja korjaustoimenpiteitä asiassa Airtours  / First
Choice osoittaa, oligopolia koskevissa  asioissa asianmukaisten korjaustoimenpiteiden käy-tännön tarkoi-
tus voi olla luoda (tai luoda uudelleen) kilpaileva yritys, joka pystyy tarjoamaan riittävästi kilpailupainetta.
Siten onkin erityisen tärkeää varmistaa, että myyty omaisuus yhdessä sen lopullisen ostajan omaisuuden
kanssa riittää pitämään kilpailun hyväksyttävällä tasolla ottaen huomioon myös sen, että sulautuman tulok-
sena syntyneen yrityksen markkinaosuus ja vahvuus ovat myös kasvaneet sulautuman seurauksena. Airtours
ehdotti korjaustoimenpiteinä pääasiassa sitoumusta myydä sopivalle kolmannelle taholle tietty käyttöomai-
suus, johon kuuluu myös tavaramerkkejä ja tehtyjä varauksia. Tämä ehdotus todettiin riittämättömäksi. Se
ei etenkään ratkaissut ostajaehdokkaan ongelmaa saada käyttöönsä sopiva jakelukanava lomamatkoilleen.
Tämän vuoksi ehdotus ei korjaisi yhtä sulautuman kilpailulle aiheuttamista suurimmista haitoista.

176. Tällä on useita seuraamuksia. Ostajaehdokkaiden lukumäärä pienenee, koska yleensä toiset 
oligopoliasemassa olevat yritykset on suljettava pois. Sopivien ostajien löytäminen on kuitenkin 
mahdollista. Muiden tekijöiden pysyessä samoina kilpailuongelmien ratkaisu edellyttää lisäksi suurempaa
liiketoiminnan myyntiä kuin asioissa, joissa kyse on yhden yrityksen määräävästä asemasta, koska ostajan
harjoittama liiketoiminta on todennäköisesti paljon pienempää. Vaikka ongelma ei rajoitukaan 
oligopoliasioihin, sulautuvien osapuolten voi olla vaikeaa tai mahdotonta irrottaa kokonaisuudesta oikean
kokoinen, elinkelpoinen liiketoiminta, joka ei muodostu pelkästään yhteensopimattomista omaisuuseristä.
Tämä ei ole yleensä ongelmallista monissa sellaisissa tapauksissa, joissa ongelmia ilmenee esimerkiksi 
alueilla, jotka ovat suuressa määrin yhteydessä osapuolten ydinliiketoimintaan. Tällaisissa tapauksissa
kaikki päällekkäiset toiminnot voidaan myydä vaarantamatta suuresti keskittymän kaupallisia ja talou
dellisia perusteita. Silloin, kun päällekkäisyys koskee ydinliiketoimintaa, myynti saattaa olla mahdotonta.
Tällöin keskittymän kieltäminen voi olla tarpeen.

177. Yksinkertaisempi korjaustoimenpide löydettiin Sanitecin ja Sphinxin (111) välisessä sulautumassa
Euroopan kylpyhuonetuotemarkkinoilla. Keskittymän perinpohjainen tutkimus osoitti, että ilmoitetussa
muodossaan se olisi aiheuttanut kielteisiä vaikutuksia kilpailuun keraamisten saniteettituotteiden ja muiden
kylpyhuonetuotteiden Pohjoismaiden markkinoihin. Komissio päätteli suurten markkinaosuuksien (yli
90 %), tasapainottavan kysyntävoiman puutteen ja kilpailijoiden heikon aseman perusteella, että keskittymä
vaikuttaisi erityisen kielteisellä tavalla pohjoismaisiin asiakkaisiin. Sanitec ehdotti tämän jälkeen 
Pohjoismaissa harjoitettavan Sphinxin Gustavsberg-liiketoiminnan myymistä kokonaisuudessaan. 
Huomionarvoista näissä sitoumuksissa on se, että vaikka komissio ei havainnut kilpailuongelmia hanojen ja
sekoittajien alalla, myydyn liiketoiminnan elinkelpoisuuden kannalta pidettiin tärkeänä, että 
ostajaehdokkaalla on mahdollisuus ostaa myös tämä liiketoiminta. Mahdollisuus hankkia myös hanoihin ja
sekoittajiin liittyvä liiketoiminta varmistaa, että ostaja pystyy tarjoamaan täydellisen tuotevalikoiman ja
kilpailemaan täysipainoisesti Sanitecin kanssa Pohjoismaiden markkinoilla.

178. Asiassa Honeywell/AlliedSignal komission tutkimuksen kohteena olivat kaupallisissa sovelluksissa
käytettävän avioniikan markkinat (tuotteet, joita käytetään pääasiassa lentokoneiden ohjaamoissa, esimer-
kiksi viestintä- ja navigaatiolaitteet). Keskittymällä yhdistettiin kaupallisten avioniikkatuotteiden maailm-
anlaajuisista toimittajista suurin ja kolmanneksi suurin toimittaja, joiden asema kaikilla ilmailualan segmen-
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(111) Asia IV/M.1578.



teillä on merkittävä. Sulautuman seurauksena syntyvät yhdistetyt markkinaosuudet olivat 100 prosenttia si-
viilihelikoptereissa käytettävien säätutkien ja maastovaroitusjärjestelmien (TAWS) markkinoilla. Yhdistet-
ty yritys olisi saanut enintään 74 prosentin markkinaosuuden yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavien jär-
jestelmien (ACAS) ja ModeS-transponderien markkinoilla. Näillä markkinoilla, joille pääsyn esteet ovat su-
uria, olisi ollut vain yksi muu kilpailija. Lisäksi osapuolten vahva asema maastovaroitusjärjestelmien mark-
kinoilla olisi vaikuttanut integroitujen varoitusjärjestelmien (IHAS) tuleviin markkinoihin, koska maastova-
roitusjärjestelmä on kyseisen järjestelmän avainosa. Uusi yritys olisi pystynyt teknisesti käyttämään 
suunnitteluvoimaansa ja tekniikkaansa uuden sukupolven IHAS-järjestelmissä ja siten estämään kilpailua.

179. Sulautuman seurauksena syntyvien määräävien markkina-asemiensa korjaamiseksi osapuolet
ehdottivat Honeywellin ACAS-järjestelmiin liittyvän koko liiketoiminnan ja AlliedSignalin säätutkiin
liittyvän liiketoiminnan myyntiä. TAWS-järjestelmien osalta sitouduttiin antamaan kolmansille uuden
yrityksen muita avioniikkatuotteita koskevat avoimet liitäntästandardit, jotta uudet toimittajat voivat
asennuttaa tuotteitaan lentokoneisiin, joihin uusi yritys toimittaa muita avioniikkatuotteita. IHAS-
järjestelmien osalta edellytetään, että kolmansien käyttöön annetaan TAWS-tekniikkaa ja liitäntätietoja,
jotta kilpailevat toimittajat voivat tulevaisuudessa harjoittaa tuotekehitystä.

180. Nämä tapaukset ja sitoumukset, jotka olivat niiden hyväksymisen edellytyksenä, ovat osoitus
komission käsiteltäviksi tulevien asioiden yhä mutkikkaammasta luonteesta. Koska komission on
valvottava huolellisesti mutkikkaita sitoumuksia kuukausien, jopa vuosien ajan päätöksen tekemisen
jälkeen, sen on näin ollen uhrattava sitoumuksiin enemmän aikaa ja resursseja. Kun kilpailuongelmien
luonne edellyttää laajoja sitoumuksia ja toimenpiteitä ongelmien poistamiseksi, komission on lisäksi
harkittava huolellisesti sitä, johtaako mutkikkaiden sitoumusten hyväksyminen todella tyydyttävään
tulokseen kilpailun kannalta vai olisiko toimenpide sen sijaan kiellettävä.

Ensimmäinen vaihe

181. Päätökset, joissa keskittymä hyväksyttiin menettelyn ensimmäisessä vaiheessa vasta sitoumusten
antamisen jälkeen, lisääntyivät merkittävästi. Niiden päätösten määrä, joissa hyväksyttiin menettelyn
ensimmäisessä vaiheessa ehdotettuja korjaustoimenpiteitä, ylitti edellisen vuoden 12 päätöstä. Vuonna
1999 pystyttiin kuuden viikon tutkimuksen jälkeen hyväksymään sitoumusten perusteella 19 asiaa, joissa
aikaisemmin olisi aloitettu toisen vaiheen tutkimus. 

182. Kuten asioihin, joissa komissio aloitti perusteellisen tutkimuksen, myös asioihin, joissa 
korjaustoimenpiteitä hyväksyttiin ensimmäisessä vaiheessa, liittyy tavallisesti huomattavia ja mutkikkaita
liiketoimintojen myyntejä. Kattavimmat sitoumukset ensimmäisen vaiheen menettelyssä hyväksyttiin 
Hoechstin ja Rhône-Poulencin sulautumisessa Aventis-yhtiöksi (112).Sitoumuksiin sisältyivät Rhodian ja
Celanesen kemianteollisuuteen liittyvän liiketoiminnan ja Hoechstin eläinlääketieteellisen yksikön HR 
Vetin myynti. Lisäksi osapuolet antoivat sitoumuksia, jotka liittyivät kilpailuongelmiin useilla 
lääkeaineiden ja maatalouskemikaalien markkinoilla, jotka komissio määritteli tutkimuksensa aikana.

183. Korjaustoimenpiteiden esittäminen ensimmäisessä vaiheessa helpottaa keskittymien nopeaa
hyväksyntää. Tämä on kuitenkin mahdollista ainoastaan silloin, jos komissiolle taataan kaikkien
mahdollisten kilpailuongelmien ratkaiseminen. Lisäksi on välttämätöntä, että komissiolla on tarpeeksi
aikaa tutkia ilmoitetut keskittymät, erityisesti jos on todennäköistä, että ne voidaan hyväksyä ainoastaan
sitoumusten jälkeen. Huomattavien sitoumusten välttämättömyydestä huolimatta esimerkiksi asia
Hoechst/Rhône-Poulenc voitiin hyväksyä ensimmäisessä vaiheessa, koska osapuolet ja komissio kävivät
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Lisälehti 8: Määräajat sitoumusten antamiselle toiseen vaiheeseen edenneissä asioissa

Täytäntöönpanoasetuksen (1) 18 artiklan 2 kohdassa säädetään, että toiseen vaiheeseen edenneissä
asioissa ehdotetut sitoumukset on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa toisen vaiheen
menettelyn aloittamispäivästä. Komissio voi poikkeustapauksissa pidentää tätä kolmen kuukauden
määräaikaa. Vuoden 1999 aikana komission oli kahdesti otettava kantaa korjaustoimenpiteiden
hyväksymiselle menettelyn toisessa vaiheessa asetetun määräajan pidentämiseen.

Asiassa Telia/Telenor komissio suostui ottamaan vastaan sitoumuksia viikko sen jälkeen, kun laillinen
määräaika oli umpeutunut. Tehdessään tämän päätöksen komissio otti huomioon, että ehdotettujen
sitoumusten toimittaminen merkitsi ilmoituksen tehneille yrityksille poikkeuksellisia vaikeuksia.
Nämä vaikeudet eivät johtuneet yritysten omistusrakenteesta sellaisenaan vaan siitä, että Ruotsin ja
Norjan parlamentteja oli kuultava ennen korjaustoimenpiteiden ehdottamista. Komissio otti myös
huomioon, että osapuolet olivat jo jatkoaikaa pyytäessään ilmoittaneet, mitä lisäsitoumukset tulisivat
olemaan, ja määräajan jatkamista koskeva pyyntö oli esitetty säädetyssä määräajassa. Komissio otti
lisäksi huomioon ehdotettujen sitoumusten selvyyden, mikä teki mahdolliseksi muutetun ehdotuksen
perinpohjaisen ja asianmukaisen arvioinnin.

Asiassa Airtours / First Choice komissio sitä vastoin ei hyväksynyt sitoumusten toimittamista
säädetyn määräajan jälkeen. Komissio tutki Airtoursin vähän ennen kolmen kuukauden määräajan
päättymistä ehdottamat korjaustoimenpiteet mutta totesi niiden olevan riittämättömiä. Airtours tarkisti
ehdotustaan tämän jälkeen, mutta ehdotus toimitettiin komissiolle vasta korjaustoimenpiteiden
hyväksymiselle asetetun määräajan umpeuduttua. Tässä tapauksessa ei havaittu olevan
poikkeuksellisia olosuhteita. Komission mielestä uudessa ehdotuksessa ei ollut mitään sellaista, mitä
ei olisi voitu sisällyttää alkuperäiseen ehdotukseen. Lisäksi tarkistetun ehdotuksen arviointi olisi
edellyttänyt kolmansien osapuolten ja jäsenvaltioiden kuulemista, mitä ei olisi voitu toteuttaa jäljellä
olevassa lyhyessä ajassa, jonka kuluessa lopullinen päätös oli tehtävä.

Kyseiset kaksi asiaa osoittavat, mitä vaikeuksia sitoumusten vastaanottamiselle asetetun määräajan piden-
tämiseen liittyy. Asetuksen 18 artiklan 2 kohdassa pyritään sovittamaan yhteen kaksi yhtä tärkeää tarvetta:
ensinnäkin komission, jäsenvaltioiden ja kolmansien on arvioitava kunnolla osapuolten antamat sitou-
mukset kohtuullisessa ajassa ja toiseksi suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on otettava huomioon erityi-
solosuhteet, jotka oikeuttavat lyhentämään arvioinnin suorittamiseksi välttämättömäksi katsottua määrä-
aikaa. Komission on myös tehtävä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden muodostaman neuvoa-antavan ko-
mitean kanssa, ja aikaa voidaan tarvita myös välttämättömistä muutoksista neuvottelemiseksi. Lisäksi ko-
mission on saatettava päätökseen sisäiset menettelyt, jotka johtavat komission kollegion lopulliseen pää-
tökseen säädetyn neljän kuukauden määräajan kuluessa. Jollei poikkeuksellisia olosuhteita ole, sitoumus-
ten antamiselle menettelyn toisessa vaiheessa asetettua kolmen kuukauden määräaikaa pidetään tulevissa
asioissa ehdottomana lopullisena määräaikana. Komissio on käsitellyt määräajan syitä sitoumuksia koske-
vassa tiedonantoluonnoksessaan, joka julkaistiin kommentteja varten ennen Airtours / First Choice -asiaa.

(1) Komission asetus (EY) N:o 447/98, annettu 1 päivänä maaliskuuta 1998, yrityskeskittymien valvonnasta
annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 4064/89 säädetyistä ilmoituksista, määräajoista ja kuulemisista.

yksityiskohtaisia keskusteluja ennen keskittymän muodollista ilmoittamista. Sen vuoksi on tärkeää, että
osapuolet ottavat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen muodollisen ilmoituksen tekemistä
yhteyttä komissioon epäillessään, että keskittymä aiheuttaa kilpailuongelmia. 



4 Sulautuma-asetuksen 2 artiklan 4 kohta

184. Sulautuma-asetukseen tehdyt muutokset, jotka tulivat voimaan 1. maaliskuuta 1998, laajensivat
asetuksen koskemaan kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan hoitavia
yhteistoiminnallisia yhteisyrityksiä. Sulautuma-asetuksen 2 artiklan 4 kohdan mukaan yhteisyritystä,
jonka tarkoituksena tai seurauksena on sen emoyhtiöiden kilpailukäyttäytymisen yhteensovittaminen, on
arvioitava myös EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 ja 3 kohdan kriteereiden mukaisesti. Vuonna
1999 tutkittiin 19 tällaista asiaa ja tehtiin 15 päätöstä. Neljä yritysten yhteistyötä koskevaa asiaa
hyväksyttiin vasta osapuolten annettua sitoumuksia.

185. Toiseen vaiheeseen edenneessä asiassa BT/AT&T (113) oli riskinä, että emoyhtiöt ACC, joka on
AT&T:n kokonaan omistama tytäryhtiö, BT ja Telewest, josta AT&T omistaa TCI:n kautta 22 prosenttia,
koordinoivat AT&T/Unisourcen palvelujen jakelun Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Komissio epäili,
että yhteisyritys voisi johtaa osapuolten kilpailukäyttäytymisen yhteensovittamiseen. Näiden epäilyjen
poistamiseksi AT&T ehdotti ACC UK:n myyntiä. AT&T sitoutui myös erottamaan AT&T:n ja Telewestin
rakenteellisesti paremmin. Lisäksi AT&T sitoutui antamaan toiselle jakelijalle mahdollisuuden jakaa
AUCS:n palveluja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kun AT&T UK:n toiminta lopetetaan (AUCS on
AT&T:n ja Unisourcen välinen yhteisyritys, joka tarjoaa maailmanlaajuisia telepalveluja). Komissio
julisti keskittymän yhteismarkkinoille soveltuvaksi sillä edellytyksellä, että näitä sitoumuksia
noudatetaan täydellisesti. 

186. Komissio hyväksyi yhteisyrityksen sitoumuksin myös vakuutusalaan liittyvässä asiassa, jossa
osallisina olivat Skandia, Storebrand ja Pohjola (114). Komissio päätteli, että toimenpiteellä olisi vain
vähän vaikutusta kilpailuun Pohjoismaissa lukuun ottamatta Norjaa, jossa Skandialla on markkinoilla
merkittävä asema Vestan kautta, joka on Skandia P&C Insurance Company Ltd -yhtiön kokonaan
omistama tytäryhtiö. Storebrandin ja Vestan yhdistetyistä markkinaosuuksista Norjassa aiheutuvien
kilpailuongelmien ratkaisemiseksi Skandia lupautui myymään Norjassa toimivan tytäryhtiönsä Vesta
Forsikring A/S:n, mikä estää Storebrandin markkina-aseman vahvistumisen entisestään.

187. Asiassa Alitalia/KLM (115) komissio hyväksyi keskittymän ensimmäisen vaiheen tutkimuksen
aikana yritysten antamien huomattavien sitoumusten perusteella, joiden tarkoituksena oli edistää uusien
kilpailijoiden pääsyä kahdelle päälentoasemien väliselle reitille, nimittäin Amsterdamin ja Milanon sekä
Amsterdamin ja Rooman välisille reiteille, joilla Alitalian ja KLM:n liittouma olisi komission mukaan
luonut monopolin. Ongelmien poistamiseksi Alitalia ja KLM ehdottivat toimenpiteitä, joiden avulla
helpotettaisiin alallepääsyä lentoliikennettä koskevien aikaisempien päätösten mukaisesti (katso edellä
I.C.4). Annettuihin mittaviin sitoumuksiin sisältyivät seuraavat sitoumukset: uusien
markkinoilletulijoiden käyttöön annetaan lähtö- ja saapumisaikoja kyseisillä reiteillä (enintään 336
viikoittaista lähtö- ja saapumisaikaa); osapuolten lentojen määrää reiteillä Amsterdam–Milano ja/tai
Amsterdan–Rooma pienennetään uusien markkinoilletulijoiden aloittaessa toimintansa; uuden
markkinoilletulijan kanssa tehdään yhtiöiden välisiä sopimuksia ja uudelle tulijalle annetaan
mahdollisuus osallistua KLM:n ja Alitalian kanta-asiakasohjelmaan; matkatoimistoja ja yritysasiakkaita
Italiassa ja Alankomaissa ei sidota uskollisuusalennusohjelmilla tai muilla vastaavilla alennusohjelmilla;
varmistetaan, että kilpailevan lentoyhtiön tultua kyseisille reiteille tietokonepohjaisen varausjärjestelmän
ensimmäistä ruutua ei täytetä liittouman lennoilla ja että kuluttajille tiedotetaan yhteistunnuksen käyttöä
(code sharing) koskevista järjestelyistä.
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(116) Asia JV.22.

Lisälehti 9: Ilmoituksessa annettujen virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen vuoksi
määrätyt sakot

Merkittävä kehitys yrityskeskittymien valvonnassa oli se, että komissio käytti ensimmäistä kertaa
toimivaltaansa määrätä sakkoja virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisesta ilmoituksessa
tai sen jälkeisten tutkimusten aikana. Sulautuma-asetuksessa säädetään, että komissio voi määrätä
sakkoja 1 000–50 000 euroa, jos yritys tahallaan tai tuottamuksesta antaa virheellisiä tai
harhaanjohtavia tietoja ilmoituksessa tai vastatessaan tietopyyntöön.

Komissio määräsi sakkoja neljälle yritykselle sulautuma-asetuksen rikkomisesta. Helmikuussa 1999
Deutsche Post AG ilmoitti suunnitelmastaan hankkia yksinomaiseen määräysvaltaansa saksalainen pi-
kakuljetusalan yritys trans-o-flex GmbH. Omien sanojensa mukaan Deutsche Post oli hankkinut vähem-
mistöosakkuuden trans-o-flexissä vuonna 1997, mutta ilmoitus sisälsi tietoja, joiden mukaan se sai jo tu-
olloin yksinomaisen määräysvallan. Jos tämä pitää paikkansa, komissiolla ei olisi ollut toimivaltaa tutkia
vuonna 1999 ilmoitettua kauppaa, vaan useiden kansallisten viranomaisten olisi pitänyt arvioida vuonna
1997 toteutettu osakekauppa. Tämän perusteella komissio pyysi Deutsche Postilta ja muilta lisätietoja
vuonna 1997 toteutetusta osakekaupasta. Tutkimusten aikana ilmeni, että Deutsche Post oli tahallaan an-
tanut virheellisiä ja harhaanjohtavia tietoja komission pettämiseksi. Komission tutkimukset osoittivat,
että  Deutsche Post oli käyttänyt määräysvaltaa trans-o-flexissä vuodesta 1997 alkaen trans-o-flexin su-
urimman osakkeenomistajan Industrial Informationin kautta. Deutsche Post rikkoi näin vakavasti kahta
sulautuma-asetuksen määräystä. Komissio määräsi sen vuoksi kaksi erillistä sakkoa: kummassakin ta-
pauksessa sulautuma-asetuksessa sallitun 50 000 euron enimmäismäärän.

Komissio määräsi myös KLM:lle sakon virheellisten ja harhaanjohtavien tietojen antamisesta. KLM il-
moitti komissiolle syyskuussa 1998 suunnitelmastaan ostaa Martinair. Ilmoitus peruttiin myöhemmin.
Toimenpiteestä ilmoitettiin komissiolle uudestaan joulukuussa 1998, mutta siitä luovuttiin toukokuussa
1999 komission vastustettua toimenpidettä. Komissio aloitti asiassa menettelyn, koska KLM antoi en-
simmäisessä, syyskuussa 1998 tehdyssä ilmoituksessaan virheellisiä tietoja. Kyseisessä ilmoituksessa
KLM antoi virheellisiä tietoja tytäryhtiönsä Transavian tilauslentokohteista ja jätti ilmoittamatta asian
kannalta merkityksellisiä tietoja Transavian reittilennoista. KLM kuvaili virheellisesti Transavian lento-
kohteet eikä luetellut kymmentä merkittävää Transavian kohdetta. KLM kuvaili Transavian ja Martinai-
rin toimintojen olevan ”suuressa määrin toisiaan täydentäviä”, kun todellisuudessa molemmat lentoyh-
tiöt liikennöivät kaikkiin Välimeren kohteisiin. Lisäksi KLM jätti ilmoittamatta komissiolle, että
Transavialla on huomattavaa reittiliikennetoimintaa Välimeren kohteisiin ja että se myi alankomaalaisil-

188. Fujitsun ja Siemensin (116) yhteistoiminnallinen yhteisyritys hyväksyttiin sillä edellytyksellä, että ti-
ettyjä sitoumuksia noudatetaan. Toimenpiteellä yhdistetään Siemensin ja Fujitsun Euroopassa harjoittama
liiketoiminta, joka koskee tieto-koneiden ja niihin liittyvien tuotteiden kehittämistä, valmistusta ja myyntiä,
mukaan lukien pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, työasemat, palvelimet ja muistijärjestelmät. Ko-
missio totesi, että riskinä oli emoyhtiöiden yhteistyö rahoitusalalla käytettävien työasemien markkinoilla.
Komission esille ottamien vakavien kilpailuongelmien ratkaisemiseksi Siemens sitoutui myymään kysei-
sillä markkinoilla toimivan tytäryhtiönsä Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems GmbH:n.

189. Tämäntapaisiin yhteisyrityksiin sovelletaan 81 artiklaa, ja sen vuoksi niitä käsittelevät kilpailun
pääosaston kartelleja käsittelevät yksiköt eikä yrityskeskittymien valvontaryhmä.



5 Asian siirtäminen jäsenvaltion käsiteltäväksi

190. Sulautuma-asetuksen 9 artiklan mukaan asian käsittely voidaan siirtää jäsenvaltiolle, jos
keskittymä uhkaa luoda sellaisen määräävän aseman tai vahvistaa sellaista määräävää asemaa, jonka
seurauksena tehokas kilpailu olennaisesti estyy kaikki erillisten markkinoiden tunnusmerkit täyttävillä
kyseisen jäsenvaltion markkinoilla.

191. Vuonna 1999 kolme asiaa siirrettiin kokonaan ja kaksi osittain jäsenvaltion käsiteltäväksi. Yhteen
siirtopyyntöön vastattiin kieltävästi. Asiassa Rabobank-Beeck/Homann (117) komissio hyväksyi Saksan
kilpailuviranomaisten esittämän siirtopyynnön. Keskittymä koski Saksan herkkuelintarvikealaa ja uhkasi
luoda määräävän aseman Saksassa tai osassa Saksaa. Koska uhka rajoittui erillisiin markkinoihin
Saksassa, komissio siirsi asian käsittelyn Bundeskartellamtille. Asiassa Heineken/Cruzcampo (118), joka
koski oluen jakelua Espanjassa, komissio siirsi asian käsittelyn Espanjalle. Siirtämisen syynä oli se, että
kilpailuun liittyvä ongelmat olivat joko  alueellisia tai valtakunnallisia. Komissio päätti myös siirtää
Ranskan viranomaisille kahden ranskalaisen vuorisuolan tuottajan Compagnie des Salins du Midi et des
Salines de l’Est (CSME) -yhtiön ja MDPA/SCPA-yhtiön (119) ilmoittaman keskittymähankkeen.
Suunniteltu yhteisyritys uhkasi luoda määräävän aseman tai vahvistaa määräävää asemaa Koillis-
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(117) Asia IV/M.1461.
(118) Asia IV/M.1555.
(119) Asia IV/M.1522.

le matkanjärjestäjille paljon paikkoja näille lennoille. Näin KLM antoi harhaanjohtavan kuvan Transa-
vian liiketoiminnasta. Komissio katsoi, että KLM:n toiminnassa oli kyse vähintään törkeästä tuottamuk-
sesta, ja se määräsi 40 000 euron sakon.

Komissio päätti määrätä enimmäismäärän sakkoa eli 50 000 euroa Sanofille ja Synthélabolle (1)
virheellisten tietojen antamisesta. Komission oli kumottava alkuperäinen hyväksyvä päätöksensä, kun
ilmeni, että osapuolet eivät olleet antaneet tietoja kaikista päällekkäisistä toiminnoistaan. Komissio
totesi, että mahdollisia kilpailuongelmia syntyi myös nukutusaineiden alalla, jota osapuolet eivät
olleet kuvailleet ilmoituksessaan. Päätös kumottiin, kun ilmeni, että alkuperäinen hyväksyvä päätös
perustui virheellisiin tietoihin. Sen jälkeen tehtiin uusi hyväksyvä päätös, jossa otettiin huomioon
Synthélabon nukutusaineisiin liittyvien liiketoimintojen myynti. 

Mainitut päätökset korostavat komission päättäväisyyttä varmistaa, että yritykset noudattavat täydelli-
sesti lainsäädännöllisiä velvoitteitaan. Määräämällä sakkoja näissä asioissa komissio korosti sitä, kuin-
ka tärkeänä se pitää sulautuma-asetuksessa säädettyä velvoitetta antaa täydelliset ja oikeat tiedot. Tämä
on välttämätöntä, jotta komissio pystyisi tekemään päätöksensä sulautuma-asetuksessa säädettyjen tiuk-
kojen määräaikojen kuluessa ja tietoisena kaikista merkityksellisistä seikoista. Virheelliset tai harhaan-
johtavat tiedot voivat johtaa siihen, että komissio tekee väärän päätöksen, millä on mahdollisesti vakavia
vaikutuksia yrityksiin ja kuluttajiin EU:ssa. Sen vuoksi komissio soveltaa jatkossakin tiukasti menette-
lysääntöjään ja määrää sakkoja, jos sääntöjä rikotaan. Koska menettelysääntöjen rikkominen yrityskes-
kittymiä koskevissa asioissa on vakava asia, komissio harkitsee myös sitä, olisiko mahdollisesti paikal-
laan ehdottaa neuvostolle tällä hetkellä suhteellisen pienien sakkojen nostamista.

(1) Asia IV/M.1397.



Ranskan tiesuolamarkkinoilla. Maantieteellisten markkinoiden laajuutta alalla rajoittaa
kuljetuskustannusten suuri osuus tiesuolan lopullisesta hinnasta. Alustava markkina-analyysi osoitti, että
Koillis-Ranska voidaan määritellä erilliseksi markkina-alueeksi. Keskittymällä oli todennäköisesti
vaikutusta myös muihin tiesuolaa käyttäviin Ranskan alueisiin. Tämän perusteella komissio päätti siirtää
asian käsittelyn Ranskan viranomaisille. Ranskan kilpailuviranomaiset käsittelivät osittain myös
Petrofinan siirtymistä Totalin omistukseen. Ranskalaiset käsittelivät toimenpiteen vaikutuksia öljyn
varastoinnin logistiikkaan Ranskan eteläosassa (Languedoc-Roussillon), jossa toimenpide aiheutti
vakavia ongelmia. Ranskan viranomaiset tutkivat myös osittain asian Totalfina / Elf Aquitaine (120).

192. Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuviranomaiset pyysivät, että osa asiasta Exxon/Mobil
siirretään niiden käsiteltäväksi, nimittäin moottoripolttoaineiden vähittäismyyntiä Skotlannin
luoteisosassa koskeva osa. Komissio oli kuitenkin jo todennut ongelmia liittyvän koko Yhdistyneen
kuningaskunnan kattaviin moottoripolttoaineen vähittäismyyntimarkkinoihin. Koska pyyntö käsitellä
keskittymän vaikutuksia Skotlannin luoteisosassa kuului tämän tutkimuksen piiriin, komissio päätti
käsitellä näitä ongelmia osana Yhdistyneen kuningaskunnan moottoripolttoaineiden
vähittäismyyntimarkkinoita koskevaa kokonaisarviointiaan. 

193. Asiassa EDF / London Electricity (121) Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset pyysivät asian
käsittelyn siirtämistä 9 artiklan 4 kohdan nojalla. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset toivoivat,
että sähköalan sääntelyviran-omainen Director General of Electricity Supply voi jatkaa tiettyjen
toimenpiteiden toteuttamista, joiden tarkoituksena on varmistaa sääntelyn avoimuus ja suojata kuluttajia.
Komissio totesi kuitenkin, että 9 artiklan nojalla esitetty pyyntö ei täyttänyt asian jäsenvaltiolle
siirtämisen kriteereitä, koska toimenpide ei vahvistanut määräävää asemaa kummallakaan kyseessä
olevista erillisistä markkinoista (sulautuma-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohta).

6 Sulautuma-asetuksen 21 artiklan nojalla tehdyt päätökset

194. Asiassa BSCH / A. Champalimaud (122) Por-tugalin tasavalta vastusti toimenpidettä, vaikka
komissio oli hyväksynyt sen. Kahdella päätöksellä (20. heinäkuuta 1999 ja 20. lokakuuta 1999) komissio
vastusti Portugalin toteuttamia toimenpiteitä. Päätökset tehtiin sulautuma-asetuksen 21 artiklan nojalla,
jossa komissiolle annetaan yksinomainen toimivalta tutkia yhteisönlaajuisia keskittymiä. Näissä
päätöksissä ja erityisesti 20. lokakuuta 1999 tehdyssä lopullisessa päätöksessä komissio osoitti, että
Portugalin viranomaisten toteuttamien toimenpiteiden ei voida katsoa liittyvän sulautuma-asetuksen 21
artiklassa tarkoitettujen oikeutettujen etujen suojeluun. Päätöksissä todetaan erityisesti, että siltä osin
kuin Portugalin viranomaisten toimenpiteet perustuvat kansallisten ja strategisten etujen suojeluun, ne
ovat sulautuma-asetuksen 21 artiklan vastaisia, koska Portugalin viranomaiset eivät ilmoittaneet niistä
komissiolle ja koska tällaisia etuja ei voitu pitää oikeutettuina. Päätöksessä todetaan myös, että väitettyjä
vakavaraisuuteen liittyviä etuja, joihin Portugalin viranomaiset vetosivat, ei voida pitää oikeutettuina. 

195. Heinäkuun 20 päivänä 1999 tehdyllä ensimmäisellä 21 artiklan mukaisella päätöksellä komissio
vaati peruuttamaan keskittymän kieltävän Portugalin talousministeriön päätöksen ja sen seurauksena
olevat toimenpiteet, kuten BSCH:n ja A. Champalimaudin äänestysoikeuksien peruuttamisen Mundial
Confiançassa. Tämän jälkeen komissio päätti aloittaa nopeutetun rikkomista koskevan menettelyn
Portugalia vastaan, koska tämä ei ollut peruuttanut BSCH/Champalimaud-keskittymän vastaisia
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(120) Asia IV/M.1628.
(121) Asia IV/M.1346.
(122) Asia IV/M.1616.



toimenpiteitä. Päätös oli välttämätön nopean ratkaisun saavuttamiseksi. BSCH:n ja A. Champalimaudin
keskittymää ei voitu toteuttaa, vaikka se olikin hyväksytty EY:n yrityskeskittymiä koskevien sääntöjen
perusteella. Lisäksi Banco Comercial Português ilmoitti aikomuksestaan tehdä tarjouksia
Champalimaud-konserniin kuuluvista yrityksistä, minkä vuoksi näiden yritysten määräysvaltaa koskeva
oikeudellinen tilanne oli selvitettävä nopeasti.

196. BSCH ja Antonio Champalimaud tekivät tämän jälkeen uuden sopimuksen, joka korvasi
aikaisemman sopimuksen. Tästä keskittymästä on ilmoitettu sulautuma-asetuksen mukaisesti, eikä
Portugalin viranomaisten odoteta vastustavan sitä. Kyse on yhteisön oikeuden ja yritysmaailman
kannalta tärkeästä asiasta, koska se osoittaa, että komissio pystyy toimimaan nopeasti ja päättäväisesti
vahvistaakseen yksinomaisen toimivaltansa yrityskeskittymien käsittelyssä. Asia korostaa myös
valtioiden rajat ylittävien toimenpiteiden merkitystä rahoitus- ja pankkialalla.

197. Asiassa EDF / London Electricity Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset pyysivät asian
käsittelyn siirtämistä 9 artiklan nojalla sekä tiettyjen oikeutettujen etujen tunnustamista sulautuma-
asetuksen 21 artiklan 3 kohdan nojalla. Kyseisessä kohdassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat toteuttaa
aiheellisia toimenpiteitä suojatakseen muita kuin sulautuma-asetuksessa tarkoitettuja oikeutettuja etuja,
jos toimenpiteet ovat sopusoinnussa yhteisön oikeuden yleisten periaatteiden ja muiden yhteisön
sääntöjen kanssa. Yleiseen turvallisuuteen, viestintävälineiden moniarvoisuuteen ja
vakavaraisuussääntöihin liittyvät edut ovat selvästi oikeutettuja etuja. Kyseisen jäsenvaltion on
ilmoitettava kaikista muista yleisistä eduista komissiolle. Kyseiset toimenpiteet saa toteuttaa vasta sitten,
kun  etujen yhdenmukaisuus on arvioitu yhteisön oikeuden kanssa ja edut on tunnustettu.

198. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset väittivät, että sähköalan sääntelyjärjestelmän
yhtenäisyyden säilyttäminen oli Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen edun mukaista. Yhdistynyt
kuningaskunta katsoi, että muutosten tekeminen julkisen sähkönjakelijan pakolliseen toimilupaan on
yleisen edun mukaista myös silloin, kun kyseinen yhtiö osallistuu yhteisönlaajuiseen keskittymään. Sen
vuoksi Yhdistynyt kuningaskunta ehdotti muutoksia London Electricityn toimilupaan. Komissio päätteli
kuitenkin, että ei ollut tarvetta tunnustaa oikeutettua etua, koska Yhdistyneen kuningaskunnan sähköalan
sääntelyviranomaisen (Director General of Electricity Supply – DGES) London Electricityn toimilupaan
ehdottamat muutokset olivat kansallisen lainsäädännön sisältämien sääntelymääräysten soveltamista ja
muutokset eivät kohdistuneet itse keskittymään vaan sulautuneiden yritysten käyttäytymiseen
keskittymän jälkeen ja tarkoituksena oli varmistaa, että sääntelyviranomainen pystyy jatkamaan
tehtäviensä hoitoa.

7 Komission päätöksen peruuttaminen

199. Asiassa Sanofi/Synthélabo komissio peruutti 15. maaliskuuta 1999 sulautuma-asetuksen 6 artiklan
3 kohdan a alakohdan nojalla tekemänsä hyväksyvän päätöksen. Kolmansilta saatujen huomautusten
perusteella komission oli pääteltävä, että kilpailuongelmia voisi syntyä nukutusaineiden alalla, jota
osapuolet eivät olleet kuvailleet ilmoituksessaan. Sen vuoksi hyväksyvän päätöksen katsottiin perustuvan
virheellisiin tietoihin ja osapuolille määrättiin sakkoja (katso lisälehti). Peruuttamispäätöksen jälkeen
osapuolet toimittivat komissiolle nukutusaineita koskevia merkityksellisiä tietoja. Osapuolet sitoutuivat
lisäksi myymään Synthélabon toiminnot nukutusaineiden alalla. Tämän perusteella komissio teki
lopullisen hyväksyvän päätöksen.
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8 Opastavat tiedonannot

200. Osana tavoitettaan varmistaa yrityskeskittymien valvonnan avoimuus ja selvyys Euroopassa
komissio on viime vuosina antanut useita opastavia tiedonantoja sulautuma-asetukseen liittyvistä eri
puolista. Ennen komission lopullista hyväksyntää näistä opastavista tiedonannoista oli järjestetty laaja
lausuntokierros jäsenvaltioiden, yritysten ja lakimiespiirien keskuudessa. Samanlaisia
kuulemismenettelyjä toteutettiin vuonna 1999 kolmesta uudesta tiedonantoluonnoksesta (123).
Ensimmäinen koski sulautuma-asetuksen voimaantulosta alkaen sovelletun keskittymiin suoraan liittyviä
ja niiden kannalta välttämättömiä rajoituksia koskevan tiedonannon tarkistusta. Uudessa
tiedonantoluonnoksessa otetaan huomioon komission käytäntöön sulautuma-asetuksen voimaantulon
jälkeen tehdyt muutokset. Toinen on merkittävä uusi tiedonantoluonnos korjaustoimenpiteistä, joista on
tullut erittäin tärkeä keino kilpailuongelmien ratkaisemiseksi monissa asioissa. Ehdotetussa
tiedonannossa määritellään sovellettavat yleiset periaatteet, luodaan yhteenveto tähän mennessä
annettujen sitoumusten päätyypeistä ja vahvistetaan sitoumusten antamista komissiolle ja keskittymän
osapuolten toimintaa niiden täytäntöönpanemiseksi koskevat aineellisoikeudelliset ja menettelyyn
liittyvät vaatimukset. Kolmas tiedonanto koskee ehdotusta komissiolle ilmoitettujen rutiiniasioiden
käsittelyn yksinkertaistamiseksi. Tämä on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että komission
voimavaroja käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Ehdotetussa tiedonannossa vahvistetaan ja
selvitetään yksinkertaistettu menettely, jonka mukaan on mahdollista hyväksyä rutiiniasiat ilman
muodollista komission päätöstä. Samaan aikaan otetaan käyttöön useita suojatoimenpiteitä
oikeusvarmuuden ja avoimuuden varmistamiseksi. Komission aikomuksena on hyväksyä kyseiset kolme
tiedonantoa vuoden 2000 alkupuoliskolla.
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(123) Komission tiedonantoluonnokset liitännäisrajoitusten, sitoumusten ja rutiiniasioiden käsittelystä sulautuma-
asetuksen nojalla on julkaistu kilpailun pääosaston Internet-sivustossa 
(http://europa.eu.int/comm/dg04/lawmerg/draft_notices/index.html).



C – Tilastokatsaus
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Lopulliset päätökset (asetus (ETY) N:o 4064/89)

Lopulliset päätökset (EHTY:n perustamissopimuksen 66
artikla: 1992–1999)

Ilmoitukset (asetus (ETY) N:o 4064/89)

Kuvio 4.
Vuosittain tehtyjen lopullisten päätösten ja ilmoitusten määrä vuodesta 1993 alkaen.
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Kuvio 5.
Keskittymälajit (1992–1999).
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III – VALTIONTUKI

A – Yleinen valtiontukipolitiikka

201. Komissio pyrki vuonna 1999 jatkamaan uudistustensa yhteydessä kaikkien valtiontukimuotojen
tiukkaa valvontaa. Valvonnan tarkoituksena on rajoittaa yhteisössä myönnetyn valtiontuen määrää
entisestään. Vuonna 1999 komissio jatkoi aiempina vuosina aloittamiaan uudistuspyrkimyksiä,
menettelysääntöjen yksinkertaistamista, avoimuuden edistämistä ja resurssien kohdentamista
merkittäviin tapauksiin.

202. Komission maaliskuussa hyväksymä seitsemäs yleiskatsaus Euroopan unionin
teollisuustuotannon ja eräiden muiden alojen valtiontuista (124) kattaa vuodet 1995–1997. Tällä kaudella
viidentoista jäsenvaltion Euroopassa (EU-15) käytettiin vuosittain keskimäärin 95 miljardia euroa
teollisuustuotannon, maatalouden, kalastuksen, kivihiiliteollisuuden, liikenteen ja rahoitusalan
valtiontukeen.

(euroa)

1993–1995 1995–1997 1995–1997

Maantieteellinen alue EU-12 (*) EU-12 EU-15 (**)

Tuen kokonaismäärä (miljoonaa) 101 464 88 466 95 064

Teollisuustuotannon tuki (miljoonaa) 41 809 36 365 37 680

Tuki työntekijää kohti 1 460 1 298 1 261

(*) Belgia, Tanska, Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Portugali ja Yhdistynyt
kuningaskunta.

(**) EU-12 + Itävalta, Suomi ja Ruotsi

Tuen määrä pieneni yhteensä 13 prosenttia kauteen 1993–1995 (EU-12) verrattuna. Pelkästään teollisuus-
tuotannossa tukea myönnettiin 38 miljardia euroa eli 2,8 prosenttia lisäarvosta (EU-15). Työntekijää kohti
tuen määrä on laskenut kauden 1993–1995 1 460 eurosta 1 298 euroon (EU-12) vuosina 1995–1997. 

203. Kaudella 1995–1997 teollisuustuotannon tuesta 57 prosenttia myönnettiin alueellisten
tavoitteiden perusteella (125), kun taas 31 prosenttia tästä tuesta myönnettiin horisontaalisiin
tavoitteisiin (126) ja 12 prosenttia yksittäisille aloille (127). Lisäksi on huomattava, että yksittäisille
yrityksille myönnetyn tapauskohtaisen tuen määrä on vakiintunut noin kymmeneen prosenttiin
teollisuustuotannon koko tuesta, vaikka aiempina vuosina näiden tukien määrä on ollut kasvusuunnassa.

204. Yleisestä laskusuunnasta huolimatta seitsemännestä yleiskatsauksesta käy kuitenkin ilmi, että
tukien määrä on pysynyt korkeana. Tämän lisäksi seitsemäs yleiskatsaus osoittaa, että ilmaistuna
esimerkiksi tukena työllistettyä henkilöä kohden taikka tukena kotimaisesta bruttokansantuotteesta
(BKT) prosentteina, eri jäsenvaltioiden myöntämien tukien määrissä on eroja. Näitä eroja tulisi edelleen
kaventaa. Näin ollen tiukkaa valtiontukipolitiikkaa, johon on yhdistetty tarkoituksenmukainen
valvontajärjestelmä, on jatkettava yhteisön kilpailukyvyn vahvistamiseksi maailmanmarkkinoilla sekä
yhteismarkkinoiden ja talous- ja rahaliiton täysimääräisten hyötyjen saamiseksi.
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(124) KOM(1999) 148 lopullinen, 30.3.1999.
(125) EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan kannalta merkitykselliset alueet.
(126) Tutkimus- ja kehitystyö, ympäristö, pienet ja keskisuuret yritykset, kauppa, energiatalous sekä muut tavoitteet

(pääasiassa pelastus ja rakenneuudistus).
(127) Laivanrakennusteollisuus, terästeollisuus, muut alat.



1 Valtiontukien valvonnan uudenaikaistaminen

205. Komissio on jo noin kahden vuoden ajan toteuttanut neuvoston tukemana erilaisia toimenpiteitä,
joilla on pyritty uudenaikaistamaan valtiontukien valvontaa. Yhtenäinen ja tehokas järjestelmä tarjoaa
komissiolle lainsäädäntövälineitä, joiden ansiosta se voi keskittää toimintansa asioihin, joilla on
todellinen vaikutus yhteismarkkinoihin. Tämän ansiosta yritysten hallinnollista taakkaa voidaan
keventää, samalla kun taataan oikeusvarmuus ja lisätään toiminnan avoimuutta.

206. EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
annettu menettelyasetus (128) tuli voimaan 16. huhtikuuta 1999. Siinä selkeytetään ja kodifioidaan
vanhoja käytäntöjä ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöjä ja asetetaan esimerkiksi komissiolle
määräaika päätöksen tekemiselle. Lisäksi asetuksessa määritellään voimassa oleva ja uusi tuki, tuen
väärinkäyttö, yksittäiset tuet ja tukijärjestelmät sekä asianomaisten osapuolten oikeudet. Tavoitteena on
helpottaa valtiontukisääntöjen ymmärtämistä.

207. Toisaalta menettelyasetuksella vahvistetaan valtiontukien valvontaa. Sillä tarjotaan komissiolle 
lisää toimintavälineitä, erityisesti sääntöjenvastaisen ja yhteismarkkinoille soveltumattoman tuen 
takaisinperimiseksi. Aiemmin yhteismarkkinoille soveltumattomien tukien takaisinperiminen viivästyi
usein, koska asiassa vedottiin kansallisiin ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimiin. Menettelyasetuksessa
puolestaan säädetään, että jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki oikeudellisissa järjestelmissään 
käytettävissä olevat tarpeelliset toimenpiteet, mukaan lukien tilapäiset toimet, takaisinperimistä koskevan
päätöksen välittömän ja tehokkaan täytäntöönpanon mahdollistamiseksi. Kaikkia jäsenvaltioissa toimivia
yrityksiä on kohdeltava samalla tavoin sääntöjenvastaista tukea takaisin perittäessä. Lisäksi komissio voi
tehdä paikalla tapahtu-via tarkastuksia epäillessään vakavasti yksittäisten päätösten noudattamista. Lisäksi
tuen väärinkäyttötapauksissa eli silloin, kun tuensaaja käyttää tukea komission päätöksen vastaisesti, 
komissiolla on oikeus aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukainen menettely.

208. Lopuksi todettakoon, että menettelyasetuksella pyritään tietyssä määrin nopeuttamaan
menettelyjä. Siinä säädetään esimerkiksi määräajasta EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan
mukaisen menettelyn päätteeksi tehtävälle lopulliselle päätökselle ja komission pyytämille lisätiedoille
sekä jäsenvaltioiden asian tutkimiseksi antamille vastauksille.

209. Muista valtiontukien valvonnan uudenaikaistamiseen liittyvistä toimenpiteistä on säädetty 7.
toukokuuta 1998 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 994/98, jossa komissiolle annetaan
mahdollisuus antaa valtiontukia koskevia ryhmäpoikkeusasetuksia. Näiden asetusten nojalla tietyt
valtiontukimuodot voidaan tietyin edellytyksin julistaa yhteismarkkinoille soveltuviksi ja vapauttaa
ennakkoilmoittamisvelvollisuudesta sekä komission hyväksynnältä. Heinäkuun 28 päivänä komissio
antoi kolme ryhmäpoikkeusasetusluonnosta, jotka koskivat pienille ja keskisuurille yrityksille
myönnettävää valtiontukea, koulutustukea ja vähämerkityksistä tukea koskevaa sääntöä. Asetukset
sisältävät selkeät säännöt, jotka noudattavat voimassa olevissa valtiontukea koskevissa yhteisön
suuntaviivoissa ja puitesäännöissä määriteltyjä periaatteita. Komission tärkeimpänä tavoitteena on
vapauttaa voimavaroja, jotka nyt on sidottu lukuisten sellaisten vakioasioiden käsittelyyn, joihin ei
yleensä liity ongelmia EU:n sääntöjen noudattamisen osalta. Näin toimintaa voidaan tehostaa ja
komission yksiköt voivat keskittyä merkittäviin asioihin. Jäsenval-tioiden vastuu EU:n
valtiontukisääntöjen soveltamisesta lisääntyy. Liike-elämä hyötyy hallinnon yksinkertaistumisesta ja
avoimuuden lisääntymisestä. Neuvoa-antavan valtiontukikomitean (joka koostuu jäsenvaltioiden
edustajista) näkemys luonnoksista kuultiin 24.–25. marraskuuta.
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muksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, EYVL L 83, 27.3.1999.



210. Komissio teki 30. maaliskuuta päätöksen ehdotuksesta (129) muuttaa avoimuusdirektiiviä (130)
(katso jäljempänä). Komissio antoi 24. marraskuuta julkisia takauksia koskevan tiedonannon (131), jossa
täsmennetään komission suhtautumista takauksina myönnettyihin valtiontukiin (katso jäljempänä).
Lisäksi komissio antoi 8. heinäkuuta valvonnan lisäämiseksi uudet yhteisön suuntaviivat valtiontuesta
vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi (132) (katso jäljempänä). Vuonna
1994 voimaan tulleiden ympäristönsuojeluun myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön
suuntaviivojen (133) voimassaolo päättyi 31. joulukuuta 1999. Komissio teki joulukuussa päätöksen (134)
näiden suuntaviivojen voimassaolon jatkamisesta 30. kesäkuuta 2000 asti. Komission antoi 7. heinäkuuta
tiedonannon viite- ja diskonttokoroista (135). Tiedonanto koskee alan sääntöjen mukauttamista euron
käyttöönottoon. Yhdessätoista euroalueen jäsenvaltiossa käytetään siis tästä lähtien samaa viitekorkoa,
joka on pankkien välisten viiden vuoden swap-korkojen keskiarvo korotettuna 0,75 prosenttiyksikön
preemiolla.

2 Valtiontuki ja veropolitiikka

211. Haitallisen verokilpailun torjunnan tarpeelli-suudesta vallitsee yleinen yksimielisyys. Kuten 1.
joulukuuta 1997 kokoontuneen Ecofin-neuvoston päätelmissä on mainittu, menettelysääntöjä arvioiva
työryhmä (136) on katsonut lähes 280 toimenpi-teen olevan mahdollisesti haitallisia. Kun ryhmä tutki
näitä toimenpiteitä perusteellisemmin, se totesi 66 toimenpiteen olevan haitallisia menettelysäännöissä
tarkoitetussa merkityksessä. On kuitenkin mahdollista, että haitallisuuden arvioinnissa käytetyt perusteet
ovat menettelysääntöjen yhteydessä toiset kuin EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan nojalla
toteutetun tutkimuksen yhteydessä käytetyt perusteet. Näin ollen komissio on ryhtynyt tutkimaan
huolellisesti kaikkia näitä toimenpiteitä valtiontukisääntöjen soveltamisesta yritysten välittömään
verotukseen annetun komission tiedonannon (137) mukaisesti. Jäsenvaltioilta on jo pyydetty lisätietoja
noin viidestäkymmenestä toimenpiteestä. Muita toimenpiteitä tutkitaan perusteellisemmin myöhemmin.

212. Tämän yleisen aloitteen lisäksi komissio lopetti muodollisen tutkintamenettelyn, joka kos-ki
valtiontukiohjelmaa, jonka nojalla Dublinin tulli- ja satama-alueella (Customs House Docks Area)
sijaitsevien muiden kuin asuinrakennusten vuokralaisille myönnetään valtiontukea (138). Komissio päätti
tutkintamenettelyn lopettamisesta sen jälkeen, kun Irlannin viranomaiset olivat lupautuneet lopettamaan
ohjelman osana vuokralaisille tarjottujen verohuojennusten myöntämisen vuoden 2010 sijaan vuonna
2003. Päätöksen mukaan veronhuojennukset ovat toimintatukea, kun ne vapauttavat yrityksen
kustannuksista, joista se normaalisti joutuu vastaamaan itse osana tavanomaista toimintaansa. Juuri
toimintatuen jatkuvuuden vuoksi komissio katsoi, ettei tällaista tukea olisi periaatteessa hyväksyttävä
sellaisten kausittaisten kulujen perusteella, joita syntyy vielä kauan sen jälkeen, kun kyseessä oleva alue
on lakannut kuulumasta 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan soveltamisalaan. Tukiohjelmana myös
kausittaisiin veronhuojennuksiin sovelletaan EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisia
aiheellisia toimenpiteitä.
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(129) EYVL C 377, 29.12.1999.
(130) Komission direktiivi 80/723/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1980, jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten

välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta, EYVL L 195, 29.7.1980.
(131) EYVL C 71, 11.3.2000.
(132) EYVL C 288, 9.10.1999.
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(138) Asia C-1/99 (ex NN 133/99), ei vielä julkaistu.



213. Portugalin investointien edistämiseksi myöntämistä verotuista (139) komissio katsoi 
yhteismarkkinoille soveltuviksi tuet, joiden intensiteetti on rajoitettu tuettujen hankkeiden 
toteuttamiskustannusten mukaan ja joiden tarkoituksena on ollut kannustaa yrityksiä toteuttamaan tiettyjä
investointeja. Kyseisen ohjelman säännöt ovat selkeät, ja niiden avulla voidaan mitata kunkin yrityksen 
saama hyöty. Tuet ovat avustusten kaltaisia, ja niihin voidaan soveltaa EY:n perustamissopimuksen 87 
artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan mukaisia alueellisia poikkeuksia valtiontukisääntöjen soveltamisesta 
yritysten välittömään verotukseen annetun komission tiedonannon (140) mukaisesti.

3 Avoimuusdirektiivi

214. Komissio antoi 30. maaliskuuta 1999 luonnoksen (141) direktiivin 80/723/ETY (142) (jäljempänä
’avoimuusdirektiivi’) muuttamisesta. Nykyisessä muodossaan kyseinen direktiivi tarjoaa komissiolle
mahdollisuuden tutkia jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisiä taloudellisia suhteita. Direktiivin
nojalla julkisten viranomaisten on toimitettava komissiolle tietoja teollisuustuotannon alan yritysten
osalta vuosittain ja muiden yritysten osalta komission pyynnöstä.

215. Ehdotettu muutos on tullut välttämättömäksi Euroopan markkinoiden vapauttamisen edetessä.
Komissiolle on viime vuosina tullut yhä enemmän kanteluita sellaisten yritysten toiminnasta, joilla on
erityis- tai yksinoikeuksia ja/tai jotka saavat korvauksia yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien
palvelujen tarjoamisesta mutta jotka samalla kilpailevat muiden yritysten kanssa. Näiden kanteluiden
osalta komission on valtiontukisääntöjen mukaan arvioitava tuen soveltuvuus yhteismarkkinoille tai se,
voidaanko tukeen soveltaa EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdassa mainittua poikkeusta.

216. Muutoksella pyritään lisäämään kyseisen kaltaista toimintaa eri aloilla harjoittavien (yksityisten
ja julkisten) yritysten kirjanpidon avoimuutta. Sitä ei sovelleta aloihin, joilla jokin muu yhteisön säädös
edellyttää kirjanpidon eriyttämistä (143), tapauksiin, joissa yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien
palvelujen tarjoaminen ja/tai erityis- tai yksinoikeus on myönnetty avoimella menettelyllä, eikä
yrityksiin, joiden vuosiliikevaihdon nettoarvo on alle 40 miljoonaa euroa.

4 Takauksina myönnettyjä valtiontukia koskeva tiedonanto

217. Komissio antoi 24. marraskuuta tiedonannon EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan
soveltamisesta takauksina myönnettyihin valtiontukiin (144). Komissio haluaa tehdä toiminnastaan tällä
alueella mahdollisimman avointa ja siten varmistaa päätösten ennakoitavuuden ja jäsenvaltioiden
tasapuolisen kohtelun. Asiakirjassa ei esitetä uusia sääntöjä, vaan siinä toistetaan nykyiset
arviointiperusteet.

218. Yleensä julkiset takaukset liittyvät lainaan tai muuhun rahoitussitoumukseen, josta lainanottaja
sopii lainanantajan kanssa. Takaukset voidaan myöntää yksittäisinä takauksina, tai ne voivat kuulua
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(144) EYVL C 71, 11.3.2000.



johonkin takausjärjestelmään. Jos niihin liittyy tukea, sen saa yleensä lainanottaja, joka näin saa varoja
alhaisemmin kustannuksin kuin olisi mahdollista ilman takausta. Tiedonannossa selitetään, miten
takaukseen sisältyvä tuki lasketaan, ja esitetään useita laskentamenetelmiä.

219. Tietyissä olosuhteissa (esimerkiksi jos jo saadulle luotolle myönnetään jälkikäteen takaus ilman
lainaehtojen muuttamista) lainanantajakin voi saada tukea. Tämä on tutkittava tapauskohtaisesti.

220. Tiedonannossa esitetään myös tiettyjä edellytyksiä, joiden täyttyessä komissio olettaa jo ennalta, et-
tei takaukseen sisälly tukea. Tällöin edellytetään, että lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa ja että
lainanottaja voisi periaatteessa saada rahoitusmarkkinoilta markkinaehtoista lainaa, että takaus liittyy tiet-
tyyn rahoitustoimeen, sille on asetettu kiinteä enimmäismäärä, se ei kata enempää kuin 80 prosenttia laina-
saamisen määrästä ja siitä maksetaan markkinahinta. Myös takausohjelmia koskevat vastaavat edellytykset;
niiltä edellytetään muun muassa, että takauksensaajina olevien yritysten maksamat takausmaksut on lasket-
tava siten, että ne kattavat takauksista aiheutuvat kulut. Tämä luettelo ei kuitenkaan merkitse sitä, että ta-
kausta pidettäisiin automaattisesti valtiontukena, elleivät kaikki mainitut edellytykset täyty.

221. Tiedonannossa ei käsitellä yhteismarkkinoille soveltuvuutta. Näin ollen siihen sovelletaan samoja
sääntöjä kuin muuhunkin valtiontukeen.

222. Tiedonannossa esitettyjä periaatteita sovelletaan kaikentyyppisiin julkisiin takauksiin siitä
riippumatta, onko niistä säädetty sopimuksella vai lailla. Komissio katsoo, että takauksina myönnettyä
valtiontukea ovat myös tavanomaista edullisemmat rahoitusehdot sellaisille yrityksille, joiden
oikeudellinen muoto nimenomaan mahdollistaa valtiontakauksen tai sen, että valtio kattaa niiden tappiot.
Samaa periaatetta sovelletaan myös silloin, kun valtio hyväksyy tavanomaisen rajoitetun vastuun sijasta
rajoittamattoman vastuun yrityksen veloista hankkiessaan osakkuuden siitä.

223. Lisäksi tiedonannossa selitetään, mitä seurauksia on takausten muodossa myönnetyn valtiontuen
ilmoittamatta jättämisestä. Takaukset eroavat muista valtiontukitoimenpiteistä (esimerkiksi avustuksista)
siten, että myöntäessään takauksen valtio perustaa oikeussuhteen tuensaajan lisäksi myös kolmansiin,
esimerkiksi valtion takaaman lainan antajaan. Tämän vuoksi on tutkittava, onko sääntöjenvastaisesti
myönnetyllä valtiontuella seurauksia myös kolmansille. Tätä kysymystä on kuitenkin arvioitava
kansallisen oikeuden nojalla.

B – Tuen käsite

224. Kaikki valtion toimenpiteet, jotka täyttävät EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa
määritellyt kriteerit, ovat valtiontukea ja voivat olla yhteismarkkinoille soveltumattomia. Tuki kuuluu 87
artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, jos i) se on jäsenvaltion myöntämää taikka valtion varoista
myönnettyä, ii) se tuo tuensaajalle taloudellista etua, iii) sitä myönnetään valikoiden jollekin yritykselle
tai tuotannonalalle ja se näin ollen vääristää kilpailua ja iv) se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen
kauppaan. Tuen muodolla (avustus, korkohyvitys, veronhuojennus, lainatakaus ja niin edelleen) ei ole
merkitystä sen kannalta, arvioidaanko asia 87 artiklan 1 kohdan nojalla.

225. Valtion toimenpiteen luokitteleminen 87 artiklan 1 kohdan mukaiseksi valtiontueksi on kansallisille
viranomaisille merkityksellistä, sillä ne ovat EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan ja menette-
lyasetuksen (145) 2 artiklan nojalla velvollisia ilmoittamaan komissiolle suunnitellusta toimenpiteestä. Val-
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tiontuen määritelmää koskevat ohjeet ovat erittäin tärkeitä myös mahdollisille tuensaajille, joiden 
velvollisuutena on tutkia saatavilla olevan tuen sääntöjenmukaisuus. Mikäli jäsenvaltio ei ole varma siitä,
ovatko suunnitellut toimenpiteet tukea, kyseistä jäsenvaltiota kehotetaan ilmoittamaan siitä komissiolle.
Muutoin on vaarana, että tuensaaja joutuu maksamaan saadun tuen korkoineen takaisin.

1 Varojen alkuperä

226. Jotta tukitoimenpidettä pidetään tukena, sen on oltava peräisin valtion varoista. Asiassa
Kinderkanal ja Phoenix (146) komissio katsoi, että Saksassa kaikilta TV-vastaanottimen omistajilta
kerättäviä lupamaksuja on pidettävä valtion varoina. Kyse on pakollisista maksuista, jotka on maksettava
siitä riippumatta, katsooko vastaanottaja todella yleisradiopalvelun harjoittajien ohjelmia. Varat kerätään
ja jaetaan valtion lainsäädännön nojalla.

227. Komissio piti valtion varoina myös maksuja, joita Ranskan maaseudulla toimivien notaarien on
talletettava Crédit Agricole -pankkiin (147). Kyseisten notaarien on Ranskan lainsäädännön nojalla
talletettava Crédit Agricole -pankkiin liiketoimista asiakkailtaan saamia varoja. Notaarit puolestaan
saavat talletuksista yhden prosentin palkkion. Komissio katsoi, että jäsenvaltio on harkintavaltansa
nojalla myöntänyt Crédit Agricole -pankille yksinoikeuden saada varoja ja että nämä varat ovat peräisin
notaareilta, jotka Ranskassa ovat oikeushallinnon alaisia julkisia virkamiehiä. Näin ollen komissio teki
päätöksen, jonka mukaan notaarien talletuksia on pidettävä valtion varoina.

228. Asiassa Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA ja Dornier Luftfahrt GmbH (148)
17. kesäkuuta tekemässään päätöksessä yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että erityinen velkasaneerausme-
nettely voi vaatia valtion varoja. Taloudellisen toiminnan jatkaminen erityissuojeluksessa voi vaatia viran-
omaisilta lisää varoja, mikäli valtio tai julkiset laitokset ovat vaikeuksissa olevan yrityksen pääasiallisia vel-
kojia. Yritys saisi valtion kustannuksella etuja, joita olisivat esimerkiksi valtion takaus, alhaisempi verok-
anta, vapautus sakkojen maksamisvelvoitteesta tai se, että valtio luopuisi yritykselle myöntämiensä lainoj-
en takaisinperimisestä.

2 Yrityksen tai yritysten saama hyöty

229. Yrityksen valtiontuesta saama taloudellinen hyöty voi johtaa EY:n perustamissopimuksen 87
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun kilpailun vääristymiseen. Yritys voi saada hyödyn millä hyvänsä
keinoin ja missä hyvänsä olosuhteissa markkinoiden toiminnasta riippumatta. Jos toimenpiteestä ei
synny tällaista hyötyä, kyseessä ei ole tukitoimenpide. Samoin komissio katsoi, ettei julkisen
yleisradioyhtiön toimilupamaksun alentaminen ole tukea (149). Yritys ei hyötynyt alennuksesta, kos-ka
tässä tapauksessa seurauksena oli ainoastaan vielä alhaisempia maksuja maksaneiden yksityisten
kilpailijoiden edun pienentyminen. Komissio totesi myös, ettei asiassa, jossa espanjalainen viininviljely-
yritys sai tukea omistamiensa historiallisten luostarirakennusten kunnostamiseen, ollut kyseessä
valtiontuki (150). Yritys ei käytä kyseisiä rakennuksia yritystoiminnassaan, ja sen saama tuki kattoi vain
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pienen osan kunnostuskustannuksista. Komissio katsoi, että tuensaaja ei saanut liiketoimintaan liittyvää
taloudellista hyötyä, joka voisi johtaa kilpailun vääristymiseen.

230. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sosiaalimaksujen osittainen alentaminen tietyllä
toimialalla on EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea (151).
Yhteisöjen tuomioistuin on todennut Ranskan tekstiilisuunnitelmasta 5. lokakuuta 1999 antamassaan
tuomiossa (152), että yritykselle koituu etua myös siitä, että valtio myöntää alennuksen sosiaalimaksuista
korvauksena niistä lisäkustannuksista, joita yritykselle aiheutuu ammattiyhdistysten kanssa tehtyjen
työehtosopimusten tuloksena. Kyseiset yritykset ovat tehneet näitä sopimuksia vapaaehtoisesti
sopimuspuolten tekemän taloudellisen arvioinnin perusteella.

231. Hyöty ei aina ole ilmeinen, jos se myönnetään muussa muodossa kuin suorana avustuksena.
Takauksina myönnetyistä valtiontuista 24. marraskuuta 1999 annetussa tiedonannossa (153) komissio
arvioi, kuinka suurta etua yritykset voivat saada valtiontakauksista. Jos takaus myönnetään
markkinaehdoin, komissio lähtee siitä oletuksesta, ettei siihen sisälly valtiontukea. Esimerkiksi asiassa
Hoogovens-Usines Gustave Boël (154) tekemässään päätöksessä komissio katsoi, että Belgian
viranomaisten toimenpide Dufercon ostaessa Hoogovens-Usines Gustave Boëlin täytti
markkinaedellytykset eikä se näin ollen ollut valtiontukea.

232. Tubacex-asiassa (155) yhteisöjen tuomioistuin kuitenkin katsoi, etteivät pankkilainojen
markkinakorot kaikissa olosuhteissa ole sopiva vertailukohde tutkittaessa, onko yritys saanut etua.
Tuomioistuin totesi, etteivät korkokannat, joita luotonantaja edellyttää myöntäessään takaisinmaksuajan
pidennystä, määräydy pankkilainojen markkinakorkojen perusteella. Tällaisessa tapauksessa
luotonantaja ei niinkään pyri saamaan erityistä voittoa vaan varmistamaan velan takaisinmaksun ja
välttämään esimerkiksi inflaation aiheuttamia tappioita. Tuomioistuin keskittyi käsittelemään sitä, mitä
taustaa vasten komission on arvioitava tuen olemassaoloa. Espanjan työ- ja sosiaaliministeriön alainen
laitos Fogasa maksaa sellaisten yritysten työntekijöiden palkkoja, jotka eivät maksukyvyttömyyden
vuoksi pysty niitä maksamaan. Tuomioistuin katsoi, ettei tätä voida verrata vaikeuksissa oleville
yrityksille myönnettäviin lainoihin. Kyseessä olevien yritysten velat kasvavat juuri sen vuoksi, että
Fogasa ottaa tehtäväkseen niiden palkanmaksun. Tubacexilla on laillinen velvoite maksaa takaisin nämä
varat. Ainoastaan takaisinmaksuehdoista voidaan neuvotella. Mahdollisen tukiosan laskemiseksi
komission on analysoitava vastaavia markkinatilanteita sopivan viitekoron laskemiseksi. Näin ollen
Fogasaa on verrattava yksityiseen lainanantajaan, joka pyrkii saamaan lainan takaisin myöntämällä lisää
maksuaikaa ja neuvottelemalla takaisinmaksuehdoista. Tuomio-istuin katsoi, että komissio oli väärässä
verratessaan yhdeksän prosentin korkoa, jonka asiakas tässä tapauksessa maksoi, pankkilainojen
tavanomaisiin korkoihin sen sijaan, että se olisi verrannut niitä yksityisen luotonantajan vastaavassa
tilanteessa vaatimaan korkoon, joka oletettavasti olisi markkinakorkoja alhaisempi.

233. Myös edellytykset, joilla julkiset yritykset tekevät palvelusopimuksia markkinoilla toimivien
tytäryhtiöidensä kanssa, voivat olla valtiontukea. Asiassa Sécuripost (156) komissio kuitenkin katsoi, että
Ranskan postin (La Poste) ja Sécuripostin väliset sopimukset noudattivat markkinahintoja eikä
Sécuripost saanut niistä näin ollen taloudellista etua.
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(151) Katso asia 173/73, komissio v. Italia, tuomio 2.7.1974 (Kok. 1974, s. 709) ja asia C-301/87, Ranska v. komissio,
14.2.1990 (Kok. 1990, s. I-307). 

(152) Asia C-251/97, Ranska v. komissio.
(153) SEC(1999) 1918, kuvattu edellä luvussa III.A.4.
(154) Asia N 246/99, EYVL C 245, 28.8.1999.
(155) Asia C-342/96, Espanja v. komissio, vahvistettu asiassa C-256/97, Déménagements-Manutention Transport SA.
(156) Asia C-24/96.



234. Kun valtio toteuttaa omistamassaan yrityksessä pääomanlisäyksen, on kyse erityistilanteesta,
jossa valtion käyttäytymistä verrataan markkinakäyttäytymiseen. Näissä tapauksissa komissio soveltaa
yksityisen sijoittajan periaatetta. Tämän välineen avulla komissio arvioi, tukeeko valtio julkisia yrityksiä
tai valtion osittain omistamia yksityisiä yrityksiä edullisimmin ehdoin kuin tavanomaisissa
markkinatalouden olosuhteissa toimiva yksityinen sijoittaja tekisi. Mikäli näin on, valtion toiminta
sisältää EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaista valtiontukea. Ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin on vahvistanut tämän tulkinnan (157). Se on kuitenkin myöntänyt, että myös
yksityisessä yrityksessä emoyhtiö voi tietyn rajoitetun ajan ottaa tytäryhtiönsä tappioita vastattavakseen.
Syynä tällaiseen toimintaan voi olla aikomus tukea konsernin julkista kuvaa tai suunnata uudelleen sen
toimintaa. Tuomioistuimen mukaan kuitenkin edellytetään, että tytäryhtiön kannattavuus on mahdollista
palauttaa. Yksityinen sijoittaja ei voisi useita vuosia jatkuvien tappioiden jälkeen toteuttaa
pääomanlisäyksiä, joiden kustannukset olisivat korkeammat kuin yrityksen selvitystilaan asettamisen
kustannukset. Yksityisen sijoittajan periaatetta sovelletaan myös tapauksiin, joissa valtio ei odota
investoinnilleen tuottoa, jota yksityinen sijoittaja edellyttäisi. Asiassa Westdeutsche Landesbank tehdyssä
päätöksessä komissio katsoi, että Nordrhein-Westfalenin osavaltion odottama 0,6 prosentin tuotto on
alhaisempi kuin tuotto, jota yksityinen sijoittaja odottaisi vahvistaessaan pankin pääomapohjaa samalla
summalla. Kohtuullisesta tuotosta luopuminen on tukea (158).

235. Toisaalta kyse ei ole 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta yrityksen saamasta syrjivästä edusta, jos
valtio ainoastaan ostaa yritykseltä tuotteita tai palveluja markkinahintaan. Näin ollen komissio on
katsonut, että infrastruktuurin hoitajalle myönnetty julkinen tuki, jonka avulla tämä voi tarjota tiettyä
palvelua (esimerkiksi maksullisten teiden rakentaminen ja toiminnan harjoittaminen), ei ole tukea, jos
infrastruktuurin hoitaja on valittu syrjimättömällä tarjouskilpailulla, joka on ollut avoin kaikille
todellisille ja mahdollisille tarjoajille. Komission mielestä tämä on paras tapa varmistaa, että hankkeen
loppuun saattamiseksi myönnetty julkinen tuki on rajattu mahdollisimman alhaiseksi, jolloin voidaan
laskea hankkeen toteuttamisen markkinahinta (159). Jos tarjouskilpailua ei ole toteutettu, komissio voi
poikkeustapauksissa katsoa, että julkisen sektorin rahoitus vastaa markkinahintaa, mikäli riippumaton
asiantuntija on arvioinut valtion tukitoimenpiteen yleisesti hyväksyttyjen markkinamittarien ja
arviointinormien perusteella ja todennut sen olevan palvelusta tai hyödykkeestä maksettava pienin
mahdollinen hinta (160).

236. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi asiassa, jossa jäsenvaltio osti lauttapalveluja
tarjoavalta yritykseltä tiettyyn hintaan ennalta sovitun määrän matkaseteleitä (161), ettei hinta välttämättä
vastannut markkinahintaa. Matkaseteleitä ostettiin enemmän kuin niitä oli käytetty aiempina vuosina.
Lisäksi niitä voitiin käyttää vain sesonkiajan ulkopuolella, jolloin lauttayrityksen ei tarvinnut varautua
mahdollisuuteen, että se joutuisi lisäämään kapasiteettiaan sesonkiaikana. Näin ollen toimenpiteen
katsottiin tuovan yritykselle EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaista etua.

3 Erityisyys

237. Kun määritellään sitä, onko toimenpide tukea, on erotettava toisistaan tilanteet, joissa tuki
suunnataan tietylle yritykselle tai tuotannonalalle, kuten EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1
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(157) Asiat T-129/95, T-2/96 ja T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH v. komissio, tuomio 21.1.1999.
(158) Asia C-64/97.
(159) Viimeksi asia N 617/98, 22.12.1999 (Container Terminal Utrecht).
(160) Asiat N 517/98, South Wales European Freight Terminal, EYVL C 81, 24.3.1999 ja N 121/99, Itävalta, EYVL

C 245, 28.8.1999.
(161) Asia T-14/96, Bretagne Angleterre Irlande (BAI) v. komissio.



kohdassa on mainittu, ja tilanteet, joissa kyseisillä toimenpiteillä on vaikutusta useisiin aloihin, kun niitä
voidaan soveltaa yhtä lailla jäsenvaltion koko alueella ja kun ne on tarkoitettu koko talouden
edistämiseen. Jälkimmäisissä tilanteissa ei ole kysymys 87 artiklan 1 kohdan mukaisesta valtiontuesta.

238. Komissio teki 11. toukokuuta päätöksen, jonka mukaan Alankomaiden verotoimenpide
”tutkimus- ja kehityslaboratorioiden osittain nopeutetut poistot” on yleinen verotoimenpide, eikä se näin
ollen ole valtiontukea (162). Toimenpiteen ansiosta osaan T&K-laboratorioihin tehtävistä investoinneista
voidaan soveltaa nopeutettuja poistoja. Toimenpiteen soveltaminen ei kuulu Alankomaiden
viranomaisten harkintavaltaan. Toimenpide ei koske vain tiettyä alaa, vaan sitä voidaan soveltaa kaikkiin
yrityksiin yhtäläisesti. Kyseessä ei myöskään ole alueellinen tai paikallinen toimenpide. Näin ollen
kyseessä ei ole erityistoimenpide.

239. Vaikka toimenpide kohdistuisi useammalle kuin yhdelle toimialalle, sitä voidaan pitää
erityistoimenpiteenä. Tuomioistuin totesi asiassa Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio
SpA vastaan Dornier Luftfahrt GmbH (163) 17. kesäkuuta 1999 antamassaan tuomiossa, että
tavanomaisesta konkurssimenettelystä poikkeavaa Italian erityistä velkasaneerausmenettelyä on
pidettävä erityistoimenpiteenä. Tuomioistuin katsoi, että kyseessä olevaa lakia on tarkoitus soveltaa
valikoivasti sellaisiin taloudellisissa vaikeuksissa oleviin suuriin teollisuusyrityksiin, jotka ovat erityisen
paljon velkaa tietyntyyppisille eli lähinnä julkiseen sektoriin kuuluville velkojille. Lisäksi tuomioistuin
totesi, että kansalliseen teollisuuspolitiikkaan liittyvät syyt vaikuttavat teollisuusministerin päätöksiin
asettaa vaikeuksissa olevat yritykset erityishallintoon, minkä vuoksi päätökset ovat harkinnanvaraisia.
Näin ollen kyseinen lainsäädäntö koskee tiettyjä yrityksiä. Myös 29. kesäkuuta 1999 antamassaan
päätöksessä Déménagements-Manutention Transport SA (164) tuomioistuin korosti, että jos elimellä, joka
myöntää taloudelliset edut, on harkintavaltaa valita edunsaajat tai kyseessä olevan toimenpiteen
myöntämisehdot, toimenpidettä ei voida pitää yleisluonteisena.

240. Komissio katsoi, että Espanjan verohyvitysohjelma oli erityistoimenpide, koska se oli rajattu
suurille sijoittajille. Ohjelmassa hyvityksen edellytyksenä oli 15 miljoonan euron vähimmäisinvestointi,
joka on niin korkea, että sen soveltaminen käytännössä rajoittuu huomattaviin varojen käyttöä
edellyttäviin investointeihin. Tätä ei voitu perustella sen verojärjestelmän luonteella tai rakenteella, josta
poikkeus myönnetään (165). Toimenpide on erityistoimenpide, koska verohyvitys voidaan myöntää vain
suurille sijoittajille. Näin ollen toimenpide on EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan
mukaista valtiontukea (166).

241. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti 17. kesäkuuta komission päätöksen (167), jonka mukaan sosiaali-
maksujen alentaminen belgialaisen Maribel bis/ter -ohjelman avulla on valikoiva toimenpide (168). Ohjel-
man mukaan sosiaaliturvamaksuja ei alenneta niiden yritysten osalta, jotka toimivat muilla kuin ohjelman
perustamisesta tehdyissä kuninkaan päätöksissä mainituilla jalostusteollisuuden aloilla, eikä myöskään pal-
velualalla ja rakennusalalla toimivien yritysten osalta. Maribel bis/ter -ohjelmaa ei voida pitää talouspoliti-
ikkaan kuuluvana yleisenä toimenpiteenä edes sen perusteella, että tuettavia yrityksiä on paljon tai että nä-
mä yritykset edustavat useita merkittäviä teollisuuden aloja.
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(162) Asia N 18/97, EYVL C 225, 7.8.1999.
(163) Asia C-295/97.
(164) Asia C-256/97; katso myös valtiontukiasia C-22/99, 22.12.1999 (Ramondin).
(165) Katso 11. marraskuuta 1998 valtiontukisääntöjen soveltamisesta yritysten välittömään verotukseen annetun

komission tiedonannon 23–27 kohta, EYVL C 384, 10.12.1998.
(166) Asia C-76/97, Daewoo, EYVL L 292, 13.11.1999; katso myös asiat C-22/99, Ramondin ja C-48/99–C-54/99.
(167) Asia C-14/96, EYVL L 95, 10.4.1997.
(168) Asia C-75/97, Belgia v. komissio.



4 Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan

242. Kun valtio myöntää vaikka vain rajallisen edun yritykselle, joka toimii alalla, jolla on kilpailua,
kilpailu vääristyy tai on olemassa uhka kilpailun vääristymisestä. Jäsenvaltioiden välisen kaupan
vääristymisen vaikutusten määrittämiseksi riittää, että tuensaajan todetaan harjoittavan (vaikka vain
osittain) toimintaa, johon kuuluu jäsenvaltioiden välistä kauppaa. Näin ollen komissio totesi asiassa
Marina di Stabia (169), että Etelä-Italiassa Tyrrhenanmeren rannikolla sijaitseva huvivenesatama voi
myös houkutella jonkin verran kysyntää jopa Ranskan eteläiseltä rannikolta ja näin vaikuttaa
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kun on kyse täysin paikallisista palveluista, tämä mahdollisuus
voidaan joskus sulkea pois. Julkiselle liikenteelle Venetsian laguunin alueella myönnettävän tuen osalta
komissio katsoi, että paikallinen palvelu, jolla ei ole toiminnanharjoittajalle myönnettyjen
yksinoikeuksien vuoksi edes mahdollista kilpailua, ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (170).

243. Espanjassa maanteiden tavaraliikenteen itsenäisten harjoittajien varhaiseläkkeelle siirtymiseen
sovellettavassa tukiohjelmassa (171) komissio ei todennut mahdollista kilpailun vääristymistä. Yli 60-
vuotiaat maanteiden tavaraliikenteen itsenäiset harjoittajat voivat saada ohjelmasta tukea, jos he
lopettavat ammattinsa harjoittamisen lopullisesti. Koska tuensaajat lopettavat liiketoimintansa,
toimenpide ei tuo etua markkinoilla toimiville yrityksille, jolloin sillä ei voi olla vaikutusta
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

244. Komissio totesi päätöksessä, joka koski korvausten maksamista Alankomaissa Saksan rajan
läheisyydessä sijaitseville huoltoasemille, jotka väittivät liikevaihtonsa pienentyneen Alankomaiden
kohonneen valmisteverokannan vuoksi, että valtiontukea ei saa käyttää raja-alueella toimiville yrityksille
korvauksena kahden maan kantamien verojen erosta (172). Päätös koski vähämerkityksistä tukea
koskevan de minimis -säännön soveltamisalan ulkopuolelle jääviä huoltoasemia. Yhteisöjen tuomioistuin
vahvisti, että se, että jäsenvaltio pyrkii yksipuolisilla toimenpiteillä lähentämään kilpailuolosuhteita
tietyllä talouden alalla, ei poista kyseisten toimenpiteiden tuen luonnetta (173).

C – Valtiontuen soveltuvuus yhteismarkkinoille

1 Horisontaaliset tuet

1.1 Pienet ja keskisuuret yritykset

245. Komissio suhtautuu yleensä myönteisesti pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset) 
myönnettäviin tukiin, koska nämä yritykset kärsivät rakenteellisista haitoista verrattuna suuriin yrityksiin ja
niiden innovaatio-, työllistämis- ja kasvumahdollisuuksiin. Komissio antoi 28. heinäkuuta luonnoksen 
pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävää valtiontukea koskevaksi ryhmäpoikkeusasetukseksi. 
Luonnos noudattelee voimassa olevia pk-yritysten valtiontukea koskevia suuntaviivoja. Siinä tarjotaan 
myös mahdollisuus laskea investointituki investointeihin liittyväksi työllistämistueksi. Tämä merkitsee 
sitä, että investointituki voidaan laskea prosenttiosuutena investoinnilla luotujen lisätyöpaikkojen 
kustannuksista. Kyseinen menetelmä esiintyi ensimmäisen kerran aluetuen suuntaviivoissa. Komissio 
ehdotti, että sitä sovelletaan myös tukialueen ulkopuolella toimiviin pk-yrityksiin, koska sillä suositaan 
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(172) Asia C-43/98.
(173) Asia 6/97, Italia v. komissio, 19.5.1999.



työvoimavaltaisia aloja enemmän kuin tuella, joka on laskettu ai-noastaan prosenttiosuutena käyttöomaisu-
uteen tehdyistä investoinneista. Näin sillä voidaan tukea erityisesti palvelualoilla toimivia yrityksiä.

246. Tanskalaista Vaekstfondenia (174) koskevassa päätöksessä komissio hyväksyi julkisen rahaston,
jonka tarkoituksena oli myöntää lainoja, joista lainansaaja maksaa koron lisäksi voitto-osuuden, ja
sijoittaa pääomaa innovaatio- ja riskipääomarahastoihin. Investoinnit viimeksi mainittuihin rahastoihin
tehdään yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Rahastoja koskevat päätökset perustuvat kaupallisille
näkökohdille. Komissio katsoi, ettei järjestelmä tarjoa etua rahastoihin osallistuville yksityisille
sijoittajille eikä kilpailu siis vääristy yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla; järjestelmä tarjoaa
pienimmän mahdollisen kannusteen, jolla sijoittajat saadaan ottamaan ne lisäriskit, joita innovatiivisiin
pk-yrityksiin tehtäviin investointeihin sisältyy. Lisäksi komissio katsoi, että edut, joita aiheutuu niille pk-
yrityksille, joihin rahastot sijoittavat, ovat pienemmät kuin pk-yrityksiä ja T&K-tukea koskevissa
suuntaviivoissa asetetut sallitut rajat.

1.2 Tutkimus- ja kehitystuet

247. Tutkimus- ja kehitystoiminnalle myönnetyt tuet ovat yhteisön edun mukaisia, ja niitä voidaan
hyväksyä myös yksittäisille yrityksille myönnettynä tapauskohtaisena tukena. Asiassa Dornier Luftfahrt
GmbH (175) komissio hyväksyi valtiontakauksen T&K-hankkeelle, joka koski uuden  alueelliseen
liikenteeseen tarkoitetun suihkukoneperheen kehittämistä. Toimenpidettä pidettiin kilpailua edeltävänä
kehittämistoimintana ja sen katsottiin noudattavan tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle valtion
tuelle annettuja yhteisön puitteita (176). Lisäksi komissio hyväksyi Alankomaiden tukitoimenpiteen, jolla
edistettiin pitkäaikaista tutkimusta Shell Chemicals BV -yrityksessä (177). Ohjelma on Alankomaiden
hallituksen ja Shell Chemicalsin yhteinen hanke. Se keskittyy kolmeen aiheeseen: katalyysi, laajasti
käytetyt analyysimenetelmät ja molekyylitoksikologia. Tutkimuksen tuloksena voidaan saada uusia
materiaaleja, ymmärtää paremmin materiaalien ja tuotevirtojen luonnetta ja/tai koostumusta sekä sitä,
miten tietyt molekyylirakenteet reagoivat ihmissolujen kanssa. Tuella on määrä lisätä muun muassa Shell
Chemicalsin ja korkeakoulujen yhteistyötä, jolloin sillä on kannustava vaikutus. Komissio katsoi, että
ohjelma on yhdistelmä perustutkimusta ja teollista tutkimusta ja että se noudattaa tutkimus- ja
kehitystyöhön myönnettävälle valtion tuelle annettuja yhteisön puitteita.

1.3 Työllisyys- ja koulutustuet

248. Yksi yhteisön tärkeimmistä haasteista on keinojen löytäminen työllisyystilanteen parantamiseksi.
EY:n perustamissopimuksen uudessa työllisyyttä koskevassa luvussa edellytetään, että jäsenvaltiot
pyrkivät kehittämään yhteensovitettua työllisyysstrategiaa ja erityisesti edistämään ammattitaitoisen,
koulutetun ja mukautumiskykyisen työvoiman sekä talouden muutoksiin reagoivien työmarkkinoiden
kehittymistä. Koulutuksen merkitys yhteisön kilpailukykyä edistävänä sekä työllisyyttä luovana ja
ylläpitävänä tekijänä on rohkaissut jäsenvaltioita kannustamaan koulutukseen tehtäviä investointeja.
Tämän alan tukien merkityksen korostamiseksi komissio hyväksyi 28. heinäkuuta koulutustukea
koskevan ryhmäpoikkeusasetusluonnoksen, johon on tarkoituksena sisällyttää koulutukseen
myönnettävää tukea koskevien yhteisön puitteiden säännökset (178).
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249. Unionin pyrkimys tukea työpaikkojen luomista koskee luonnollisestikin pysyviä työpaikkoja.
Näin ollen komissio hyväksyi 3. maaliskuuta 1999 Italian ehdotuksen myöntää työnantajille alennuksia
sosiaaliturvamaksuista ja verohelpotuksia, jotta nämä laillistavat palkkaamansa laittoman
työvoiman (179). Komissio myönsi, että harmaan talouden torjuminen on yhteisön edun mukaista.

250. Työllisyyden säilyttämistuki on verrattavissa toimintatukeen. Se voidaan hyväksyä vain tietyin
edellytyksin EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisilla aluetukialueilla.
Sosiaaliturvamaksujen alentamista Venetsian ja Chioggian kaupungeissa (180) koskevassa päätöksessä
komissio kielsi laguunin alueen työpaikkojen säilyttämiseen myönnetyn tuen mutta hyväksyi ohjelman
sen osan, joka koski tukea sellaisten työntekijöiden palkkaamiseen, joilla on erityisiä vaikeuksia
sijoittautua työmarkkinoille, sekä työpaikkojen luomiseen.

251. Yhdistyneessä kuningaskunnassa Eli Lilly Ltd:n työntekijöiden koulutukseen myönnettäviä
yksittäisiä tukia koskevassa päätöksessä (181) komissio hyväksyi farmasian teollisuudessa toimivan Eli
Lilly -yrityksen työntekijöiden koulutushankeen. Komissio totesi, että hanke oli koulutukseen
myönnettävää tukea koskevissa yhteisön puitteissa tarkoitettu yleinen koulutushanke. Hankkeen avulla
työntekijät saavat taitoja, joita myös muut samalla toimialalla tai läheisillä toimialoilla toimivat yritykset
voivat käyttää. Taitojen siirrettävyyttä korostaa se seikka, että koulutuksesta saadaan kansallisesti
tunnustettu pätevyys.

1.4 Ympäristönsuojelutuet

252. Komissio teki 22. joulukuuta päätöksen ympäristönsuojeluun myönnettävää valtiontukea
koskevien yhteisön suuntaviivojen (182) voimassaolon jatkamisesta 30. kesäkuuta 2000 asti. Tuon päivän
jälkeen on tarkoitus ryhtyä soveltamaan uusia suuntaviivoja. Komissiolla oli vuonna 1999 useita
mahdollisuuksia selventää tapaansa tulkita nykyisiä suuntaviivoja.

253. Komissio teki 21. huhtikuuta päätöksen olla vastustamatta Saksassa tammi- ja helmikuussa 1999 
annetun ekologista verouudistusta (183) koskevan lain erityisverosäännöksiä. Laissa säädetään sähköä ja 
mineraaliöljyä koskevasta uudesta verokannasta sekä useista verovapautuksista, nimenomaan 
tehdasteollisuuden, maa- ja metsätalouden sekä rautatieliikenteen veroalennuksista. Ympäristönsuojeluun
myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen mukaan ympäristöverojen ja -maksujen 
käyttöönotto voi tietyissä tapauksissa oikeuttaa ympäristöverovapautuksena myönnetyt valtiontuet, 
esimerkiksi silloin, kun tietyt alat eivät heti pysty selviytymään ylimääräisestä taloudellisesta rasitteesta ja
tarvitsevat tilapäisiä vapautuksia. Komissio katsoi, että edellytykset tällaisen tuen hyväksymiseksi 
täyttyvät. Se totesi, ettei vastaavia energiaveroja kanneta kaikissa yhteisön jäsenvaltioissa tai kolmansissa
maissa, minkä vuoksi ympäristöverojen käyttöönotto vaikuttaa kyseisten yritysten kilpailuasemaan. 
Komissio otti myös huomioon, että Saksan hallitus lupasi ilmoittaa toimenpiteistä uudelleen viimeistään
kolmen vuoden kuluttua, jotta komissio voisi antaa niille uuden hyväksynnän. Komissio hyväksyi vastaavat
tuet myös EHTY:n perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla (184).

254. Komissio pitää tiukasti kiinni periaatteesta, jonka mukaan ympäristönsuojeluinvestoinneille
myönnettävät tuet voivat perustua ainoastaan ympäristötavoitteiden saavuttamisesta aiheutuviin
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(179) Asia N 545/98, EYVL C 113, 24.4.1999.
(180) Asia C-81/97.
(181) Asia N 452/98.
(182) EYVL C 72, 10.3.1994.
(183) Asia NN 47/99, EYVL C 166, 12.6.1999.
(184) Asia NN 50/99 (ex NN 61/99), EYVL C 245, 28.8.1999.



lisäkustannuksiin. Tämän vuoksi se hyväksyi vain osan ympäristöinvestointituista, joita Alankomaiden
viranomaiset suunnittelivat myöntävänsä NEREFCO-jalostamon tuotantoprosessiin integroidun
kaasuturbiinin hankkimiseksi (185). Suuntaviivoja soveltaessaan komissio edellyttää lisäksi, että
suunnitellulla tuella todella edistetään ympäristönsuojelutavoitteita. Asiassa Ferriere Nord SpA komissio
epäili vakavasti sitä, oliko ympäristönsuojelu tukikelpoisiksi väitettyjen investointien ensisijainen
tavoite; näin ollen se aloitti menettelyn (186).

1.5 Pelastus- ja rakenneuudistustuet

255. Komissio hyväksyi 8. heinäkuuta uudistetut yhteisön suuntaviivat valtiontuesta vaikeuksissa 
olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi (187). Uusissa suuntaviivoissa sääntöjä on 
tiukennettu useilta osin, mikä vastaa yhtenäismarkkinoiden toimintasuunnitelman yhteydessä vuonna 1997
komission antamaa sitoumusta. Osa viime vuosien suurimmista ja kiistan-alaisimmista valtiontukiasioista
on koskenut  vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myönnettyä tukea. 
Komissio on useaan otteeseen esittänyt huolestumisensa pelastus- ja rakenneuudistustuen määrästä Euro-
opan unionissa, sillä sitä myönnetään usein tapauskohtaisesti yllättävän kriisin kohdatessa ja se on näin 
luonteeltaan erityisesti yhteismarkkinoiden kilpailua vääristävää.

256. Uusissa suuntaviivoissa, jotka korvaavat vuonna 1994 hyväksytyt suuntaviivat, vahvistetaan
sääntöjä useilla aloilla, joista yksi on toistuvasti myönnetty rakenneuudistustuki. Tuen ainutkertaisuuden
periaatteen nojalla yritykselle ei saa myöntää uusia rakenneuudistustukia kymmeneen vuoteen
ensimmäisen rakenneuudistuksen päättymisestä. Uusissa suuntaviivoissa selvennetään, mitä yrityksiä
voidaan pitää vaikeuksissa olevina yrityksinä, ja korostetaan, etteivät uudet yritykset (mukaan lukien
aiempien yritysten varoilla perustetut yritykset) kuulu tähän määritelmään. Lisäksi suuntaviivoissa
rajoitetaan jäsenvaltioiden mahdollisuutta myöntää muilla perusteilla tukea (esimerkiksi aluetukea)
yrityksille, joissa toteutetaan parhaillaan tuettua rakenneuudistusta. Suuntaviivoissa on kuitenkin
säilytetty entisten suuntaviivojen perusperiaatteet: pelastustuki on lyhytaikainen toimenpide, jonka
aikana arvioidaan yrityksen tulevaisuudennäkymät. Pelastustukea voidaan myöntää ainoastaan lainoina
ja takauksina. Rakenneuudistustuen myöntämisen edellytyksenä on yksityiskohtainen
rakenneuudistussuunnitelma, jolla palautetaan yrityksen elinkelpoisuus. Tuen vastineeksi yrityksen on
toteutettava vastasuoritteita, esimerkiksi supistettava kapasiteettiaan.

257. Uusissa suuntaviivoissa otetaan huomioon myös Saksan uusien osavaltioiden erityistilanne.
Komissio on viime vuosina suhtautunut myönteisesti alueelle myönnettyihin tukiin. Tämän suopeamman
kohtelun tarkoituksena on ottaa huomioon erityisongelmat, jotka liittyvät alueen kehitykseen kohti
markkinataloutta. Myös vuonna 1999 komissio arvioi useita uusissa osavaltioissa toimiville yrityksille
myönnettyjä tukia. Uusissa suuntaviivoissa tälle erityiskohtelulle asetetaan selkeät aikarajat, ja komissio
katsookin, että nyt on tultu tilanteeseen, jossa erityiskohtelu ei enää ole perusteltua. Tuen
ainutkertaisuuden periaatetta sovelletaan täysin 31. joulukuuta 2000 alkaen.

258. Komissio ei ole useinkaan vastustanut Saksan rakenneuudistustukia. Monissa tapauksissa sillä oli
kuitenkin perusteita edellyttää toteuttamiskelpoista ja realistista rakenneuudistussuunnitelmaa, kuten se te-
ki asioissa Spindelfabrik Hartha (188), Dieselmotorenwerk Rostock (189), Weida Leder GmbH (190) ja Pittler
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(185) Asia C-44/98 (ex N 708/97), EYVL L 6, 11.1.2000.
(186) Asia C-35/99 (ex N 106/99), EYVL C 288, 9.10.1999.
(187) EYVL C 288, 9.10.1999.
(188) Asia 58/97 (ex NN 135/96), EYVL L 145, 10.6.1999.
(189) Asia C-6/97, EYVL L 232, 2.9.1999.
(190) Asia C-19/98.



/ Tornos Werkzeugmaschinen GmbH (191). Asiassa Graphischer Maschinenbau GmbH (192) komissio alensi
tuen ehdotettua määrää, sillä se ylitti yrityksen rakenneuudistukseen tarvittavan vähimmäismäärän.

259. Rakenneuudistussuunnitelmat voidaan hyväksyä ainoastaan silloin, kun yksityisten sijoittajien
osuus siinä on merkittävä. Asiassa Verlipack/Heye-Glas (193) komissio oli aiemmin todennut, että Heye-
Glas-yrityksen osallistuminen Verlipackin rakenneuudistukseen vastasi edellytettyä yksityisen sijoittajan
merkittävää osuutta. Myöhemmin kuitenkin kävi ilmi, että Heye-Glas oli saanut julkista rahoitusta juuri
Verlipackiin tehtävää sijoitusta varten. Tässä tapauksessa on kyseenalaista, perustuiko kyseinen sijoitus
yksityisen sijoittajan liiketoiminnalliseen päätökseen. Näin ollen komissio aloitti uudelleen 88 artiklan 2
kohdan mukaisen menettelyn.

1.6 Tuet suoriin ulkomaisiin investointeihin

260. Suoriin ulkomaisiin investointeihin kohdistuvat valtion tukitoimenpiteet ovat valtiontukea. Ne
voivat kuitenkin soveltua yhteismarkkinoille, mikäli ne yhteisön teollisuuden kilpailukyvyn lisäksi
edistävät muita yhteisön tavoitteita, kuten pk-yritysten kehittämistä. Näin ollen arvioidessaan pk-
yritysten tekemiin suoriin ulkomaisiin investointeihin myönnettäviä tukia komissio soveltaa pk-yritysten
valtiontukia koskevia suuntaviivoja. Komissio hyväksyi Portugalin verotukiohjelman, jonka osana
myönnettiin tukea portugalilaisten yritysten suoriin ulkomaisiin investointeihin (194). Ohjelman
soveltamisalan ulkopuolelle oli suljettu kaikki suorat ja välittömät vientituet, ja siinä edellytettiin erillistä
ilmoitusta jokaisesta suuryrityksille myönnetystä tuesta sekä jokaisesta pk-yritysten hyväksi toteutetusta
toimenpiteestä, jonka tuki-intensiteetti ylittää investointituen sallitun ylärajan (7,5 prosenttia
suuryritysten osalta ja 15 prosenttia pk-yritysten osalta). Pk-yrityksille myönnettävää valtiontukea
koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen luonnoksessa selvitetään tätä lähestymistapaa ja siinä
nimenomaisesti sallitaan tuki investoinnille  ”Euroopan yhteisössä tai sen ulkopuolella” (195).

2 Aluetuet

261. Komission vuonna 1997 hyväksymissä  alueellisia valtiontukia koskevissa suuntaviivoissa (196) 
säädetään aiempaa tiukemmasta menetelmästä, jolla määritellään aluetukikelpoiset  alueet sekä näillä 
alueilla sovellettavat tuki-inten-siteetit eli alueelliset ylärajat. Komissio on näin halunnut määritellä 
objektiivisemmin tuetut  alueet, lisätä maantieteellistä keskittymistä ja alentaa aluetukien intensiteettiä. Uu-
sia aluetukikarttoja sovelletaan vuosina 2000–2006 eli rakennerahastojen seuraavan interventiojakson ajan.

262. Vuosi 1999 omistettiin tämän uudistuksen toteuttamiselle. Komissio oli pyytänyt jäsenval-tioilta
näiden aluetukikarttaehdotukset maaliskuun 1999 loppuun mennessä. Suurin osa ilmoituksista tehtiin
myöhässä. Vuonna 1999 komissio saattoi kuitenkin hyväksyä aluetukikartat Tanskan (197), Itä-Saksan
viiden uuden osavaltion (198), Kreikan, Irlannin ja Portugalin (199) sekä Suomen (200) 87 artiklan 3
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(195) Asetuksen 3 artiklan 1 kohta.
(196) EYVL C 74, 10.3.1998.
(197) Asia N 229/99, ei vielä julkaistu.
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(199) Irlannin osalta asia N 523/99, Kreikan osalta asia N 469/99 ja Portugalin osalta asia N 305/99, ei vielä julkaistu

EYVL:ssä.
(200) Asia N 238/99 (EYVL C 33, 5.2.2000).



kohdan a alakohdan mukaisten tukialueiden osalta. Belgian, Ranskan ja Alankomaiden (201) sekä
Saksan (202) ja Portugalin (203) 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisten alueiden osalta komissio
aloitti 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn todettuaan, että karttaehdotukset eivät noudattaneet
täysin suuntaviivoja tukikelpoisten alueiden rajojen ja/tai määriteltyjen tuki-intensiteettien osalta.
Espanjan, Italian, Luxemburgin, Itävallan, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan karttojen osalta oli
vielä joulukuussa 1999 käynnissä 88 artiklan 3 kohdan mukainen menettely.

263. Komissio tiedotti jäsenvaltioille, että sellaisten ohjelmien osana myönnetyt tuet, jotka eivät
noudata aluetuen suuntaviivojen säännöksiä, ovat sääntöjenvastaisia eivätkä ne sovellu
yhteismarkkinoille. Lisäksi 1. tammikuuta 2000 alkaen 87 artiklan 1 kohdassa esitettyjen poikkeusten
soveltamisalueen ulkopuolella myönnetyt aluetuet ovat sääntöjenvastaisia tukia. On välttämätöntä, että
aluetukikartat laaditaan nopeasti ja että jäsenvaltiot toteuttavat vuonna 1998 hyväksytyt toimenpiteet,
jotta rakennerahastojen interventiot saadaan käynnistettyä uudeksi ohjelmakaudeksi.

264. Syyskuun 1 päivänä 1998 kolmeksi vuodeksi voimaan tulleita suurille investointihankkeille
myönnettävästä alueellisesta tuesta annettuja monialaisia puitteita (204) sovellettiin ensimmäisen kerran
tänä vuonna. Komissio teki 21. huhtikuuta päätöksen olla vastustamatta Espanjan ilmoittamia Rockwool
Penisular S.a:lle myönnettäviä aluetukia (205). Monialaisilla puitteilla pyritään valvomaan tiiviimmin
asioita, jotka erittäin todennäköisesti voivat vääristää kilpailua (206). Niillä otetaan käyttöön bonus
sellaiselle investointituelle, jolla suoraan tai välillisesti luodaan uusia työpaikkoja. Niillä alennetaan tuen
määrää silloin, kun investointi lisää kapasiteettia taantuvilla aloilla tai aloilla, joilla on liikakapasiteettia,
taikka tapauksissa, joissa tuensaajayrityksellä on ennen tuetun investoinnin toteuttamista vähintään 40
prosentin markkinaosuus. Lisäksi niillä otetaan huomioon tuetun investointihankkeen pääomavaltaisuus.
Komissio on osoittanut, että se pystyy noudattamaan kyseisissä puitteissa tutkinnalle asetettuja erittäin
tiukkoja määräaikoja.

265. Komissio lopetti virallisen tutkintamenettelyn, joka koski Dublinin tulli- ja satamaalueella
sijaitsevien muiden kuin asuinrakennusten vuokralaisille myönnettävää valtiontukea (207) koskevaa
ohjelmaa, sellaisena kuin Irlannin viranomaiset olivat sen muuttaneet. Komissio oli huolissaan
pitkäkestoisesta vaikutuksesta, joka näillä pitkälle 31. joulukuuta 1999 jälkeen ja mahdollisesti vuoteen
2010 asti eli nykyisen, edullisemman tukialuekartan voimassaolon yli ulottuvilla veronhuojennuksilla
olisi. Tätä huolestuneisuutta lisäsi se, että ohjelmaan liittyi vero- ja toimintatukea. Komissio pyrkii
varmistamaan tasapuoliset kilpailuedellytykset niin vero- kuin toimintatuenkin osalta. Koska Irlannin
viranomaiset ovat rajoittaneet ohjelman vuokralaisille tarjoamien veronhuojennusten kestoa ehdotetusta
vuodesta 2010 vuoteen 2003, komissio katsoi ohjelman noudattavan EY:n perustamissopimuksen 87
artiklan 3 kohdan a alakohtaa.
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(202) Asia C-47/99 (ex N 195/99) (EYVL C 340, 27.11.1999).
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(206) Lisätietoja monialaisista puitteista, vuoden 1997 kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 210–212 kohta.
(207) Asia C-1/99 (ex NN 133/99), ei vielä julkaistu.



3 Alakohtaiset tuet

3.1 Erityissääntöjen soveltamisalaan kuuluvat alat

3.1.1 Laivanrakennusteollisuus

266. Laivanrakennusteollisuudelle myönnettävän tuen uusien sääntöjen vahvistamisesta annettu
neuvoston asetus (EY) N:o 1540/98 (208) tuli voimaan 1. tammikuuta 1999. Asetuksessa säilytetään
mahdollisuus myöntää toimintatukea ennen vuoden 2000 loppua allekirjoitetuille
laivanrakennussopimuksille. Komission saamista ilmoituksista käy ilmi, että jäsenvaltiot haluavat jatkaa
voimassa olevia tukiohjelmiaan, joihin liittyy tämäntyyppistä tukea. Asetuksen 12 artiklan mukaisesti
komissio toimitti maailman laivanrakennustilannetta käsittelevän kertomuksen (209),  josta neuvosto
keskusteli 9. marraskuuta 1999. Kertomus keskittyy laivanrakennusmarkkinoiden keskeisiin tapahtumiin
vuosina 1998 ja 1999. Kyseiselle kaudelle tyypillistä olivat uusien alusten tilausten väheneminen sekä
erittäin alhaiset hinnat. Neuvosto hyväksyi kertomuksessa esitetyt suositukset ja pyysi komissiota
tiedottamaan sille tarvittaessa uusimmista kehityssuuntauksista.

267. Espanjan valtion omistaman laivanrakennuskonsernin AESA:n ja Itä-Saksan MTW-Werftin ja
Volkswerftin rakenneuudistuskausi päättyi 31. joulukuuta 1998. Näille telakoille myönnettyyn tukeen
sovellettiin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/97 (210) säännöksiä. Volkswerftille myönnetyn tuen
viimeinen erä hyväksyttiin 8. syyskuuta 1999 (211). Komissio antoi lokakuussa 1999 neuvostolle kyseisen
asetuksen 2 artiklan mukaisen viimeisen kertomuksensa (212). Se totesi, että rakenneuudistusohjelmat on
kaikissa tapauksissa saatettu päätökseen. Kyseiset kaksi saksalaista telakkaa yksityistettiin vuoden 1998
alussa, jolloin ne siirtyivät suurten laivanrakennuskonsernien omistukseen. Niiden tulos oli voitollinen
ensimmäisenä yksityistämisen jälkeisenä vuonna. Yhtä rakenneuudistuskauden aikana yksityistettyä
telakkaa lukuun ottamatta muut espanjalaiset julkiset telakat tekivät huomattavia tappioita vuonna 1998,
eivätkä ne näin ollen saavuttaneet kannattavuustavoitteitaan. Komissio tarkastelee jatkossakin Saksassa
ja Espanjassa sovellettavien kapasiteettirajojen noudattamista.

268. Komissio teki lokakuussa 1999 lopullisen kielteisen päätöksen 110,9 miljoonan euron valtiontuesta,
joka oli määrä myöntää verohuojennuksina Espanjan julkiselle laivanrakennuskonsernille AESA:lle (213).
Komissio katsoi, että tuki ei noudattanut vuonna 1997 tehtyä komission päätöstä, joka koski kyseisille tela-
koille myönnettyä, edellä mainittua rakenneuudistustukea. Vuonna 1997 hyväksyttyyn tukipakettiin kuulu-
ivat erityiset vuosina 1995–1999 myönnettävät, enintään 349 miljoonan euron verohyvitykset, joilla pyrit-
tiin korvaamaan telakoille se, etteivät ne voineet saada verohelpotuksia Espanjan yleisestä verokonsoli-
dointijärjestelmästä. Myöhemmin telakat kuitenkin liitettiin valtion omistamaan holding-yhtiöön Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales, jolle voitiin myöntää verohyvityksiä yleisestä verokonsolidointijär-
jestelmästä kuittaamalla tappioita muualta konsernista saaduilla voitoilla. Koska tilanne oli muuttunut, tela-
koille myönnettiin vuonna 1998 yleisiä verohyvityksiä, joiden suuruus perustui vuoden 1997 tulokseen.
Tästä huolimatta heinäkuussa 1998 telakoille kuitenkin myönnettiin 110,9 miljoonan euron suuruisia erity-
isiä verohyvityksiä. Komissio katsoi, että vaikka tämä tuki ei ylittänyt vuonna 1997 hyväksyttyjen erityis-
verohyvitysten määrää, tuki ei ollut perusteltu ja sillä rikottiin alkuperäistä päätöstä.
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269. Heinäkuussa 1999 komissio teki päätöksen Itä-Saksassa sijaitsevan Kvaerner Warnow Werftin
(214) uudisrakentamista koskevan kapasiteettirajoituksen ylityksestä. Komissio katsoi, että telakan on
maksettava takaisin 41,5 miljoonaa euroa korkoineen vuoden 1998 huomattavan kapasiteettirajoituksen
ylityksen vuoksi. Tutkimuksen kuluessa komissio sai tietää, että yritys oli ylittänyt
kapasiteettirajoituksen myös vuonna 1997, ja se aloitti heinäkuussa 1999 kyseistä asiaa koskevan EY:n
perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn (215).

3.1.2 Terästeollisuus

270. Kuudennet terästukisäännöt (216), joilla säännellään terästeollisuudelle myönnettävää tukea, ovat
voimassa EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymiseen eli heinäkuuhun 2002 asti.
Terästukisääntöjen mukaan yhteismarkkinoille soveltuvat ainoastaan tuet, joita myönnetään tutkimus- ja
kehitystoimintaan, ympäristönsuojeluun sekä sulkemisen yhteydessä sosiaalisin perustein.

271. Komissio teki EHTY:n perustamissopimuksen 88 artiklan nojalla lopullisen päätöksen asiassa,
jossa Saksa ei perinyt takaisin Neue Maxhüttelle myönnettyä yhteismarkkinoille soveltumattomaksi
todettua tukea (217). Tässä vuonna 1998 aloitetun menettelyn päätteeksi tehdyssä päätöksessä
vahvistettiin, että Saksa ei ollut täyttänyt EHTY:n perustamissopimuksen mukaista velvoitettaan.

272. Komissio toimii läheisessä yhteistyössä EU:n jäsenyyttä hakeneiden maiden kanssa
varmistaakseen, että niiden terästeollisuuden rakenneuudistussuunnitelmat noudattavat samoja sääntöjä,
joita EU:ssa noudatettiin vuosien 1993–1994 rakenneuudistusta toteutettaessa. Komissio varmistaa
lisäksi, että neuvostolle tiedotetaan välittömästi esiin tulleista, asiaan liittyvistä seikoista.

3.1.3 Kivihiiliteollisuus

273. Komissio käsitteli useita Euroopan kivihiiliteollisuutta koskeneita asioita. Komissio antoi 22.
joulukuuta 1998 Saksalle luvan (218) myöntää kivihiiliteollisuudelle rahoitustukea yhteensä 4 607,3
miljoonaa euroa (9 195,3 miljoonaa Saksan markkaa) tilikaudella 1999. Tästä määrästä 4 226,8
miljoonaa euroa (8 436 miljoonaa Saksan markkaa) liittyi tavanomaiseen tuotantoon, kun taas 380,4
miljoonaa euroa (759,3 miljoonaa Saksan markkaa) käytettiin aikaisempien kausien kustannuksiin.

274. Komissio osoitti 20. tammikuuta 1999 Ranskalle virallisen ilmoituksen (219), joka koski Charbon-
nages de Francelle (CdF) myönnettyä tukea, jonka komissio oli hyväksynyt tuotannon tukemiseen til-
ikausina 1994 (päätös 95/465/EHTY), 1995 (päätös 95/579/EHTY) ja 1996 (päätös 96/458/EHTY). Lisäk-
si se käsitteli vuosia 1997 ja 1998, joiden osalta valtiontukea ei vielä ollut hyväksytty. Komission virallinen
ilmoitus oli vastaus viiden ranskalaisen yrityksen tekemään kanteluun, jossa ne väittivät, että CdF väärinkä-
yttää valtiontukia, joita Ranska myöntää vuosittain kyseiselle julkisoikeudelliselle yhtiölle. Ne väittivät, et-
tä CdF-yhtymä myy kivihiiltä maailmanmarkkinahintoja alhaisemmilla hinnoilla ja että tätä käytäntöä tue-
taan valtiontuella. Komissio osoitti Ranskalle 9. heinäkuuta 1999 toisen virallisen ilmoituksen (220), joka
koski CdF:lle tilikausina 1997, 1998 ja 1999 myönnettyä tuotantotukea, jota komissio ei ollut hyväksynyt.
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Kyseenalaista oli se, kattaako yhteisön sääntöjen valtiontuen määritelmä CdF:n rahoitusmarkkinoilta 
saamat lainat, jotka komission yksiköiden suorittaman rahoitusanalyysin perusteella näyttävät olevan 
tarkoitettu yksinomaan toimintatappioiden ja aiemmista lainoista aiheutuvien korkojen kattamiseen. 
Kriittisestä rahoitustilanteestaan huolimatta CdF on saanut lyhyen ja keskipitkän ajan lainojen osalta 
kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden parhaan luokituksen (Standard & Poor’s AAA, jonka Moody’s on 
vahvistanut). Koska muodollista takausta ei ole myönnetty, komissio katsoo, että kansainvälisten 
rahoitusmarkkinoiden luottamusta voidaan selittää ainoastaan sillä, että Ranskan valtio on CdF:n lainojen
epäsuorana takaajana. Tätä käytäntöä voidaan pitää ilmoittamattomana valtiontukena.

275. Komissio antoi 4. toukokuuta 1999 Espanjalle luvan myöntää tilikaudella 1999 yhteensä 1 071,33
miljoonaa euroa (178 250 miljoonaa Espanjan pesetaa) rahoitustukea (221). Tästä määrästä 727,4
miljoonaa euroa (121 030 miljoonaa Espanjan pesetaa) liittyi tavanomaiseen tuotantoon, kun taas 343,9
miljoonaa euroa (57 220 miljoonaa Espanjan pesetaa) käytettiin aikaisempien kausien vastuisiin.

276. Yhdistyneen kuningaskunnan kivihiilentuottaja RJB Mining plc nosti 18. tammikuuta 1999
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen (222), jolla se anoi valtiontuen myöntämistä Saksan
kivihiiliteollisuudelle tilikaudella 1998 koskeneen päätöksen (223) kumoa-mista. Sama tuottaja nosti 3.
maaliskuuta 1999 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen (224), jolla se anoi valtiontuen
myöntämistä Saksan kivihiiliteollisuudelle tilikaudella 1999 koskeneen päätöksen (225) mitätöimistä.

277. RJB Mining plc nosti 3. maaliskuuta 1999 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa myös toisen
kanteen (226), jonka mukaan komissio ei ollut tehnyt päätöstä siitä, sisältyikö kauppaan, jolla Ruhrkohle AG
osti Saarbergwerke GmbH:n ja Preussag Anthrazit GmbH:n, ilmoittamatta jätettyä valtiontukea. 
Saksalainen sähköntuottaja (VASAEnergy GmbH & Co.) oli jo 25. tammikuuta 1999 nostanut ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen (227), joka vastaa useilta kohdin edellä mainittua kannetta. Tässä
kanteessa väitettiin, että komissio ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin näiden tekemän kantelun johdosta.

278. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin antoi 9. syyskuuta 1999 tuomion, jolla hylättiin RJB Mining
plc:n kanne kahden säännöksen nojalla asiassa T-110/98 (228), joka koski Saksan kivihiiliteollisuudelle til-
ikaudeksi 1997 myönnettyä tukea koskevan komission päätöksen kumoamista (229).

3.1.4 Moottoriajoneuvoteollisuus

279. Komissio teki vuonna 1999 16 moottoriajoneuvoteollisuutta koskevaa päätöstä, joista
kymmenellä aloitettiin EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukainen menettely. Se
hyväksyi alue- ja koulutustukia yhteensä 107 miljoonan euron arvosta. Joko kokonaan tai osittain
kielteisillä päätöksillä kiellettiin 28 miljoonan euron arvosta aluetukia.

280. Aluetuen tarpeellisuutta analysoidaan hankkeen siirrettävyyden perusteella, joka on osoitettava
useiden tekijöiden avulla. Yksi näistä tekijöistä on sijoittajan tekemä sijaintipaikkatutkimus. Ehdotetun
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vaihtoehtoisen sijaintipaikan täytyy olla uskottava muun muassa yrityksen liikepolitiikan, imagoon liittyvi-
en riskien ja teollisen strategian kannalta. Ellei siirrettävyyttä pystytä todistamaan, tukea ei voida hyväksyä.
Lisäksi komissio tutkii, onko sijoittaja ottanut huomioon tuen myöntämisen mahdollisuuden päättäessään
hankkeen sijoittamisesta tukialueelle. Ellei näin ole, kuten 22. joulukuuta Fiat Mirafiori Meccanicaa koske-
vassa asiassa tehdyssä kielteisessä päätöksessä (230) todettiin, tuen ei katsota olevan tarpeellista 87 artiklan
3 kohdan mukaisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Näin ollen sitä ei voida hyväksyä.

281. Aluetuen suhteellisuutta tutkitaan kustannus-hyötyanalyysin avulla. Siinä otetaan huomioon
tietyn sijaintipaikan valintaan vaikuttaneet tekijät. Erityistä huomiota kiinnitetään tuotantokapasiteetin
vähentämisen tai tuotantolaitoksen sulkemisen kustannuksiin, jos vähentäminen tai sulkeminen tapahtuu
seurauksena siitä teoreettisesta päätöksestä, ettei investointia sijoiteta valittuun paikkaan. Tätä käytäntöä
kuvaa 29. syyskuuta asiassa Mercedes Vitoria (231) tehty komission päätös. Kustannus-hyötyanalyysissa
on otettava huomioon myös taloudelliset riskit, esimerkiksi kaupallisen tuotannon käynnistämisen
viivästyminen, kuten on osoitettu asiassa Rover Longbridge 22. joulukuuta tehdyssä menettelyn
aloittamista koskevassa päätöksessä (232).

282. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi 15. joulukuuta antamassaan tuomiossa (233)
Sachsenin osavaltion ja Volkswagenin komission 26. kesäkuuta 1996 tekemää päätöstä (234) vastaan
nostaman kanteen. Kyseinen päätös koski Volkswagenin Moselin- ja Chemnitzin-tuotantolaitoksille
myönnettyjä tukia. EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 87 artiklan 3 kohdan
b alakohdan soveltamisedellytyksiä koskevan arvioinnin lisäksi tuomioistuin vahvisti komission
käyttämän luokittelun, jolla se jakaa investoinnit uusiin investointihankkeisiin (greenfield) ja
laajennusinvestointeihin ja jossa otetaan huomioon muun muassa sopivan infrastruktuurin, organisoidun
logistiikan, yrityksen tarpeisiin koulutetun työvoiman ja alihankkijarakenteen olemassaolo. Tuomioistuin
korosti myös sitä, että komissiolla oli oikeus vedota ajoneuvoteollisuuden ylikapasiteettiin ja näin ollen
ottaa huomioon yhteisön etu kieltäessään myöntämästä osaa kyseisistä tuista.

KILPAILURAPORTTI 1999

XXIX KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS — 1999 — SEC(2000) 720 LOPULLINEN 101

(230) Asia C-9/99 (ex N 838/97), ei vielä julkaistu EYVL:ssä.
(231) Asia N 697/98 (EYVL C 351, 4.12.1999).
(232) Asia C-79/99 (ex N 481/99), EYVL C 62, 4.3.2000.
(233) Yhdistetyt asiat T-132/96 ja T-143/96, Sachsenin vapaavaltio, Volkswagen AG ja Volskwagen Sachsen GmbH v.

komissio.
(234) EYVL L 308, 29.11.1999.

Lisälehti 10: Skodalle myönnetty julkinen tuki, esimerkki valtiontukisääntöjen soveltamisesta
hakijamaissa

Tšekin tasavallan kanssa allekirjoitetussa Eurooppa-sopimuksessa määrätään, että julkisiin tukiin
sovelletaan voimassa olevaa yhteisön lainsäädäntöä. Moottoriajoneuvoteollisuuden osalta tämä
merkitsee sitä, että ajoneuvovalmistajille myönnettyjen tukien on noudatettava moottoriajoneuvoalan
valtiontukia koskevaa yhteisön puitesääntöä (1).

Tšekin viranomaiset ilmoittivat avoimuusperiaatteen mukaisesti komissiolle suunnitelmastaan
myöntää aluetukea Skodalle Mlada Boleslavin tuotantolaitoksilla toteutettavaa merkittävää
investointia varten. Kilpailun pääosasto tarjosi Tšekin viranomaisille asiantuntija-apua

(1) EYVL C 279, 15.9.1997.



3.1.5 Synteettikuituteollisuus

283. Komissio jatkoi vuonna 1999 synteettikuituteollisuudelle myönnettävää tukea koskevan
säännöstön (235) tarkkaa soveltamista ja tietoonsa tulleiden mahdollisten säännöstön rikkomistapausten
tutkintaa. Komissio teki lopullisen kielteisen päätöksen tuesta, jota Saksan viranomaiset olivat
ehdottaneet myönnettäväksi Saxonylon Textil GmbH:lle (236), joka on singaporelaisen Tolaram-yhtymän
tytäryhtiö. Komissio otti huomioon, että hanke lisää huomattavasti polyamidifilamenttilangan
tuotantokapasiteettia, että alalla ei ole rakenteellista tuotannonvajausta ja että ehdotettu tuki-intensiteetti
on kaksi kertaa suurempi kuin säännöstössä suurille yrityksille sallittu enimmäisintensiteetti.

3.1.6 Liikenne

Tieliikenne

284. Tieliikenteen alalla komissio päätti ehdottaa aiheellisia toimenpiteitä, joilla lopetetaan vuoden
1999 lopusta alkaen järjestelmä, joka koskee tiemaksuista vapauttamista Tauernin moottoritiellä
Itävallassa, ja italialainen järjestelmä, josta myönnettiin tukea pk-yrityksille erikoiskuljetusajoneuvojen
ostoon. Jälkimmäinen päätös vahvistaa komission politiikkaa, jonka mukaan kuljetusvälineiden ostoon
myönnettävä tuki ei ole yhteisön edun mukaista markkinoiden ylikapasiteetin vuoksi.

285. Komissio teki myönteisen päätöksen tukijärjestelmästä, joka koski Italian tieliikennealan raken-
neuudistusta ja intermodaaliliikenteen kehittämistä (237). Komissio katsoi, että yhdistettyjen kuljetusten tu-
et soveltuvat yhteismarkkinoille, sikäli kuin ne edistävät toimintaa, joka on taloudellisesti elinkelpoista kes-
kipitkällä aikavälillä, eivätkä ne todennäköisesti aiheuta kilpailun vääristymistä toiminnan harjoittajien tai
yhdistetyissä kuljetuksissa käytettävien terminaalien välillä. Tieliikenteen osalta komissio katsoi, että kul-
jetustoimintaa harjoittaville yksityisille toiminnanharjoittajille tarjotut kannustimet toiminnan vapaaehtoi-
seksi lopettamiseksi eivät olleet tukea, ja hyväksyi erityisesti toimenpiteet, joiden tarkoituksena on edistää
ajoneuvokannan muuttamista niin, että se vastaa tiukempia ympäristönormeja.

286. Komissio hyväksyi yritysten yhteenliittymiä tukevan italialaisen tukijärjestelmän (237), joka liittyy
edellä mainittuun tieliikennealan rakenneuudistukseen. Arvioinnissaan komissio kiinnitti erityisesti
huomiota alan heikkoon rakenteeseen, sillä alalla toimii yli satatuhatta toiminnanharjoittajaa, joista
suurin osa on pieniä tai hyvin pieniä yrityksiä.

102 XXIX KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS — 1999 — SEC(2000) 720 LOPULLINEN

KILPAILURAPORTTI 1999

(235) EYVL C 24, 29.1.1999.
(236) Asia C-63/98 (ex N 362/98), EYVL L 268, 16.10.1999.
(237) Asia C-21/98, EYVL L 227, 28.8.1999.

moottoriajoneuvoalan puitesäännön noudattamiseen ja nimenomaan kustannus-hyötyanalyysin
laatimiseen.

Alkuperäisten suunnitelmien mukaan tuen suuruus oli noin 130 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria,
mutta Tšekin viranomaiset päättivät myöntää nettomäärältään 22 miljoonan dollarin tuen; näin ollen
tuki-intensiteetti on 6,5 prosenttia.

Komissio piti tätä yhteistyötä erittäin hyödyllisenä, ja se katsoo, että käytäntöä on laajennettava
kaikkiin hakijamaihin. Komissio pyrkii valvomaan tiukasti, että yhteisön kilpailualan säännöstöä
sovelletaan  kaikissa hakijamaissa.



287. Komissio hyväksyi myös Espanjan yksittäiset aluetukitoimenpiteet, joiden ansiosta jotkin kuljetusa-
lan yritykset voivat hankkia ISO 9000 -sertifioinnin (238), ja katsoi espanjalaisen tuen tietoliikenneinves-
tointeihin, jotka mahdollistavat tuensaajien yhteydet rakennerahastoista yhteisrahoitettuun infrastruktuuri-
in, yhteismarkkinoille soveltuvaksi.

288. Matkustajaliikenteen alalla komissio teki myönteisen päätöksen kahdessa alankomaalaisessa asias-
sa. Ensimmäinen koski kokeiluhankkeita, joiden tarkoituksena on kehittää uudenlaisia ja tehokkaampia kul-
jetusjärjestelmiä. Toinen tapaus koski tukea suurten kaupunkien julkisen liikenteen rakenneuudistukseen.

289. On myös mainittava, että yhteisöjen tuomio-istuin hylkäsi Italian nostaman kumoamiskan-teen ja
vahvisti komission vuonna 1996 tekemän päätöksen, jonka mukaan vuosina 1993–1994 italialaisille
tieliikenteen harjoittajille myönnetyt verohyvitykset olivat yhteismarkkinoille soveltumatonta tukea.
Tuki oli siten perittävä takaisin (239).

Rautatieliikenne

290. Rautatieliikenteen osalta komissio hyväksyi tanskalaisen tavarakuljetusten tukijärjestelmän (240),
jonka tarkoituksena on tukea tieliikenteeseen verrattuna heikommassa asemassa olevia rautateitä ja luoda ta-
savertaisemmat kilpailuedellytykset näille kahdelle kuljetusmuodolle. Järjestelmän tarkoituksena oli edis-
tää tavarakuljetusten siirtoa tieliikenteestä rautatieliikenteeseen neutralisoimalla ulkoiset kustannukset ja
infrastruktuurikustannukset, joita tieliikenteen harjoit-tajat eivät maksa. Tukijärjestelmää tutkittiin infra-
struktuurimaksujen käyttöönoton yhteydessä, sillä rautatieyhtiöt joutuvat maksamaan kyseisiä maksuja
voidakseen käyttää Tanskan rautatieverkostoa. Tuen määrä oli selvästi pienempi kuin niiden kustannusten
arvioitu määrä, joita tieliikenteen harjoittajien ei tarvitse maksaa. Koska tuki koski kaikkia tavaraliikenteen
harjoittajia syrjimättömällä tavalla ja koska se ei vaikuttanut kaupan kehitykseen yhteisön edun vastaisesti,
komissio katsoi, että tukijärjestelmä oli perustamissopimuksen määräysten mukainen.

291. Saksassa käyttöön otetun energiaverotusjärjestelmän (Ökosteuer) osalta komissio hyväksyi
sähkönkulutusta koskevan uuden veron osittaisen alennuksen sellaisille yrityksille, jotka käyttävät
kuljetuksiin rautateitä tai johdinautoja.

Sisävesiliikenne

292. Sisävesiliikenteen alalla komissio hyväksyi vuoden aikana useita tukijärjestelmiä, joiden
tarkoituksena on auttaa liikenteenharjoittajia mukautumaan markkinoiden avautumiseen.

Meriliikenne

293. Meriliikenteen alalla komissio jatkoi meriliikenteen valtiontukea koskeviin yhteisön suuntaviivoi-
hin (241) perustuvan lähestymistavan kehittämistä. Komissio hyväksyi siten useita järjestelmiä, joiden nojalla
tukea myönnetään veronhuojennuksina erityisesti jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten henkilöstön
palkkakustannusten alentamiseksi. Lähestymistavan tarkoituksena on katkaista suuntaus alusten uudelleen-
rekisteröimiseen yhteisön ulkopuolella ja pysäyttää merenkulkualan työllisyyden ja taitotiedon vähenemi-
nen.
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294. Komissio kiinnitti entistä enemmän huomiota varmistaakseen sen, onko julkisen palvelun
velvoitteen täyttämiseksi maksettu korvaus EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua valtiontukea ja millä edellytyksin, jos se katsotaan valtiontueksi. Tähän liittyen komissio
aloitti menettelyn italialaiselle Tirrenia-yhtymälle myönnetystä rahoituksesta.

295. Satama-alan osalta komissio hyväksyi verotoimenpiteitä, joiden tarkoituksena oli helpottaa
ranskalaisten satamien vanhentuneiden laitteistojen korvaamista (242). Komissio totesi kuitenkin, että
tuki, jota myönnetään saman järjestelmän perusteella Dunkerquen ja Le Havren satamissa toimiville
lastinkäsittely-yrityksille uusia, entisten lisäksi hankittavia laitteistoja varten, ei sovellu
yhteismarkkinoille.

Lentoliikenne

296. Lentoliikenteen alalla komissio hyväksyi espanjalaisen Iberia-lentoyhtiön 20 miljardin pesetan
(110 miljoonaa euroa) pääomankorotuksen sillä perusteella, että korotus ei ollut perustamissopimuksen
87 artiklan mukaista valtiontukea, koska pääomaa korotettiin olosuhteissa, jotka yksityinen sijoittaja
voisi hyväksyä. Komissio perusti päätöksensä ensisijaisesti vuonna 1994 annettujen suuntaviivojen (243)
periaatteisiin ja otti huomioon, että yrityksen tulos on parantunut vuodesta 1996 alkaen ja että yrityksen
odotetaan tuottavan voittoa keskipitkällä aikavälillä.

297. Komissio aloitti 20. heinäkuuta menettelyn belgialaisen Sabenan henkilöstökoulutushankkeesta ja
totesi, että myönnetty rahoitus ylitti huomattavasti enimmäistuki-intensiteetin, jonka komissio voi
hyväksyä koulutukseen myönnettävää tukea koskevien yhteisön puitteiden nojalla.

298. Komissio totesi 3. syyskuuta 1999, että Sisilian pienillä saarilla liikennöintiä tukeva sosiaalisluon-
teisten, yksittäisten tukien järjestelmä soveltui yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan
2 kohdan a alakohdan perusteella. Tällaiset kaukana sijaitsevien saarten asukkaiden hyväksi laaditut järjes-
telmät ovat yksi valtiontukien erityismuoto lentoliikenteen alalla.

299. Lentoasemien osalta komissio hyväksyi avustukset, joita myönnetään Manchesterin ja Elban
lentoasemien infrastruktuurin parantamiseen, ja katsoi, että toimenpiteet eivät olleet EY:n
perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitettua valtiontukea.

Lentoasemien lisääntyvän kaupallisen merkityksen vuoksi komissio tarkastelee parhaillaan uudelleen
tavanomaista lähestymistapaansa, jonka mukaan lentokenttien infrastruktuurien rakentamiseen tai
hyödyntämiseen myönnettäviin tukiin ei sovelleta perustamissopimuksen valtiontukea koskevia
määräyksiä. Uudelleentarkastelu liittyy erityisesti intermodaalikuljetuksiin ja käyttäjiltä infrastruktuurin
käytöstä perittäviin maksuihin.

3.1.7 Maatalous

300. Jäsenvaltioiden kanssa käytyjen monenvälisten neuvottelujen jälkeen komissio hyväksyi vuonna
1999 uudet, kattavat yhteisön suuntaviivat maatalousalan valtiontuesta (244). Tarve luoda selkeä kehys
yhteismarkkinoille soveltuvia erilaisia tukia koskeville komission käytännöille ja neuvoston asetuksen
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(EY) N:o 1257/1999 (245) voimaantulo olivat syynä aloitteeseen tarkistaa, saattaa ajan tasalle ja
kodifioida säännöt, joita komissio noudattaa arvioidessaan jäsenvaltioiden ehdotuksia maatalousalan
valtiontueksi ja soveltaessaan jotain EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaista
poikkeusta. Kun sallituille valtiontuille tarjotaan uusi ja selkeä kehys, suuntaviivoissa otetaan erityisesti
huomioon maatalouspolitiikan uusi kehitys sekä tarve toisaalta parantaa ja edistää maataloustuotteiden
laatua ja toisaalta säilyttää maaseudun ympäristö ja kulttuuriperintö.

301. Uusien suuntaviivojen lähtökohtana on se, että kaikkien maatalousalalla myönnettävien
valtiontukien on oltava yhdenmukaisia yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan ja maaseudun
kehittämispolitiikan sekä yhteisön kansainvälisten sitoumusten kanssa. Yksi tällainen sitoumus on
maailman kauppajärjestön (WTO) maataloussopimus. Valtiontuki, joka häiritsee yhteisten
markkinajärjestöjen mekanismeja, on kielletty, koska hyväksyessään yhteisen markkinajärjestelyn
säännöt jäsenvaltiot ovat päättäneet jättää ulkopuolelle mahdollisuuden yksipuolisiin tukitoimenpiteisiin,
sillä tällaiset toimenpiteet haittaavat tuotehintoja koskevaa yhteisön tukea. Yhteisöjen tuomioistuimen
asettamien periaatteiden mukaisesti valtiontuella on oltava todellinen vaikutus tiettyjen taloudellisten
toimintojen tai alueiden kehitykseen. Jos valtiontuen tarkoituksena on pelkästään parantaa tuensaajan
taloudellista tilannetta ilman tuensaajan omaa panosta, sitä ei voida koskaan katsoa EY:n
perustamissopimuksen mukaiseksi. Näiden yleisten periaatteiden perusteella suuntaviivoissa kuvaillaan
tärkeimmät tukilajit, jotka komissio voi hyväksyä, ja tuen myöntämisen edellytykset. Nämä ovat lyhyesti
seuraavat:

– maatilojen investointituki

Se voi olla yleensä enintään 40 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista tai 50 prosenttia
epäsuotuisilla alueilla. Korkeampaa tukea voidaan myöntää investointeihin, jotka liittyvät
perinteisten maisemien säilyttämiseen, maatilan rakennusten uudelleensijoittamiseen yleisen edun
vuoksi tai ympäristön, eläinten hyvinvoinnin tai hygieniaolosuhteiden parantamiseen. Samoin tukea
voidaan myöntää enintään 40 prosenttia maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupanpitämiseen.
Tuen määrää voidaan lisätä kymmenen prosenttiyksikköä tavoitteen 1 -alueilla. Tukea voidaan
myöntää, jos kyseisille tuotteille on olemassa tavanomaiset markkinointikanavat.

– tuki viljelijöiden antamiin maatalouden ympäristösitoumuksiin ja muu ympäristötuki

– tuki epäsuotuisilla alueilla esiintyvien haittojen korvaamiseksi

– nuorten viljelijöiden aloitustuki

– tuki varhaiseläkkeelle siirtymiseen tai viljelytoiminnan lopettamiseen tai tuki tuotannon, jalostuksen
ja kaupanpitämisen kapasiteetin poistamiseen

– tuki tuottajaryhmien perustamiseen

– tuet maataloustuotannolle tai maatalouden tuotantovälineille aiheutuneiden vahinkojen
korvaamiseksi, kun vahingon syynä ovat luonnonmullistukset tai poikkeukselliset tapahtumat,
epäsuotuisat sääolot tai eläin- tai kasvitautien puhkeaminen, ja tuki, joka edistää tällaiset riskit
kattavien vakuutussopimusten tekemistä
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– tuki maatalouden laatutuotteiden tuotannon ja kaupanpitämisen edistämiseen, teknisen tuen
antamiseen tuottajille ja kotieläinten perimän laadun parantamiseen

– tuki syrjäisille alueille ja Egeanmeren saarille.

302. Näiden suuntaviivoissa määriteltyjen tukimuotojen lisäksi tukea voidaan myöntää, kuten
aikaisemmin, muiden yhteisön säännösten mukaisesti tutkimus- ja kehitystyöhön, maataloustuotteiden
menekinedistämiseen ja mainontaan, lyhytaikaisiin lainoihin, vaikeuksissa olevien maatilojen
pelastamiseen ja rakenteiden uudistamiseen sekä työllisyyden parantamiseen.

303. Suuntaviivoja sovelletaan kaikkiin 1. tammikuuta 2000 jälkeen aloitettaviin uusiin
valtiontukitoimenpiteisiin, ja jäsenvaltioilla on yksi vuosi aikaa muuttaa nykyiset tukijärjestelmänsä
uusia suuntaviivoja vastaaviksi. Muutokset eivät vaikuta nykyisten tukijärjestelmien nojalla jo
myönnettyihin tukiin.

3.1.8 Kalastus

304. Komissio tutki, ovatko kalastusalan kansalliset tukijärjestelmät yhdenmukaisia kalastus- ja
vesiviljelyalan kansallisten tukien tutkimuksesta annettujen suuntaviivojen (246) kanssa. Kyseiset
suuntaviivat perustuvat pääosin yhteisön kalastus- ja vesiviljelyalaa sekä niiden tuotteiden jalostusta ja
kaupanpitämistä koskevien rakenteellisten tukitoimenpiteiden perusteista ja edellytyksistä 3 päivänä
marraskuuta 1998 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 2468/98 (247). Komission hyväksymien
tukijärjestelmien määrä lisääntyi edellisestä vuodesta.

3.2 Alat, joihin ei sovelleta erityissääntöjä

3.2.1 Rahoitusala

305. Vuonna 1999 komissio hyväksyi kaksi pankkialan rakenneuudistustukea. Kaksi vaikeuksissa
olevaa pankkia (Crédit Foncier de France) (248) ja (Banco di Sicilia) (249) olivat saaneet
rakenneuudistukseen liittyvää valtiontukea tulevan yksityistämisen vuoksi. Molemmissa  asioissa
komissio vahvisti periaatteensa, jonka mukaan rakenneuudistustuen hyväksymisen edellytyksenä on
kapasiteetin riittävä vähentäminen. Tämä tapahtui, kun hypoteekkipankki Crédit Foncierin omaisuutta
vähennettiin ja Banco di Sicilian verkostoa supistettiin.

306. Komissio sovelsi ”markkinataloudessa toimivan yksityisen sijoittajan periaatetta” päättäessään,
onko valtion omistamaan yritykseen tehty pääomasijoitus valtiontukea. Komissio totesi, että koska
Nordrhein-Westfalenin osavaltion Westdeutsche Landesbank Girozentralelle (250) myöntämästä
pääomasta vaadittu korvaus ei vastannut korvausta, jonka markkinataloudessa toimiva sijoittaja olisi
vaatinut, kyseinen toimi sisälsi valtiontukea. Koska tuki ei soveltunut yhteismarkkinoille, komissio pyysi
Saksan hallitusta perimään tuen takaisin WestLB:ltä. Komissio tutkii parhaillaan Saksan muiden
Landesbankien tekemiä vastaavia toimia.
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(246) EYVL C 100, 27.3.1997.
(247) EYVL L 312, 20.11.1998.
(248) Asia C-30/96 (ex NN 44/96), ei vielä julkaistu.
(249) Asia C-16/98 (ex NN 10/98), ei vielä julkaistu.
(250) Asia C-64/97 (ex NN 175/95), ei vielä julkaistu.
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Lisälehti 11: Valtiontuki julkisille yleisradioyhtiöille

Komissio on saanut vuodesta 1992 alkaen toistakymmentä kantelua, joiden mukaan eräissä
jäsenvaltioissa julkisille yleisradioyhtiöille myönnetty rahoitus on EY:n perustamissopimuksen
määräysten vastaista. Marraskuussa 1996 komissio teki ensimmäisen tätä alaa koskevan päätöksen
(RTP – Portugalin yleisradioyhtiö) (1). Komission tehtävää helpotti se, että RTP:llä oli erittäin selkeä
julkisen palvelun tehtävä ja avoin analyyttinen kirjanpitojärjestelmä, jossa kukin kulu liittyi tiettyyn
julkisen palvelun tehtävään tai kaupalliseen toimintaan. Tästä komission päätöksestä on valitettu
yhteisöjen tuomioistuimeen (2).

Syyskuussa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuomitsi komission EY:n perustamissopimuksen
mukaisten velvollisuuksiensa laiminlyömisestä, koska tämä ei ollut tehnyt päätöstä saatuaan kantajan
tekemät kaksi kantelua Espanjaa koskevassa asiassa (3). Kesäkuun 3 päivänä komissio tuomittiin
toisen kerran samanlaisessa asiassa (Télévision Française 1 SA (TF1) v. komissio) (4). Tuomioistuin
totesi, että koska komissiolla on yksinomainen toimivalta arvioida valtiontuen soveltuvuutta
yhteismarkkinoille, sen on tehokkaan hallinnon ja valtiontukea koskevien perustamissopimuksen
määräysten vuoksi tutkittava huolellisesti ja puolueettomasti kantelu, jonka mukaan valtiontuki ei
sovellu yhteismarkkinoille. Tämän laiminlyöntiä koskevan tuomion jälkeen komission yksiköt
esittivät lokakuussa 1998 jäsenvaltioille keskusteluasiakirjan tavoitteenaan laatia yhteiset puitteet
yleisradiotoimintaa koskevan valtiontuen käsittelemiseksi.

Keskusteluasiakirjassa komission yksiköt yrittivät käsitellä vireillä olevissa yleisradioyhtiöitä
koskevissa valtiontukiasioissa esiintyneitä pääkysymyksiä ja esittivät ehdotuksia siitä, kuinka voidaan
parhaiten varmistaa julkisten ja yksityisten yleisradiolähetystoiminnan harjoittajien välinen terve
kilpailu. Tarkoituksena oli edistää jäsenvaltioiden välistä keskustelua.

Useimmat jäsenvaltiot vastustivat kuitenkin suuntaviivojen hyväksymistä ja katsoivat yksilöllisen lä-
hestymistavan parhaimmaksi. Komissio alkoi sen jälkeen tarkastella käsiteltävänä olevia asioita niiden
vastaanottojärjestyksessä. Se teki helmikuussa kolme tietojen antamista koskevaa välipäätöstä Espanjaa,
Ranskaa ja Italiaa vastaan tarkoituksenaan saada kaikki tiedot, joita tarvitaan arvioitaessa, onko tuki uut-
ta vai jo olemassa olevaa eli onko tuki otettu käyttöön ennen perustamissopimuksen voimaantuloa. Näi-
den asioiden osalta se aloitti myös muodollisen tutkintamenettelyn tietyistä tapauskohtaisista toimenpi-
teistä, joita on myönnetty Ranskan ja Italian yleisradioyhtiöille, sillä niitä ei voida katsoa olemassa ole-
viksi tuiksi, koska ne otettiin käyttöön ja myönnettiin 1980–1990-luvuilla.

Vuonna 1999 komissio hyväksyi myös saksalaisten yleisradiotoiminnan harjoittajien rahoituksen kah-
delle uudelle teemakanavalle (Phoenix ja Kinderkanal) (5), jotka rahoitetaan kokonaan lupamaksuilla,
sekä BBC:n 24-tuntisen uutispalvelun (6), joka myös rahoitetaan lupamaksuilla. Molemmissa tapauksis-
sa komissio otti huomioon palvelujen erityispiirteet ja katsoi, että jäsenvaltioiden toimivaltaa määritellä
julkisen palvelun tehtävät ei ollut käytetty väärin. Se katsoi, että yleisradioyhtiöiden tehtävistä oli mää-

(1) Asia NN 141/95, EYVL C 67, 4.3.1997.
(2) Käsiteltävänä oleva asia T-46/97.
(3) Asia T-95/96, Gestevision Telecinco SA v. komissio (1998).
(4) Asia T-17/96.
(5) Asia NN 70/98, EYVL C 238, 21.8.1999.
(6) Asia NN 88/98, ei vielä julkaistu.

3.2.2 Audiovisuaaliala



D – Menettelyt

307. Menettelyjen osalta vuotta 1999 leimasi menettelyasetuksen tulo voimaan 16.4.1999 (251).
Asetuksessa kodifioidaan ja selvennetään menettelysääntöjä, jotka tähän asti oli vahvistettu ainoastaan
komission käytännössä ja oikeuskäytännössä. Yhteisöjen tuomioistuin ja ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin olivat kuitenkin  useaan otteeseen käsitelleet valtiontuen valvonnan menettelykysymyksiä.

1 Maksetun tuen hyväksyminen jälkikäteen

308. Asiassa RJB Mining plc v. komissio (252) ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti, että
kivihiilialalla sovelletaan yhteisöjen tuomioistuimen Boussac-päätöksessä antamaa tuomiota (253), jonka
mukaan komissio voi hyväksyä myös sääntöjenvastaisen tuen, joka on maksettu ennen tuen
hyväksymistä. Se totesi, että kivihiiliteollisuuden valtiontukia koskevissa säännöissä (254) ei ole mää-
räystä, joissa kiellettäisiin komissiota tutkimasta suunnitellun tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille
ainoastaan siksi, että tuesta ilmoittanut jäsenvaltio on jo maksanut tuen odottamatta
ennakkohyväksyntää. Vaikka EHTY:n perustamissopimuksen 4 artiklan c kohdan kielto on muotoiltu
jyrkemmin kuin EY:n perustamissopimuksen 87 artikla, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi,
että vuoden 1993 hiilialan valtiontukisäännöstön menettelyä koskevat määräykset ja EY:n
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklassa vahvistettu järjestelmä eivät periaatteessa eroa toisistaan.
Komissiolla on siten toimivalta hyväksyä jälkikäteen ennen hyväksymistä maksettu tuki.

2 Kolmansien oikeudet

309. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oli useassa päätöksessä (255) käsiteltävä komission
päätöstä koskevan kanteen nostamisesta asetetun määräajan alkamisajankohtaa. EY:n
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(251) Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22
päivänä maaliskuuta 1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999, EYVL L 83, 27.3.1999.

(252) Asia T-110/98, 9.9.1999.
(253) Asia C-301/87, Ranska v. komissio, Kok. 1990, s. I-307.
(254) Jäsenvaltioiden kivihiiliteollisuuden hyväksi toteuttamia toimia koskevasta yhteisön järjestelmästä 28 päivänä

joulukuuta 1993 tehty komission päätös N:o 3632/93/EHTY, EYVL L 329, 30.12.1993.
(255) Asiat T-14/96, Bretagne Angleterre Irlande (BAI) v. komissio, T-110/97 Kneissl v. komissio, T-123/97 Salomon

v. komissio ja T-89/96 British Steel v. komissio, ei vielä julkaistu.

rätty säädöksessä, rahoitusjärjestelmä ei vääristäisi kaupan kehittymistä yleisen edun vastaisesti ja että
poikkeusta sovellettaisiin siten yrityksiin, jotka tuottavat EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 koh-
dan mukaisia yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja.

Lähikuukausina komission on saatava valmiiksi käsittelyn alaisia tapauksia koskeva analyysi siten,
että siinä huomioidaan sekä perustamissopimuksen että Amsterdamin pöytäkirjan asiaankuuluvat
säännökset. Huolimatta siitä, onko tuki olemassa olevaa vai ei, komissio varmistaa, että
jäsenvaltioiden määrittelemät julkisen palvelun tehtävät ovat avoimia ja että jäsenvaltioiden päättämä
rahoitusjärjestelmä noudattaa suhteellisuuden periaatetta eikä vaikuta kaupankäynnin ehtoihin eikä
kilpailuun yhteisön alueella julkisen edun vastaisesti, ja ottaa samanaikaisesti huomioon julkisen
palvelun tehtävien toteuttamisen.



perustamissopimuksen 230 artiklan 5 kohdan mukaan säädöksen julkaisemispäivä tai ajankohta, jolloin
se on annettu kantajalle tiedoksi, on olennainen määräajan alkamisen kannalta. Ainoastaan silloin, kun
säädöstä ei ole julkaistu tai annettu kantajalle tiedoksi, voidaan määräajan alkamisajankohtana pitää
ajankohtaa, jolloin hakija sai tiedon toimenpiteestä, esimerkiksi lehdistä. Näin on erityisesti silloin, kun
komissio on sitoutunut julkaisemaan päätökset.

310. Friuli Venezian autonominen alue nosti kumoamiskanteen komission päätöstä vastaan, koska 
kyseisessä päätöksessä ei hyväksytty  alueen myöntämää tukea. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin 
antoi 15. kesäkuuta 1999 tuo-mion (256), jonka mukaan oikeus kumoamiskanteen nostamiseen on oltava 
jokaisella, joka täyttää määrätyt objektiiviset edellytykset eli jolla on edellytetty oikeushenkilöllisyys ja 
jota riidanalainen toimenpide koskee erikseen ja suoraan perustamissopimuksen 230 artiklan 4 kohdan 
edellytysten mukaan. Tämä ratkaisu pätee myös tilanteeseen, jossa kantaja on julkishallinnon yksikkö. 
Riidanalaisessa päätöksessä tarkoitetut tuet ovat toimenpiteitä, jotka alue on toteuttanut sille suoraan Italian
perustuslain mukaan kuuluvan lainsäädännöllisen ja taloudellisen autonomian perusteella. Toimenpide 
koskee kantajaa erikseen ja suoraan, koska päätös koskee toimenpiteitä, jotka alue on toteuttanut. 
Päätöksellä estetään kantajaa käyttämästä omia toimivaltuuksiaan haluamallaan tavalla. Lisäksi 
riidanalaisella päätöksellä estetään kantajaa jatkamasta kyseisen lain soveltamista, tehdään tyhjiksi lain 
vaikutukset ja pakotetaan kantaja aloittamaan hallintomenettely tukien takaisinperimiseksi niiden saajilta.

311. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (257) vahvisti toisaalta, että ei voida katsoa, että toimenpide,
joka vaikuttaa henkilöryhmän kollektiivisten etujen puolustamiseksi muodostetun järjestön yleisiin etuihin,
koskee kyseistä ryhmää erikseen EY:n perustamissopimuksen 230 artiklan 4 kohdan tarkoituksessa. 
Tuomioistuin katsoi, että erityisolosuhteiden puuttuessa, esimerkiksi jos järjestöllä ei ole asemaa kyseisen
toimenpiteen hyväksymiseen johtavassa menettelyssä, kyseisellä järjestöllä ei ole oikeutta nostaa kumoa-
miskannetta silloin, kun sen jäsenet eivät voi nostaa kannetta erikseen. Tuomioistuin katsoi, että jos kumoa-
miskanteen nostaminen katsottaisiin mahdolliseksi tässä asiassa, jossa toimenpide ei koskenut järjestön 
jäseniä erikseen ja jossa kantajalla ei ollut omaa asemaa, seurauksena olisi se, että luonnolliset ja oikeushen-
kilöt voisivat kiertää EY:n perustamissopimuksen 230 artiklan 4 kohdan määräyksiä yhteisellä kanteella.

312. Kuten vuonna 1998 (258), eräs televisioyhtiö voitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nos-
tamansa laiminlyöntikanteen. Tuomioistuin vahvisti 3. kesäkuuta 1999 antamassaan tuomiossa (259), että
komissio ei voi pitkittää määräämättömäksi ajaksi EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan 
vastaiseksi katsomiensa valtion toimenpiteiden alustavaa tutkimista, jonka se on suostunut aloittamaan. 
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukainen 
menettely on pakollinen aina, kun komission mielestä on vaikeaa arvioida, soveltuuko valtiontuki yhteis-
markkinoille. Tuomioistuin on katsonut laiminlyöntikanteen perustelluksi, koska siitä ajankohdasta, jolloin
komissio sai ratkaisukehotuksen, alustava tutkimus kesti 31 kuukautta ja koska komissio ei pystynyt osoit-
tamaan, että asiaa olisivat koskeneet erityisolosuhteet, jotka olisivat oikeuttaneet päätöksen viipymiseen.

3 Tukien takaisinperintä

313. Komission käsittelemistä asioista lähes 18 prosenttia koskee tukea, josta ei ole ilmoitettu, mikä on
edelleen liian suuri osuus. Sen vuoksi on merkittävää, että yhteisöjen tuomioistuin vahvisti komission
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(256) Asia T-288/97, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia v. komissio, tuomio 15.6.1999, ei vielä julkaistu.
(257) Asia T-86/96 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen v. komissio, Kok. 1999, s. II-179.
(258) Asia T-95/96, Gestevision Telecinco SA v. komissio, tuomio 15.9.1998, Kok. 1998, s. II-3407.
(259) Asia T-17/96, Télévision française 1 SA (TF1) v. komissio, tuomio 3.6.1999, ei vielä julkaistu.



politiikan vaatia järjestelmällisesti tuen takaisinmaksamista, jos tukea myönnettäessä ei ole noudatettu
ilmoitusvelvollisuutta eikä tuki sovellu yhteismarkkinoille. Uuden menettelyasetuksen (260) 14 artiklassa
edellytetään, että jäsenvaltiot panevat perintäpäätökset täytäntöön välittömästi ja tehokkaasti. Tämän
johdonmukaisen käytännön tavoitteena on se, että tuensaajat tarkastavat, onko niiden saama tuki
yhteisön valtiontukisääntöjen mukaista. Tämä on ainoa tapa välttää takaisinperinnän vaara. Jotta
käytäntö olisi uskottava, perintämääräykset on pantava todella täytäntöön. Tämän vuoksi komissio päätti
13. lokakuuta saattaa Magefesa (261) koskevan asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, sillä
Espanjan viranomaiset olivat jättäneet noudattamatta perintämääräystä.

314. Komissio sovelsi periaatetta, jonka mukaan tietyissä tilanteissa sen päätösten tehokas
täytäntöönpano saattaa vaatia peiteyrityksen paljastamista, ja tuki on perittävä takaisin sekä
alkuperäiseltä tuensaajalta että myös samojen henkilöiden hallinnassa olevilta muilta yrityksiltä, joille
tuensaajan omaisuus on siirretty. Tämä periaate perustuu edun taloudelliseen jakoon.

315. Asiassa Italia v. komissio (262) yhteisöjen tuomioistuin vahvisti, että perintäpäätöksen
täytäntöönpanoa ei voida osoittaa mahdottomaksi, jos tukea ei ole edes yritetty periä.

4 Yhteistyö kansallisten tuomioistuinten kanssa

316. Vuonna 1999 komissio vastaanotti neljä tietopyyntöä Juzgado de primera instancia de
Pamplonalta siviilioikeudenkäynnin yhteydessä. Pyynnöt koskivat erään espanjalaisen yrityksen
väitettyä valtiontukea koskevia tietoja. Espanjalainen tuomioistuin pyysi myös jäljennöksiä saaduista
kanteluista tai jo tehdyistä päätöksistä. Kesäkuun 1 päivänä 1999 päivätyssä yhdistetyssä vastauksessaan
espanjalaiselle tuomioistuimelle komissio muistutti, että kansallisten tuo-mioistuinten ja komission
yhteistyöstä valtiontuen alalla annetun tiedonannon (263) perusteella kansalliset tuomioistuimet voivat
pyytää komissiolta menettelyä koskevia tietoja, joiden perusteella ne voivat päätellä, onko tietty asia
vireillä komissiossa, onko siitä ilmoitettu tai onko komissio virallisesti aloittanut menettelyn tai tehnyt
muuta päätöstä. Kansalliset tuomioistuimet voivat myös pyytää komission kannanottoa 87 artiklan 1
kohdan tai 88 artiklan 3 kohdan soveltamisen tuottaessa erityisiä vaikeuksia. Tiedonannon mukaan
komissio ei puutu yksittäistapauksen asiasisältöön eikä toimenpiteen soveltuvuuteen yhteismarkkinoille.

317. Komissio ilmoitti espanjalaiselle tuomarille, että komissio oli saanut vuonna 1996 kolme asiaa
koskevaa kantelua ja että asia oli yhä tutkittavana. Koska asia oli edelleen vireillä, ei ollut mahdollista
toimittaa jäljennöksiä tai antaa tietoja kanteluista tai muista asiaa koskevista asiakirjoista tai tiedoista,
mukaan lukien myönnetty tuen määrä, ennen kuin komissio on tehnyt päätöksen.
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(260) Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22
päivänä maaliskuuta annettu neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999, EYVL L 83, 27.3.1999.

(261) Asia C-44/97.
(262) Asia T-6/97, Italia v. komissio, ei vielä julkaistu.
(263) EYVL C 312, 23.11.1995.



E – Tilastokatsaus
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Kuvio 6.
Kirjattujen asioiden määrän kehitys vuosina 1994–1999 (muut alat kuin maatalous,
kalastus, liikenne ja kivihiiliteollisuus).
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Kuvio 7.
Komission tekemien päätösten määrän kehitys vuosina 1994–1999 (muut
alat kuin maatalous, kalastus, liikenne ja kivihiiliteollisuus).
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Kuvio 8.
Päätösten määrä jäsenvaltioittain (muut alat kuin maatalous, kalastus,
liikenne ja kivihiiliteol-lisuus).

0 100 300 400 500200

444

14

5

124

8

79

29

12

94

0

24

14

8

8

8

17

Euroopan unioni

Belgia

Tanska

Saksa

Kreikka

Espanja

Ranska

Irlanti

Italia

Luxemburg

Alankomaat

Itävalta

Portugali

Suomi

Ruotsi

Yhdistynyt
kuningaskunta



IV – KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

A – Laajentuminen

1 Liittymistä edeltävä vaihe

1.1 Täytäntöönpanosäännökset

318. Kymmenen Keski- ja Itä-Euroopan (KIE) assosioituneen maan kanssa on neuvoteltu kaksi täytäntö-
önpanosäännösten kokonaisuutta, jotta täydennettäisiin yhteisön ja niiden välisten suhteiden oikeudellista
kehystä kilpailun alalla. Ensimmäinen kokonaisuus koskee Eurooppa-sopimuksiin sisältyvien, yrityksiin
sovellettavien kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa, ja toinen liittyy valtiontukea koskeviin sääntöihin.

319. Yrityksiin sovellettavien kilpailumääräysten täytäntöönpanosäännökset on jo hyväksytty seitsemän
KIE-maan osalta: Bulgaria, Puola, Romania, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Viro (264). Euroopan komissio on
tehnyt neuvostolle ehdotuksen Latviaa, Liettuaa ja Sloveniaa koskevista täytäntöönpanosäännöksistä (265).
Ne on tarkoitus hyväksyä vuoden 2000 alkupuolella. Täytäntöönpanosäännösten sisältö on käytännössä
sama kaikkien assosioituneiden maiden osalta. Niihin kuuluu pääasiassa menettelyyn liittyviä sääntöjä, jot-
ka koskevat esimerkiksi toimivaltaa käsitellä tapauksia, tapausten ilmoittamista toiselle osapuolelle, neu-
votteluja ja kansainvälistä tapaoikeutta sekä tiedonvaihtoa.

320. Tšekki on ensimmäinen assosioitunut maa, jossa valtiontukea koskevat täytäntöönpanosäännökset
ovat jo voimassa (266). Täytäntöönpanosäännöksillä luodaan kaksitahoinen valtiontuen valvontajärjestel-
mä. Komissio arvioi EU:n jäsenvaltion myöntämän valtiontuen soveltuvuuden yhteisön valtiontukisääntöj-
en perusteella. Tšekin kansallisen valvontaviranomaisen tehtävänä taas puolestaan on valvoa ja tarkastella
Tšekin myöntämiä nykyisiä ja uusia julkisia tukia samojen arviointiperusteiden pohjalta kuin yhteisön val-
tiontukisääntöjä sovelletaan. Täytäntöönpanosäännöksiin kuuluu neuvottelu- ja ongelmanratkaisumenette-
lyjä, avoimuutta koskevia sääntöjä (toisin sanoen Tšekin on laadittava ja sen jälkeen pidettävä ajan tasalla lu-
ettelo tukiohjelmistaan ja myönnetyistä yksittäisistä tuista) sekä sääntöjä keskinäisestä tiedonvaihdosta. Vu-
onna 1999 komissio teki ehdotukset valtiontukea koskeviksi täytäntöönpanosäännöksiksi (267) seitsemän
KIE-maan osalta: Bulgaria, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovenia ja Viro (268).
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(264) Assosiointineuvoston päätös N:o 2/97, tehty 7.10.1997 (EYVL L 15, 21.1.1998). Assosiointineuvoston päätös
N:o 1/96, tehty 30.1.1996 (EYVL L 31, 9.2.1996).
Assosiointineuvoston päätös N:o 1/99, tehty 28.4.1999 (EYVL L 144, 9.6.1999).
Assosiointineuvoston päätös N:o 2/96, tehty 6.11.1996 (EYVL L 295, 20.11.1996).
Assosiointineuvoston päätös N:o 1/96, tehty 16.7.1996 (EYVL L 208, 17.8.1996).
Assosiointineuvoston päätös N:o 1/99, tehty 16.3.1999 (EYVL L 96, 10.4.1999).
Assosiointineuvoston päätös N:o 1/96, tehty 15.8.1996 (EYVL L 295, 20.11.1996).

(265) KOM(98) 68 lopullinen, 4.3.1998. 
KOM(98) 119 lopullinen, 4.3.1998.
KOM(1999) 353 lopullinen, 14.7.1999.

(266) Assosiointineuvoston päätös N:o 1/98, tehty 24.6.1998 (EYVL L 195, 11.7.1998).
(267) Tiedote 7-8/99.
(268) KOM(1999) 357 lopullinen, 14.7.1999.

KOM(1999) 362 lopullinen, 14.7.1999.
KOM(1999) 360 lopullinen, 14.7.1999.
KOM(1999) 359 lopullinen, 14.7.1999.
KOM(1999) 355 lopullinen, 14.7.1999.
KOM(1999) 356 lopullinen, 14.7.1999.
KOM(1999) 354 lopullinen, 14.7.1999.



321. Valtiontukea koskevien täytäntöönpanosäännösten antaminen ja asianmukainen soveltaminen on
yleisten poliittisten näkökantojen lisäksi merkittävä askel kohti yhteisön ja kyseessä olevan kolmannen
maan välisten mahdollisten kauppariitojen vähentämistä, koska siten voidaan välttyä tarpeelta toteuttaa
tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO:n sopimuksen nojalla tukien myöntämiseen liittyviä toimenpiteitä.

1.2 Vahvistettu liittymistä edeltävä strategia

322. Merkittävä osa laajentumisprosessia on niin kutsuttu ”vahvistettu liittymistä edeltävä strategia”, 
joka keskittyy liittymistä valmistelevaan kumppanuuteen (Accession Partnership) ja liittymistä edeltävän
tuen lisäämiseen. Liittymistä valmisteleva kumppanuus muodostaa yhtenäiset, säännöllisesti tarkistettavat
puitteet. Niissä määritellään jokaisen ehdokasmaan osalta yhteisön säännöstöä voimaansaatettaessa 
noudatettavat painopistealueet, joissa ehdokasmaan on edistyttävä valmistellakseen liittymistään EU:hun,
sekä tämän tukemiseksi käytettävissä olevat EU:n taloudellisen avun muodot ja ohjelmat, erityisesti 
Phare-ohjelma. Neuvosto vahvisti 6. joulukuuta liittymistä valmistelevan kumppanuuden periaatteet ja 
ensisijaiset tavoitteet kymmenen KIE-maan osalta (269). Komissio puolestaan vahvisti 22. joulukuuta 
jokaisen kymmenen ehdokasmaan liittymistä valmistelevan kumppanuuden. Komissio pitää tärkeimpinä 
painopistealueina kaikissa näissä lainsäädännön yhdenmukaistamista, täytäntöönpanoa, instituutioiden 
perustamista sekä avoimuutta kilpailulainsäädännön ja valtiontukien alalla.

323. Liittymistä valmistelevaa kumppanuutta täydennetään yhteisön säännöstön käyttöönottoa
koskevilla kansallisilla ohjelmilla, jotka kukin maa on hyväksynyt. Kansallisissa ohjelmissa määritellään
yksityiskohtaisesti näiden maiden sitoumukset edistyä liittymistä valmistelevan kumppanuuden
mukaisesti vahvistetuilla painopistealueilla.

1.3 Kilpailusääntöjen yhdenmukaistamisessa saavutettu edistys

324. Komissio tiedottaa säännöllisesti Eurooppa-neuvostolle kunkin ehdokasmaan edistymisestä kohti
yhteisön jäsenyyttä. Komissio antoi kymmenen KIE-maan, Kyproksen ja Turkin edistymistä koskevat toi-
set määräaikaiskertomukset (270) lokakuussa. Niissä tarkasteltiin maiden saavuttamaa edistystä komission
vuonna 1998 antamien edellisten lausuntojen jälkeen. Vuonna 1999 komissio antoi myös Maltaa koskevan
määräaikaiskertomuksen (271) ja ajan tasalle saatetun lausunnon Maltan jäsenyyshakemuksesta (272).

325. Kuluneena vuonna useimmat ehdokasmaat ovat edelleen toimineet tarmokkaasti 
yhdenmukaistaakseen lainsäädäntöään yhteisön lainsäädännön kanssa; ne ovat hyväksyneet tai 
valmistelleet uutta kilpailulainsäädäntöä tai muuttaneet voimassa olevaa lainsäädäntöä. Maiden 
kilpailuviranomaiset ovat myös saaneet lisää kokemusta kilpailulainsäädännön täytäntöönpanosta. 
Komissio on kuitenkin useassa yhteydessä painottanut tarvetta vahvistaa ehdokasmaiden 
kilpailuviranomaisia edelleen, erityisesti niiden tutkinta- ja sakottamisvaltaa, riippumattomuutta ja resursseja.

326. Kilpailupolitiikan alalla saavuttuun edistykseen verrattuna valtiontukien valvontajärjestelmän 
käyttöönottaminen ehdokasmaissa on edistynyt hitaasti. Vaikka useat maat ovat aloittaneet valtiontuen 
valvontaa koskevien sääntöjen käyttöönoton tai valmistelun, alalla on kuitenkin vielä runsaasti tehtävää. On
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(269) KOM(1999) 521 lopullinen–KOM(1999) 532 lopullinen, 13.10.1999.
(270) KOM(1999) 500 lopullinen–KOM(1999) 507 lopullinen, 13.10.1999; KOM(1999) 509 lopullinen–KOM(1999)

513 lopullinen, 13.10.1999. Katso myös 
http://www.europa.eu.int/comm/ enlargement/report_10_99/intro/index.htm.

(271) KOM(1999) 508 lopullinen, 13.10.1999.
(272) KOM(1999) 69 lopullinen, 17.2.1999.



tärkeää, että ehdokasmaat laativat kattavat luettelot kaikista voimassa olevista tuista, jotta valtiontuen 
myöntämisen avoimuus voidaan varmistaa. Vaikka KIE-maat ovatkin toimittaneet myönnettyä valtiontukea
koskevat vuosikertomukset komissiolle, kuten Eurooppa-sopimuksissa edellytetään, komissio on edelleen
huolestunut siitä, ettei useimpien KIE-maiden valtiontukitilanteesta ole saatavissa kattavaa yleiskuvaa.

327. Toinen painopistealue ehdokasmaissa on valtiontuen valvonnasta vastaavan viranomaisen 
perustaminen tai viranomaisen toiminnan vahvistaminen tehokkaan valtiontuen valvonnan varmistamisek-
si. Tämä on kaikkein tärkein tehtävä, jotta kyseisiin maihin voidaan luoda vakaa ja järjestelmällinen 
valtiontuen valvontajärjestelmä. Useimmissa ehdokasmaissa tällainen valvontaviranomainen on jo 
nimetty. Puutteita on kuitenkin vielä oikeudellisissa menettelyissä, tarvittavassa toimivallassa 
ja resursseissa, joilla voidaan varmistaa uuden ja jo myönnetyn valtiontuen todellinen valvonta.

328. Lainsäädännön lähentämisen alalla jotkin maat ovat kyllä ryhtyneet toimenpiteisiin sisältöä ja
menettelytapoja koskevien sääntöjen vahvistamiseksi tai valmistelemiseksi, mutta komissio on havainnut
useimpien ehdokasmaiden olevan yleisesti ottaen jäljessä tasosta, jota vaaditaan liittymiseen
valmistautumisen tässä vaiheessa.

1.4 Tekninen apu

329. Jäljellä olevien puutteiden vuoksi tekninen apu on kilpailun alalla edelleen olennainen väline 
ehdokasmaiden jäsenyyteen valmistelemisessa. Phare-ohjelmien yhteydessä on toteutettu erityistoimia.
Osana instituutioiden perustamisjärjestelyjä (niin sanottu kummitoiminta) EU:n jäsenvaltioiden asiantun-
tijat tarjoavat nyt pitkän aikavälin konsultaatioapua KIE-maiden kilpailu- ja valtiontukiviranomaisille.

330. Komissio on toteuttanut ennakoivaa politiikkaa tehostamalla entisestään yhteyksiään KIE-maiden
kilpailuviranomaisiin samoin kuin näiden viranomaisten välisiä keskinäisiä yhteyksiä. KIE-maiden 
ja komission välinen viides kilpailuasioita käsittelevä kokous pidettiin 28.–29. kesäkuuta Krakovassa 
Puolassa. Valtuuskuntiin kuului KIE-maiden kilpailu- ja valtiontukiviranomaisten sekä komission korkeita
virkamiehiä. Vuotuisen kokouksen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus näkemysten ja kokemusten 
vaihtoon lainsäädännön lähentämisen ja täytäntöönpanon alalla. Siellä myös solmitaan ja lujitetaan 
ammatillisia yhteyksiä komissiossa ja KIE-maissa kilpailuasioista vastaavien virkamiesten välillä.

331. Kilpailun pääosasto on jatkanut osallistumistaan kilpailualan työryhmiin ja Euroopan komission
teknisen avun tiedotustoimiston TAIEX:n järjestämiin opintovierailuihin. Marras-joulukuussa kilpailun
pääosasto järjesti yhteistyössä TAIEX:n kanssa kilpailuasioita koskevat vuotuiset yhteiset koulutusjaksot
ehdokasmaiden virkamiehille.

332. Kilpailun pääosasto on pitänyt edelleen monia kahdenvälisiä kokouksia ehdokasmaiden kilpailu- ja
valtiontukiviranomaisten kanssa. Asiantuntijatason teknisluoteisia neuvotteluja on käyty kilpailulainsää-
dännön lähentämisestä, instituutioiden kehittämisestä ja lainsäädännön täytäntöönpanosta. Ehdokasmaiden
kanssa pidetyissä kokouksissa on käyty keskusteluja myös tietyistä valtiontukikysymyksistä, kuten 
valtiontukia koskevan luettelon laatimisesta, aluetukea koskevista kartoista ja herkille aloille myönnettyjen
yksittäisten tukien arvioinnista.

2 Jäsenyysneuvottelut

333. Ehdokasmaiden kanssa pidettiin vuonna 1998 useita kilpailulainsäädännön analyyttisen
arvioinnin kokouksia (screening), jotta voitaisiin tunnistaa ehdokasmaiden mahdolliset ongelmakohdat
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yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanossa niiden liittyessä EU:hun. Toukokuussa 1998 kaikkien
ehdokasmaiden kanssa pidettiin monenvälinen kokous. Syksyllä 1998 järjestettyyn kahdenväliseen
kilpailulainsäädännön analyyttiseen arviointiin osallistui kuusi ehdokasmaata, joiden kanssa neuvottelut
olivat alkaneet maaliskuussa 1998 (Kypros, Puola, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro). Muiden
ehdokasmaiden kanssa (Bulgaria, Latvia, Liettua, Romania ja Slovakia) kahdenvälinen analyyttinen
arviointi järjestettiin maalis-huhtikuussa 1999. Ensimmäinen kahden- ja monenvälinen
kilpailulainsäädännön arviointikierros Maltan kanssa järjestettiin marraskuussa 1999.

334. Laajentumisneuvottelujen osalta Euroopan komissio on arvioinut Kyproksen, Puolan, Slovenian,
Tšekin, Unkarin ja Viron neuvotteluasemia kilpailuasioissa. Komission arvio näiden ehdokasmaiden 
mahdollisuuksista täyttää liittymisperusteet kilpailun alalla esitettiin EU:n toukokuussa vahvistamissa 
yhteisissä kannoissa. Yhteisissä kannoissa mainittiin joukko kysymyksiä, jotka edellyttivät lisätietoja tai
selvennyksiä ehdokasmailta. Kypros, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro esittivät liittymistä käsittelevässä
konferenssissa muutoksia ja selvennyksiä alkuperäisiin neuvotteluasemiinsa. Niiden perusteella EU antoi
tarkistetun yhteisen kannan kilpailuasioista marraskuussa. Puola toimitti lokakuussa lisäyksen neuvottelu-
asemiinsa, ja EU:n on vielä vahvistettava tarkistettu yhteinen kanta. Yhdenkään maan kilpailukysymyksiä
ei ole vielä ratkaistu pääasiassa siksi, että valtiontuen alalla ei ole saavutettu riittävää edistymistä.

B – Kahdenvälinen yhteistyö

1 Pohjois-Amerikka

1.1 Yhdysvallat

1.1.1 Vuoden 1991 yhteistyösopimuksen (273) ja vuoden 1998 näkökantojen huomioonottamista
koskevan sopimuksen (274) täytäntöönpano

335. Komissio laatii vuosittain neuvostolle ja Euroopan parlamentille kertomuksen vuoden 1991
sopimuksen mukaisesta yhteistyöstä Yhdysvaltojen kanssa. Viimeisin kertomus koski ajanjaksoa 1.
tammikuuta 1998–31. joulukuuta 1998 (275).

336. Vuonna 1999 komissio toimi monissa  asioissa yhteistyössä Yhdysvaltojen oikeusministeriön
kilpailuyksikön (Antitrust Division of the Department of Justice, DoJ) ja liittovaltion
kilpailuviranomaisen kanssa (Federal Trade Com-mission, FTC). Sen lisäksi, että tästä läheisestä
yhteistyöstä on hyötyä sekä kilpailuviranomaisille että yksityisille osapuolille yksittäisen asian
käsittelyssä (nopeampi ja johdonmukaisempi käsittely sekä yhteisössä että Yhdysvalloissa), läheiset
päivittäiset yhteydet komission asiaa hoitavan yksikön (kilpailun pääosasto) ja Yhdysvaltojen
oikeusministeriön ja kilpailuviranomaisen välillä edistävät keskinäisen luottamuksen syntymistä, toisen
osapuolen aineellisten ja menettelyjä koskevien sääntöjen tuntemuksen paranemista, lähentymistä
käytännön esimerkkien kautta sekä ”parhaiden käytäntöjen” luomista menettelyn kaikissa vaiheissa.

337. Kahdenvälinen yhteistyö oli erityisen tiivistä suurissa öljyalan sulautumatapauksissa, varsinkin
Exxon/Mobil-sulautumahanketta käsiteltäessä. Epävirallinen yhteydenpito Yhdysvaltojen
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(273) Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan yhteisöjen komission välinen sopimus niiden kilpailulakien
soveltamisesta (EYVL L 95, 27.4.1995, oikaisu EYVL L 131, 15.6.1995).

(274) Euroopan yhteisöjen ja Amerikan yhdysvaltojen sopimus näkökantojen huomioonottamisen periaatteen
soveltamisesta niiden kilpailulainsäädäntöjen täytäntöönpanossa (EYVL L 173, 18.6.1998).

(275) Annettu 13. syyskuuta 1999, KOM(1999) 439 lopullinen; katso vuoden 1998 kilpailukertomus, s. 313–328.



kilpailuviranomaisen ja komission yksiköiden välillä alkoi jo pian Exxon/Mobil-hankkeen julkistamisen
jälkeen (joulukuussa 1998) ja kauan ennen muodollisen sulautumailmoituksen tekemistä toukokuussa
1999. Tämä antoi EU:n ja Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisille mahdollisuuden keskustella tulevan öljy-
ja kaasutuotannon erityisistä kilpailuongelmista, joita viranomaiset pelkäsivät voivan aiheutua tällaisten
”supersuurten” konsernien muodostumisesta. Sen jälkeen, kun ilmoitus ja sulautuman osapuolten
luovutuskirjat, joiden perusteella EU:n ja Yhdysvaltojen kilpailuviranomaiset saivat vaihtaa
luottamuksellisia tietoja, oli saatu, asiaa tutkittiin pitkälti läheisessä yhteistyössä viranomaisten kesken.
Komission edustajat vierailivat Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten luona ja tutkivat asiakirjoja heidän
tiloissaan. Asiaa hoitavien yksiköiden välillä pidettiin säännöllisesti yhteyttä myös puhelimitse ja
vaihdettiin asiakirjoja. Yksiköiden väliset keskustelut keskittyivät pääasiassa vaikutuksiin, joita
ehdotetulla sulautumalla todennäköisesti olisi kilpailuun tuotantoketjun alkupään markkinoilla
(raakaöljyn ja maakaasun etsintä, jalostus, tuotanto ja myynti). Myös sulautuman todennäköisistä
vaikutuksista lentokoneiden voiteluaineiden markkinoihin keskusteltiin laajalti. Yhteistyö jatkuu
edelleen kummankin viranomaisen hyväksymien korjaustoimenpiteiden täytäntöönpanon osalta.

338. Yhteisön ja Yhdysvaltojen viranomaisten välistä läheistä yhteistyötä tehtiin myös muun muassa
Allied Signal / Honeywell, Hoechst/RPR, Astra/Zeneca ja Air Liquide / BOC -sulautumia tutkittaessa.
Yhteisön ja Yhdysvaltojen välistä tapauskohtaista yhteistyötä esitellään lähemmin Euroopan
parlamentille ja neuvostolle annettavassa viidennessä, vuotta 1999 koskevassa kertomuksessa, joka on
tarkoitus julkaista vuonna 2000.

1.1.2 Kuulemistilaisuuksiin osallistumista koskevat hallinnolliset järjestelyt (276)

339. Komissio antoi 31. maalikuuta 1999 tekstin, jolla vahvistetaan Euroopan yhteisöjen ja Amerikan
yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten hallinnolliset järjestelyt, jotka koskevat vastavuoroista
osallistumista kilpailusääntöjen mukaisesti aloitettujen menettelyjen joihinkin eri vaiheisiin. Järjestelyt
ovat kahdenvälisiä ja vastavuoroisia. Järjestelyistä todetaan, että pyyntö osallistua kuulemistilaisuuteen
tai kokoukseen hyväksytään soveltuvissa tapauksissa. Tämä ei kuitenkaan rajoita kaikkien tietojen
luottamuksellisuutta tai käyttöä koskevia vakuutuksia tai järjestelyjä. Osallistuminen
kuulemistilaisuuksiin tai kokouksiin on mahdollista ainoastaan silloin, jos asianosaiset henkilöt antavat
tähän nimenomaisen suostumuksensa. Järjestelyillä ei myöskään millään tavoin rajoiteta niiden
henkilöiden oikeuksia, joita kilpailusääntöjen soveltamismenettelyt koskevat.

340. Järjestelyt lisäävät kilpailuviranomaisten ymmärtämystä toistensa menettelyjä kohtaan sekä
parantavat koordinaatiota ja yhteistyötä, ja niiden avulla voidaan välttää ristiriitoja kumpaakin osapuolta
kiinnostavissa tapauksissa. Komission ja Amerikan yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten hallinnolliset
järjestelyt ja niiden välinen kirjeenvaihto eivät muodosta sitovaa kansainvälistä sopimusta.

1.1.3 EU:n ja Yhdysvaltojen välinen työryhmä yhteistyön lisäämiseksi maailmanlaajuisten
sulautuma-asioiden käsittelyssä

341. Komission kilpailun pääosaston sekä Yhdysvaltojen oikeusministeriön ja kilpailuviranomaisen
välillä 5. lokakuuta 1999 pidetyssä kokouksessa sovittiin, että perustetaan työryhmä edistämään EU:n ja
Yhdysvaltojen välistä yhteistyötä yrityskeskittymien valvonnan alalla. Työryhmän tärkeimpänä
tehtävänä on 1) tutkia mahdollisuutta lähentää analyysia tai metodologiaa molempien tahojen
käsittelemissä yrityskeskittymissä, missä tavoitteena on erityisesti tarkastella EU:n ja Yhdysvaltojen
suhtautumistapaa oligopoliin tai yhteiseen määräävään asemaan, ja 2) tutkia perusteellisesti EU:n ja
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Yhdysvaltojen suhtautumista korjaustoimenpiteistä päättämiseen ja niiden täytäntöönpanoon (erityisesti
luovutukset) sekä päätösten noudattamisen valvontaan sulautuman jälkeen. Työryhmän on tarkoitus
laatia selvitys työnsä tuloksista vuonna 2000.

1.2 Kanada

342. Euroopan yhteisöjen ja Kanadan hallituksen välinen kilpailualan yhteistyösopimus
allekirjoitettiin 17. kesäkuuta, ja se tuli voimaan välittömästi. Euroopan parlamentti oli hyväksynyt
sopimusluonnoksen helmikuussa 1999 ja ministerineuvosto toukokuussa 1999.

343. Sopimus edistää yhteistyötä Euroopan yhteisöjen ja Kanadan välillä kilpailusääntöjen
täytäntöönpanon alalla. Yhä useammin esiintyy tapauksia, joita kumpikin kilpailuviranomainen tutki, ja
sen myötä on havaittu, miten tärkeää on välttää ristiriitaisia päätöksiä ja toisaalta koordinoida
täytäntöönpanotoimet kummankin osapuolen hyödyllisenä pitämässä määrin.

344. Sopimus muistuttaa sisällöltään pitkälle EU:n Yhdysvaltojen kanssa vuonna 1991 tekemää 
sopimusta. Siinä määrätään ennen kaikkea seuraavista asioista: i) kumpikin viranomainen ilmoittaa 
toisilleen tutkittavana olevista asioista, jos ne saattavat vaikuttaa toisen sopimuspuolen tärkeisiin etuihin, ii)
kyseiset viranomaiset voivat koordinoida täytäntöönpanotoimiaan sekä avustaa toisiaan, iii) toinen 
sopimuspuoli voi pyytää toista ryhtymään täytäntöönpanotoimiin (toisen sopimuspuolen näkökantojen
huomioon ottaminen, positive comity) ja ottaa toisen sopimuspuolen tärkeät edut huomioon toteuttaessaan
täytäntöönpanotoimia (traditional comity) ja iv) sopimuspuolet vaihtavat keskenään tietoja, tämän kuiten-
kaan vaikuttamatta kummankaan sopimuspuolen velvollisuuteen pitää luottamukselliset tiedot salaisina.

345. Sopimuksen voimaantulon jälkeen on jo tehty läheistä yhteistyötä monien sulautumatapausten
käsittelyssä. Komission kilpailun pääosaston ja Kanadan kilpailuviraston (Competition Bureau)
ensimmäinen kahdenvälinen kokous sopimuksen tekemisen jälkeen pidettiin Ottawassa syyskuussa
1999. Kuten EU:n ja Yhdysvaltojen välisen sopimuksen osalta, komissio laatii neuvostolle ja
parlamentille vuosittain kertomuksen, jossa selvitetään yksityiskohtaisesti kyseisen sopimuksen nojalla
Kanadan kanssa tehtävää yhteistyötä.

2 Muut maat

2.1 Japani

346. Komissio on saanut valmiiksi uuden luettelon ehdotuksista sääntelyn purkamiseksi Japanissa.
Siihen kuuluu useita ehdotuksia myös kilpailualan sääntelyn purkamisesta. EU:n uudet ehdotukset
keskittyvät seuraaviin seikkoihin:

i) Monopolienvastaisen asetuksen täytäntöönpanoa olisi tehostettava.

ii) Vapaudet ja poikkeukset olisi poistettava kilpailulakien ja monopolienvastaisen asetuksen
mukaisesti sekä selvennettävä sellaisia vapauksia ja poikkeuksia, jotka säilyvät edelleen voimassa.

iii) Japanin kilpailuviranomaisen (Japanese Fair Trade Commission, JFTC) olisi tarkistettava kaikki kir-
jalliset ja suulliset hallinnolliset ohjeet, jotta voitaisiin varmistaa niiden noudattavan monopolienvas-
taisia suuntaviivoja, ja julkistettava tarkistuksen tulokset. Uudet ehdotukset annettiin virallisesti Japa-
nille EU:n ja Japanin välisessä korkean tason tapaamisessa 3.–5. marraskuuta Tokiossa.
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347. Komission ja Japanin kilpailuviranomaisen kahdenvälinen vuotuinen kokous pidettiin Tokiossa
28.–29. lokakuuta. Komission edustajat korostivat, että Japanissa on edistytty kilpailualan sääntelyn 
purkamisessa mutta että melkoista sääntelyuudistusta kaivataan, jotta voidaan luoda avoin ja täysitehoisesti
toimiva markkinatalous, jonka markkinoille pääseminen on vapaata sekä kotimaisille että ulkomaisille 
yrityksille. Erityisesti kilpailupolitiikassa Japanin olisi pantava voimassa olevat monopolinvastaiset 
sääntönsä tehokkaammin täytäntöön, poistettava poikkeukset, vastustettava varsinkin tukkukaupan 
jakelukartelleja ja asetettava hallinnolliset ohjeet kilpailuoikeuden noudattamisen tiukan tarkastelun 
kohteeksi. Kilpailunvastaisten menettelytapojen hyväksyminen ei voi olla Japanin talouden tehokkuuden ja
rakennemuutoksen edistämisen kannalta hyödyllistä pitkällä aikavälillä. On myös tärkeää varmistaa 
Japanin kilpailuviranomaisen riippumattomuus ja ehkä jopa lisätä sitä, kun kilpailuviranomainen siirtyy
keskushallinnon uudelleenjärjestelyn yhteydessä yleisten  asioiden ministeriön alaisuuteen vuonna 2001.
Tärkeää on myös pitää kilpailuviranomaisen henkilöstöjärjestelmä ja talousarvio itsenäisinä.

348. Komission valtuuskunta vahvisti kiinnostuksensa lähentää kahdenvälisiä suhteita Japanin kanssa
kilpailun alalla. Molemmat osapuolet aikovat tutkia mahdollisuuksia tehdä vastaava yhteistyösopimus,
jonka EU on tehnyt Yhdysvaltojen kanssa vuonna 1991 ja Kanadan kanssa vuonna 1999 ja jonka Japani
ja Yhdysvallat ovat tehneet vuonna 1999. Tiiviimpää yhteistyötä koskevien keskustelujen lisäksi
osapuolet pohtivat viimeaikaista kehitystä kilpailupolitiikan alalla EU:ssa ja Japanissa sekä vaihtoivat
mielipiteitä eräistä kartelli- ja sulautumatapauksista. Lisäksi keskusteltiin valmistelujen etenemisestä
WTO:n Seattlen ministerikokousta varten, ja kumpikin osapuoli pyrki edistämään neuvottelujen
aloittamista monenvälisestä kilpailusäännöstöstä.

2.2 Turkki

349. Yhteisön ja Turkin välisen tulliliiton viimeisen vaiheen aloittamisesta tehdyssä EY– Turkki-
assosiaationeuvoston päätöksessä 1/95 ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Turkin välisen
vapaakauppasopimuksen 7 artiklassa vaaditaan, että kilpailusäännösten täytäntöönpanosta on annettava
säännöt. Täytäntöönpanosääntöjen pitäisi luoda puitteet kilpailunrajoituksia koskevien sääntöjen ja
valtiontukisääntöjen soveltamiseksi muun muassa täsmentämällä yhteisön ja Turkin
kilpailuviranomaisten tehtävät ja ottamalla käyttöön konsultaatio- ja yhteistyöjärjestely viranomaisten
välillä. Lähitulevaisuudessa onkin odotettavissa, että komissio ja Turkin viranomaiset aloittavat laaja-
alaiset keskustelut tällaisten sääntöjen antamiseksi.

2.3 Ukraina, Venäjä ja muut uudet itsenäiset valtiot

350. Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksiin, jotka EU on tehnyt Moldovan, Ukrainan, Venäjän ja
useimpien entisen Neuvostoliiton tasavaltojen kanssa, liittyy vaihtelevassa määrin kyseisten maiden
sitoumuksia lähentää kilpailu- ja valtiontukilainsäädäntöään yhteisön vastaavaan lainsäädäntöön. Vaikka
asiassa edistyminen onkin hidasta, Moldovan, Ukrainan ja Venäjän kanssa kumppanuus- ja
yhteistyösopimuksen mukaisesti perustetut sekakomiteat ovat nyt perustaneet alakomiteoita, joiden
tehtävänä on seurata muun muassa sitoumusten noudattamista kilpailun ja valtiontuen alalla. Kyseiset
alakomiteat kokoontuivat useaan otteeseen vuoden 1999 aikana. Lisäksi käynnissä on useita Tacis-
hankkeita, joilla pyritään tarjoamaan tarvittavaa asiantuntija-apua.

2.4 Välimeren maat

351. EU:n ja Egyptin välinen assosiointisopimus tehtiin vuoden 1999 aikana. Sopimuksia on jo
aikaisemmin tehty Israelin, Jordanian, Marokon, Tunisian ja palestiinalaishallinnon kanssa. Neuvotteluja
sopimuksista käydään Algerian, Libanonin ja Syyrian kanssa. Kilpailua koskeviin määräyksiin sisältyy
selkeitä sitoumuksia, joiden tarkoituksena on lähentää kyseisten maiden kilpailupolitiikkaa yhteisön
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järjestelmään. Assosiointisopimuksiin sisältyvien kilpailusääntöjen ehdotettuja täytäntöönpanosääntöjä
valmistellaan ja ne voidaan todennäköisesti toimittaa yhteisön kumppaneille Välimeren alueella vuoden
2000 aikana. Euro–Välimeri-kumppanuus ja yhteismarkkinat -hankkeen yhteydessä on tarkoitus järjestää
seminaareja EU:n ja Välimeren maiden yhteistyön lisäämiseksi.

2.5 Etelä-Afrikka

352. Euroopan unioni ja Etelä-Afrikka tekivät vuonna 1999 vapaakauppasopimuksen. Sopimukseen
sisältyy kilpailua ja valtiontukea koskevia määräyksiä sekä määräykset yhteistyöstä EU:n ja Etelä-
Afrikan kilpailuviranomaisten välillä. Sopimuksessa määrätään myös näkökantojen huomioonottamisen
periaatteen noudattamisesta. Tämä merkitsee sitä, että EU:lla ja Etelä-Afrikalla on mahdollisuus pyytää
toistaan toteuttamaan täytäntöönpanotoimenpiteitä ja että osapuolten on otettava huomioon toistensa
merkittävät edut täytäntöönpanotoimia toteuttaessaan.

353. Etelä-Afrikan uusi kilpailulainsäädäntö tuli voimaan vuonna 1999. Lainsäädäntö sisältää
yrityskeskittymien valvontaa sekä kilpailunvastaisten rajoittavien järjestelyjen ja määräävän aseman
väärinkäytön kieltoa koskevia säännöksiä. Maahan on perustettu uusi itsenäinen kilpailuviranomainen
(Competition Commission) sekä kilpailuasioihin erikoistunut tuomioistuin (Competition Tribunal) ja
muutoksenhakutuomioistuin (Competition Appeal Court).

2.6 Latinalainen Amerikka

354. EU:n ja Meksikon välinen vapaakauppasopimus allekirjoitettiin vuonna 1999. Sopimuksessa
määrätään kilpailuviranomaisten välisestä yhteistoimintajärjestelystä. Järjestely kattaa eräiden
täytäntöönpanotoimien koordinoinnin, tiedonvaihdon, oletettujen kilpailunvastaisten toimien tutkimisen
sopimuspuolen alueella, jos toisen sopimuspuolen edut ovat uhattuina, ja teknisen yhteistyön.
Yhteistoimintajärjestely lisää kilpailusäännösten täytäntöönpanon avoimuutta, ja sen odotetaan myös
parantavan täytäntöönpanon tehokkuutta.

355. Ministerineuvosto valtuutti komission vuonna 1999 aloittamaan Mercosur-maiden ja Chilen kanssa
neuvottelut, joiden tavoitteena on vapaakauppasopimuksen allekirjoittaminen. Sopimuksen on tarkoitus 
sisältää kilpailua sekä kilpailuviranomaisten välistä yhteistyötä ja koordinointia koskevia määräyksiä. 
Neuvottelut alkoivat marraskuussa 1999, ja ne jatkuvat vielä jonkin aikaa. Ensi vuoden aikana on lisäksi 
tarkoitus tehdä ehdotukset teknisen avun myöntämisestä Mercosur-maille ja Andien sopimuksen maille
(Communidad Andina) vuoden 1999 aikana laaditun selvityksen pohjalta. Voidaan myös mainita, 
että komission toimien ansiosta vuonna 1999 pidettiin ensimmäinen kokous Caricom-maiden kanssa. 
Kokouksessa tarkasteltiin luonnosta Karibian yhteismarkkinoilla sovellettaviksi kilpailusäännöiksi.

C – Monenvälinen yhteistyö

1 WTO: kauppa- ja kilpailupolitiikka

356. Kauppa- ja kilpailupolitiikan välistä vuorovaikutusta käsittelevä WTO:n työryhmä piti useita
virallisia kokouksia vuonna 1999 (19.–20. huhtikuuta, 10.–11. kesäkuuta ja 14. syyskuuta). Huhti- ja
kesäkuun kokouksissa keskityttiin seuraaviin WTO:n yleisneuvoston päätöksissä työryhmän
käsiteltäväksi annettuihin aiheisiin:

i) kansallista kohtelua, avoimuutta ja suosituimmuuskohtelua koskevien WTO:n perusperiaatteiden
merkitys kilpailupolitiikalle ja päinvastoin
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ii) keinot jäsenten välisen koordinoinnin ja viestinnän edistämiseksi eri aloilla, myös teknisen
yhteistyön alalla

iii) kilpailupolitiikan osuus WTO:n tavoitteiden saavuttamisessa, myös kansainvälisen kaupan
edistämisessä.

357. Päätavoitteena 14. syyskuuta pidetyssä kokouksessa oli yleisneuvostolle toimitettavan työryhmän
raportin (1999) tarkistaminen ja vahvistaminen.

358. Valmisteluna Seattlessa pidettävää WTO:n kolmatta ministerikokousta (3.12.1999) varten EU
kokosi ehdotuksia, joiden perusteella voitaisiin aloittaa neuvottelut monenvälisen kilpailusäännöstön
aikaansaamiseksi. Neuvottelujen olisi keskityttävä seuraaviin pääaiheisiin:

– Kaikkien WTO:n jäsenten pitäisi ottaa käyttöön perustavaa laatua olevat kilpailusäännöt ja panna
ne täytäntöön.

– Yhteisten perusperiaatteiden olisi taattava tietynasteinen sääntöjen johdonmukaisuus ja
yhdenmukaisuus WTO:n jäsenten välillä.

– Eri sopimusvaltioiden kilpailuviranomaisten välisen yhteistyön pitäisi olla mahdollista
monenvälisen järjestelyn avulla.

359. Neuvoston 26. lokakuuta 1999 vahvistamissa päätelmissä Maailman kauppajärjestön Seattlen
ministerikokouksesta todettiin kilpailun osalta seuraavaa: ”WTO:n olisi aloitettava neuvottelut
kotimaista kilpailulainsäädäntöä ja -politiikkaa ja sen täytäntöönpanoa koskevista ydinperiaatteista ja
-säännöistä. WTO:n avoimuutta ja syrjimättömyyttä koskevat periaatteet muodostanevat keskeisen
perustan kyseisten ydinperiaatteiden ja -sääntöjen kehittämiselle. WTO:n olisi myös pyrittävä
kehittämään yhteisiä lähestymistapoja kilpailua estäviin käytäntöihin, joilla on merkittävä vaikutus
kansainväliseen kauppaan ja investointeihin, sekä kansainvälisen yhteistyön edistämiseen.
Kehitysmaaulottuvuuden olisi myös oltava kyseistä monenkeskistä kehystä koskevien pohdintojen
keskeisenä näkökohtana siten, että harkitaan mahdollisia siirtymäkausia yhdistettynä tekniseen apuun ja
joustaviin sääntöihin.”

360. WTO:n jäsenet eivät päässeet Seattlen ministerikokouksessa sopimukseen monenvälisten
kauppaneuvottelujen uuden neuvottelukierroksen aloittamisesta. Tämän vuoksi tällä hetkellä ei käydä
kauppaa eikä kilpailua koskevia neuvotteluja.

Kauppaa ja kilpailua käsittelevän WTO:n työryhmän odotetaan kuitenkin jatkavan kokouksiaan vuonna
2000, ja yhteisö ja sen jäsenvaltiot selventävät edelleen kantaansa monenvälisten kilpailusääntöjen
tarpeellisuudesta.

2 OECD

361. Komissio on ollut aktiivisesti mukana OECD:n kilpailulainsäädännön ja -politiikan komitean
toiminnassa, varsinkin vuonna 1999 järjestetyissä pyöreän pöydän keskusteluissa ja työryhmien
kokouksissa (postipalvelujen kilpailun edistäminen, oligopoli, ammatinharjoittajien palvelut, ohjeet
monikansallisille yrityksille, kilpailuviranomaisten toiminnan painopistealueet sekä lentoyhtiöiden
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sulautumat ja liittoumat). Lisäksi komissio osallistui (yhdessä Kreikan kanssa) 21. lokakuuta Unkarin
lainsäädäntöuudistuksen tarkasteluun kilpailupolitiikan alalla.

3 Unctad

362. Komissio antoi 15. syyskuuta valmisteluasiakirjan (KOM(1999) 451 lopullinen), jossa
vahvistetaan suuntaviivat osallistumiseksi kymmenenteen Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja
kehityskonferenssiin (Unctad X).

363. Valmisteluasiakirjan tarkoituksena oli auttaa valmistelemaan Euroopan unionin kantaa
Bangkokissa Thaimaassa 12.–19. helmikuuta 2000 pidettävää konferenssia varten. Valmisteluasiakirjan
23 kohdassa korostetaan kilpailupolitiikan osalta sitä, että kehitys edellyttää ennen kaikkea tavaroiden,
palvelujen ja muiden hyödykkeiden, mukaan lukien luotot, maa ja geneettiset voimavarat, tasapuolisia
ja kilpailuun perustuvia markkinoita. Tässä mielessä on ensiarvoisen tärkeää noudattaa määrätietoista
kilpailupolitiikkaa, jolla kyetään hillitsemään valtioiden mielivaltaista yritystenvastaista toimintaa,
torjumaan lahjontaa sekä estämään salaiset sopimukset viranomaisten ja omaa etuaan tavoittelevien,
määräävään asemaan pyrkivien oligopoli- tai monopoliasemassa olevien yritysten välillä.
Kehitysulottuvuus on myös huomioitava neuvoteltaessa suoria ulkomaisia sijoituksia, kilpailua ja kaupan
helpottamista koskevista monenvälisistä säännöistä (35 kohta). Unctadin olisi jatkettava analyyttista
toimintaansa ja sen olisi oltava foorumina hallitustenvälisille ja asiantuntijoiden keskusteluille
kilpailupolitiikasta ja -säännöistä, jotta kehitysmaat voivat lisätä tietoisuuttaan ja saavat mahdollisuuden
vaihtaa kokemuksiaan. Unctad voisi erityisesti analysoida valtion ja yksityisten monopolien merkitystä
nopeasti kehittyvien markkinoiden maissa, investointien ja kilpailun välistä suhdetta ja sääntelyn lajeja,
joita sovelletaan markkinoiden kehityksen eri vaiheissa. Unctad voisi myös toteuttaa analyyseja, jotka
tukevat monenvälisiä kilpailusääntöjä koskevia neuvotteluja, ja ottaa tässä yhteydessä erityisesti
huomioon kehitysmaiden eritystarpeet ja -olosuhteet. Unctad voisi harjoittaa teknistä yhteistyötä, jonka
tavoitteena on tukea kehitysmaita kilpailusääntöjen ja -politiikkojen laatimisessa ja soveltamisessa (54
kohta).
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V – KEHITYSNÄKYMÄT VUONNA 2000

1 Lainsäädäntötyö

364. Komissio aikoo jatkossakin pyrkiä varmistamaan, että yhteisön kilpailupolitiikkaa sovelletaan
ottamalla nopea markkinakehitys täysimääräisesti huomioon. Markkinoiden yhdentyessä sekä EU:ssa
että globaalisti on olennaista, että yhteisön menettelysäännöt ja aineelliset säännöt heijastavat tätä
kehitystä. Tästä syystä komissio jatkaa EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan täytäntöönpanoa
koskevien menettelysääntöjen ja aineellisten sääntöjen tarkistamista.

365. Kilpailuoikeuden menettelysääntöjen alalla komission tavoitteena vuonna 2000 on antaa uusi
asetusluonnos, joka sisältää EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan täytäntöönpanosäännöksiä.
Pyrkimyksenä on toimittaa luonnos neuvostolle, jotta se voisi aloittaa keskustelut vuoden 2000 loppuun
mennessä.

366. Vertikaalisten kilpailunrajoitusten alalla vuoden 2000 tavoitteena on se, että komissio antaa
suuntaviivat uutta ryhmäpoikkeusasetusta täydentämään. Ryhmäpoikkeusasetus annettiin vuonna 1999,
ja se tuli voimaan 1. kesäkuuta 2000. Yritykset voivat käyttää suuntaviivoja apunaan arvioidessaan
sellaisia jakelusopimuksia, jotka eivät kuulu uuden ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan.

367. Horisontaalisia yhteistyösopimuksia koskevan politiikan tarkistaminen on edelleen yksi
komission toiminnan painopistealueista. Tämän politiikan tarkistaminen täydentää merkittävällä tavalla
sekä vertikaalisia rajoituksia koskevan politiikan että kilpailulainsäädännön menettelysääntöjen
uudistamista.

368. Vuonna 1999 kilpailun pääosasto luonnosteli nykyisten tutkimus- ja kehitystoimintaa ja
erikoistumista koskevien ryhmäpoikkeusasetusten tarkistukset. Samanaikaisesti luonnosteltiin
suuntaviivat, joissa vahvistetaan tärkeimmät toimintalinjat 81 artiklan määräysten soveltamiseksi
horisontaalisiin sopimuksiin. Vuonna 2000 komission tavoitteena on toteuttaa laaja lausuntokierros, jossa
kuullaan jäsenvaltioiden asiantuntijoita, liike-elämän edustajia, kuluttajajärjestöjä ja muita tahoja.

369. Vuonna 1997 annettua vähämerkityksisiä sopimuksia koskevaa tiedonantoa, jossa selvitetään
merkitykseltään vähäisten, 81 artiklan soveltamisalaan kuulumattomien sopimusten käsitettä, on
tarkistettava edellä mainittujen vertikaalisia rajoituksia ja horisontaalista yhteistyötä koskevien
uudistusten huomioon ottamiseksi. Tämä tarkistustyö on tarkoitus aloittaa vuonna 2000.

370. Moottoriajoneuvoteollisuuden osalta komission on laadittava arviointikertomus
moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä koskevasta ryhmäpoikkeusasetuksesta (EY) N:o 1475/95. Ar-
viointikertomus on avainasemassa päätettäessä tulevasta kilpailupolitiikasta moottoriajoneuvojen
jälleenmyynnin alalla.

371. Edellä mainittujen uudistushankkeiden lisäksi käynnistetään tutkimuksia vaikutusten
arvioimiseksi. Tavoitteena on lisätä kilpailupolitiikan tehokkuutta arvioimalla komission toimenpiteiden
vaikutusta markkinoihin ja tunnistamalla alat, joilla kilpailua on edistettävä.

372. Yrityskeskittymien valvonnan osalta vuodesta 2000 on tulossa poikkeuksellisen vilkas.
Sulautuma-asetuksessa edellytetään, että komissio laatii 1. heinäkuuta 2000 mennessä neuvostolle
kertomuksen sulautuma-asetuksessa vahvistettujen kynnysarvojen ja arviointiperusteiden toiminnasta.
Ne määrittävät yhteisön toimivallan alaan kuuluvan yrityskeskittymien valvonnan. Komissio voi myös
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käyttää tilaisuutta hyväkseen ja tutkia lisäksi muita asetuksen kohtia, erityisesti käsittelyn siirtämistä
koskevia menettelyjä jäsenvaltioiden ja komission välillä (9 ja 22 artikla).

373. Komissio aikoo myös antaa kolme ohjeita sisältävää tiedonantoa, jotka ovat olleet laajan julkisen
kuulemismenettelyn kohteena vuonna 1999. Tarkoituksena on antaa uusi (korvaava) tiedonanto
liitännäisrajoituksista, tiedonanto rutiiniasioiden yksinkertaistetusta käsittelystä sulautuma-asetuksen
nojalla ja tiedonanto sulautuma-asetuksen nojalla annettavista sitoumuksista. Myös korjaustoimenpiteitä
koskevaa kysymystä aiotaan tarkastella vuoden 1999 lopussa perustetussa EU:n ja Yhdysvaltojen
valvontaviranomaisten välisessä työryhmässä. Lisäksi komissio aikoo kehittää oligopolistista määräävää
asemaa koskevaa sääntelyä, sillä kysymyksen merkitys on kasvanut eräiden teollisuudenalojen Euroopan
laajuisen ja jopa maailmanlaajuisen keskittymisaallon myötä.

374. Valtiontukipolitiikan alalla komissio aikoo tarkistaa ympäristönsuojeluun myönnettävää
valtiontukea koskevat suuntaviivat, työllisyystuen suuntaviivat ja moottoriajoneuvoalalla myönnettävää
valtiontukea koskevan puitesäännön. Lisäksi se aikoo antaa kolme ryhmäpoikkeusasetusta, jotka
koskevat pk-yrityksille ja koulutukseen myönnettävää valtiontukea sekä vähämerkityksistä tukea.

2 Kansainvälinen toiminta

375. Maailmantalouden yhä lisääntyvä yhdentyminen luo maiden välille ennennäkemätöntä
keskinäistä riippuvuutta. Monilla aloilla yritykset kilpailevat nyt maailmanlaajuisilla markkinoilla,
minkä johdosta ne laajenevat ja monikansallistuvat. Viime vuonna toteutettiin joitakin erittäin suuria
yrityssulautumia eri puolille maailmaa sijoittautuneiden yhtiöiden välillä, ja tuloksena syntyi
maailmanlaajuisia konserneja sanan varsinaisessa merkityksessä. Tässä tilanteessa myös
kilpailuongelmat globaalistuvat, mikä edellyttää yhä läheisempää kansainvälistä yhteistyötä eri maiden
kilpailuviranomaisten välillä.

376. Tästä syystä ja 28. kesäkuuta 1996 neuvostolle annetun tiedonannon (Vers l’établissement d’un
cadre international de règles de concurrence) perusteella komissio jatkaa kaksitahoista politiikkaansa:
se jatkaa kahdenvälistä yhteistyötä yhteisön tärkeimpien kumppaneiden kanssa ja tutkii keinoja laajentaa
monenvälistä yhteistyötä kilpailupolitiikan alalla. Tällaisen monenvälisen yhteistyön yksityiskohtaiset
säännöt olisi hyödyllistä määrittää WTO:ssa osana sopimusta, jossa määriteltäisiin myös
perusperiaatteet, jotka on sisällytettävä WTO:n yksittäisten jäsenvaltioiden kansallisiin
kilpailulainsäädäntöihin.

377. Näiden kahden päätavoitteen lisäksi on selvää, että laajentumisen valmistelulla on huomattava
vaikutus komission kansainvälisen toiminnan painopistealueisiin vuonna 2000. Komissio jatkaa teknisen
avun antamista Keski- ja Itä-Euroopan maille, Kyprokselle ja Maltalle. Tavoitteena on varmistaa se, että
ennen laajentumista ehdokasmailla on EY:n kilpailulainsäädännön periaatteisiin ja pääperusteisiin
pohjautuva kilpailuoikeusjärjestelmä sekä toimivat ja luotettavat kilpailuviranomaiset. Erityistä
huomiota aiotaan kiinnittää valtiontukisääntöjen antamiseen ja siihen, että kyseisten maiden valtiontuen
valvontaviranomaiset panevat säännöt tehokkaasti täytäntöön.

378. Muussa kuin laajentumiseen liittyvässä kahdenvälisessä yhteistyössä päätavoitteena on se, että
Yhdysvaltojen kanssa vuonna 1991 tehty yhteistyösopimus, vuonna 1998 tehty näkökantojen
huomioonottamista koskeva sopimus (Positive Comity Agreement) sekä vastavuoroista menettelyihin
osallistumista koskeva uusi hallinnollinen järjestely toimivat kokonaisuudessaan.
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379. Komissio aikoo myös soveltaa Kanadan kanssa tehtyä uutta yhteistyösopimusta, joka tuli
voimaan 17. kesäkuuta 1999. Lisäksi komissio tutkii mahdollisuuksia lisätä yhteistyötä Japanin kanssa.
Komission tarkoituksena on myös panna Venäjän kanssa tehty kumppanuus- ja yhteistyösopimus
kokonaisuudessaan täytäntöön. Kumppanuus- ja yhteistyösopimus tuli voimaan joulukuussa 1997, ja sen
mukaisesti kilpailupolitiikan osalta pyritään yhteistyöhön kilpailusääntöjen kehittämisessä ja
täytäntöönpanossa varsinkin valtiontukien alalla. 

3 Valvontatoiminta

380. Kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa pääosa komission työstä muodostuu käytännön tapausten
käsittelystä riippumatta siitä, onko käsittely aloitettu ilmoituksen tai kantelun perusteella vai oma-
aloitteisesti. Komissio pyrkii edelleen keskittämään resurssejaan tärkeimpien tapausten käsittelyyn, jotka
ovat oikeudellisesti, taloudellisesti tai poliittisesti merkittäviä EU:n kannalta. Tämä merkitsee jatkuvaa
panostusta yhteistyön lisäämiseen ja parantamiseen komission ja kansallisten kilpailu- ja
sääntelyviranomaisten välillä.

381. Erittäin merkittävien kartellien paljastaminen, kieltäminen ja tarvittaessa sakottaminen ovat myös
jatkossa etusijalla kilpailunrajoitusten poistamisen alalla. Useissa merkittävissä tapauksissa menettelyt
ovat jo edenneet pitkälle, ja näin ollen vuonna 2000 tavoitteena on tehdä monta päätöstä, joissa kartellit
kielletään ja osapuolille määrätään sakkoja.

382. Komissio on myös päättänyt pitää toimintaa määräävän aseman väärinkäytön poistamiseksi
edelleen etusijalla. Määräävän aseman väärinkäyttö rajoittaa kilpailijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa
markkinadynamiikkaan tai voi tehdä sen jopa mahdottomaksi. Se voi myös estää mahdollisten
kilpailijoiden tulon markkinoille. Tällaiset menettelytavat ovat erityisen haitallisia, koska ne johtavat
markkinoiden jakamiseen ja markkinaintegraation viivästymiseen. Näin ollen komissio tarkkailee
jatkossakin erityisesti määräävässä asemassa olevien yritysten toimintaa, jossa ne käyttävät asemaansa
väärin. Koska monia asioita koskevat tutkintamenettelyt ovat edenneet melko pitkälle, vuonna 2000
tehdään todennäköisesti monia muodollisia päätöksiä, joissa määrätään sakkoja 82 artiklan määräysten
rikkomisesta.

383. Kilpailunvapauttamispolitiikan alalla menestys riippuu edelleen yhteisön kilpailusääntöjen
tiukasta soveltamisesta ja kilpailunvapautusdirektiivin soveltamisen seurannasta. Päätehtävänä kilpailun
vapauttamisessa telealalla on jatkossakin yhteisön lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon valvonta
jäsenvaltioissa. Postipalvelujen alalla keskitytään joulukuussa 1997 annetun komission direktiivin
täytäntöönpanon seurantaan jäsenvaltioissa. Seuraavana vaiheena kilpailunvapauttamisprosessissa on
direktiivin tarkistaminen. Komissio aikoo tehdä tätä koskevan ehdotuksen ennen vuoden loppua. Vuosi
2000 on jo toinen Euroopan sähkömarkkinoiden vapauttamisen jälkeinen vuosi, sillä monopolioikeudet
poistettiin 11 jäsenvaltiossa helmikuussa 1999. Neljän muun jäsenvaltion odotetaan ku-moavan
monopolioikeudet vuonna 2000 (Belgia, Ranska ja Irlanti) ja vuonna 2001 (Kreikka). Komission
tavoitteena on toteuttaa vapaat sähkömarkkinat joka puolella yhteisöä. Kaasudirektiivi on saatettava
osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä vuoden 2000 aikana. Komissio keskittyy
verkkokysymyksiin sekä tuottajien ja maahantuojien välisiin sopimusjärjestelyihin saadakseen
markkinat todella vapautettua.

384. Koska monet jäsenvaltiot aikovat myöntää taloudellista tukea sähköyhtiöille sellaisten
investointien tai sitoumusten kattamiseksi, joita vapautetuilla markkinoilla ei voitaisi täyttää, komissio
on päättänyt laatia suuntaviivat tällaisiin hukkakustannuksiin liittyvien valtiontukien analysoinnista.
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385. Yrityskeskittymien valvonnan alalla komission päätehtävänä on jatkaa sulautuma-asetuksen
nojalla ilmoitettujen yrityskeskittymien tehokasta sääntelyä estämällä määräävän aseman syntyminen tai
vahvistuminen, minkä tuloksena tehokas kilpailu estyisi huomattavasti yhteismarkkinoilla tai niiden
merkittävällä osalla. Nykyisen taloudellisen tilanteen perusteella käsiteltävien yrityskeskittymien määrä
lisääntyy todennäköisesti samassa suhteessa kuin aikaisempinakin vuosina, ja keskittymien
kansainvälinen luonne vain korostuu.

386. Valtiontukien alalla etusijalla ovat toimenpiteet, joilla lisätään komission harjoittaman
valtiontukien valvonnan ja jäsenvaltioiden tukikäytäntöjen avoimuutta. Komissio aloittaa
valtiontukirekisterin pitämisen. Valtiontukien valvonnan tehokkuuden lisäämiseksi komissio aikoo myös
seurata järjestelmällisemmin takaisinperintävaatimusten täyttämistä sääntöjenvastaisesti myönnetyn tuen
tapauksissa.
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LIITE – KERTOMUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT

1 Perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla

KILPAILURAPORTTI 1999

XXIX KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS — 1999 — SEC(2000) 720 LOPULLINEN 127

Asia Julkaisu Kohtanumero

Aeroportos e Navegação Aerea-
Empresa Publica (Portugalin lentoasemat) EYVL L 69, 16.3.1999 59, 88

Airtours / First Choice IP/99/695 Lisälehti 3

Alankomaiden eläkekassat 131–137

Alitalia/KLM IP/99/628 93, 187

AT&T/IBM IP/99/259 Lisälehti 4

Bosman 140

British Interactive Broadcasting Ltd IP/99/686 54, lisälehti 4

CNSD EYVL L 203, 13.8.1993 Lisälehti 5

COAPI EYVL L 122, 2.6.1995 Lisälehti 5

Coca-Cola/Orangina Lisälehti 2

Deutsche Telekom 67

Europe Asia Trades Agreement (EATA) EYVL L 193, 26.7.1999 99, 100

France Télécom 67

Ilmailulaitos/Luftfartsverket 
(Suomen lentoasemat) EYVL L 69, 16.3.1999 58, 88

IMA EYVL L 106, 23.4.1999 Lisälehti 5

Irish Sugar EYVL L 258, 22.9.1997 63, 64

Microsoft Internet Explorer IP/99/317 55, lisälehti 4

Mouscron IP/99/965 140

MSG Lisälehti 4

Nederlandse Federatieve Vereniging voor de
Groothandel op Elektratechnisch Gebied (FEG) EYVL L 39, 14.4.2000 46, 47

P&I Clubs EYVL L 125, 19.5.1999 103, 111

REIMS II EYVL L 275, 26.10.1999 Lisälehti 3, 81–83

Saumattomat teräsputket IP/99/957 48, 49

Tarkistettu TACA-sopimus 
(Trans-Atlantic Conference Agreement) EYVL C 125, 6.5.1999 95–98

Telia/Telenor IP/99/746 Lisälehti 4, 67

Trans-Atlantic Agreement (TAA) EYVL L 376, 31.12.1994 99, 100

Virgin / British Airways EYVL L 30, 4.2.2000 60, 94

Vlaamse Televisie Maatschappij EYVL L 244, 6.9.1997 85, 87

Vuoden 1998 jalkapallon maailmanmestaruuskisat EYVL L 5, 8.1.2000 61, 62, 140
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Ahlström/Kvaerner IP/99/665 150, 164

Airtours / First Choice IP/99/695 151, 161, 175,  
Lisälehti 6, lisälehti 8

Alitalia/KLM IP/99/628 187

BP Amoco / Atlantic Richfield IP/99/712 150, 154, 172

BSCH / A. Champalimaud IP/00/296 194–196

BT/AT&T IP/99/209 185

Compagnie des Salins du Midi et des Salines 
de l’Est (CSME) / MDPA/SCPA IP/99/391 191

Danish Crown / Vestjyske Slagterier IP/99/165 152, 161, 170

Deutsche Post / ASG IP/99/485 156

Deutsche Post / Danzas/Nedlloyd IP/99/456 158

Deutsche Post / Trans-o-flex IP/99/318 156, 159, 167, lisälehti 9

EDF / London Electricity IP/99/49 193, 197

Exxon/Mobil IP/99/708 150, 151, 154, 155, 161, 
171, 172, 192

Fujitsu/Siemens IP/99/719 188

Gencor/Lonrho IP/97/338 151, 160

Heineken/Cruzcampo IP/99/632 191

Hoechst/Rhône-Poulenc IP/99/626 182, 183, 338

Honeywell/AlliedSignal IP/99/921 150, 178, 179, 338

Hutchison/RMPM/ECT IP/99/618 167, lisälehti 7

Imetal / China Clays IP/99/263 150

Kali und Salz IP/98/655 160

KLM/Martinair IP/99/421 165, 166, lisälehti 9

Rabobank-Beeck/Homann IP/99/220 Lisälehti 2, 191

Rewe/Meinl IP/99/83 Lisälehti 7, 169

Sanofi/Synthélabo IP/99/591 Lisälehti 9, 199

Skandia/Storebrand/Pohjola IP/99/635 186

Telia/Telenor IP/99/746 67, lisälehti 4, 173,  
174, lisälehti 8

Total / Elf Aquitaine Lisälehti 2, 154, 191

Total/Petrofina IP/99/197 191

TPG/Tecnologistica IP/99/320 156, 157

2 Yrityskeskittymien valvonta
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Itävallassa sijaitsevan Tauernin 
moottoritien käyttömaksusta vapauttaminen 284

AESA/MTW-Werft/Volkswerft EYVL L 148, 6.6.1997 267

Ranskan kivihiiliteollisuus EYVL C 280, 2.10.1999 274

Crédit Agricole 227

Customs House Docks Area (CHDA) IP/99/1042 212, 265

Tanskalainen Vaekstfonden-rahasto EYVL C 245, 28.8.1999 246

Dieselmotorenwerk Rostock EYVL L 232, 2.9.1999 258

Dornier Luftfahrt GmbH EYVL C 40, 12.2.2000 247

Alankomaiset huoltoasemat 244

Tuki maanteiden tavaraliikenteen 
harjoittajien varhaiseläkkeelle siirtymistä varten 243

Eli Lilly 251

Ferriere Nord 254

Fiat Mirafiori Meccanica IP/99/1037 280

Saksan ympäristöverouudistus EYVL C 245, 28.8.1999 253

Graphischer Maschinenbau GmbH IP/99/73 258

Hoogovens-Usines Gustave Boël EYVL C 245, 28.8.1999 231

Italian verovapautus EYVL C 113, 24.4.1999 249

Kinderkanal/Phoenix EYVL C 238, 21.8.1999 226, lisälehti 11

Kvaerner Warnow Werft EYVL L 274, 23.10.1999 269

Investoinnit Portugalissa EYVL C 375, 24.12.1999 213

Marina di Stabia 242

Mercedes Vitoria EYVL C 351, 4.12.1999 281

Nerefco EYVL L 6, 11.1.2000 254

Neue Maxhütte EYVL L 230, 31.8.1999 271

Pittler / Tornos Werkzeugmaschinen GmbH 258

RJB mining plc EYVL C 86, 27.3.1999 276–278, 308

Rover Longbridge EYVL C 62, 4.3.2000 281

Saxonylon Textil GmbH EYVL L 268, 16.10.1999 283

Sécuripost 233

Shell Chemicals BV EYVL C 298, 16.10.1999 247

Spindelfabrik Hartha EYVL L 145, 10.6.1999 258

Venetsian ja Chioggian kaupungit IP/99/887 250

Verlipack/Heye-Glas EYVL C 288, 9.10.1999 259

Weida Leder GmbH IP/99/502 258

Erikoiskuljetusajoneuvojen osto 284

Maantieliikenteen alan rakenteiden 
uudistus Italiassa IP/99/307 285

Espanjan alueelliset toimenpiteet IP/99/1041 287

Tavarakuljetuksia koskeva Tanskan tukiohjelma IP/99/238 290

Tirrenia 294

3 Valtiontuet
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Ranskan satamat 295

Iberia 296

Sabena 93, 297

Manchesterin lentoasemat 299

Elban lentoasema 299

Crédit Foncier de France IP/99/416 305

Banco di Sicilia IP/99/833 305

Westdeutsche Landesbank Girozentrale IP/99/471 234, 306

BBC Lisälehti 11
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I – KILPAILUOIKEUS: EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 81, 82 JA 86
ARTIKLA SEKÄ EHTY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 65 ARTIKLA

A – Tiivistelmä käsitellyistä asioista

1 Kiellot

1.1 Horisontaaliset sopimukset

FEG + TU (asia N:o IV/F1/33.884)

Komissio teki 26. lokakuuta 1999 EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaisen
päätöksen, jolla kiellettiin kollektiivinen yksinoikeusjärjestely yhdessä hintoja säätelevän järjestelmän
kanssa Alankomaiden sähköteknisten tuotteiden tukkumarkkinoilla (1). Päätös vahvistaa komission
vakiintuneen politiikan ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen oikeuskäytännön (2).

Asian käsittely alkoi vuonna 1991 Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan sähköteknisten
asennustuotteiden tukkuyrityksen City Electrical Factorsin ja sen alankomaalaisen tytäryhtiön (CEF)
tekemän kantelun johdosta. Asia koskee ajanjaksoa 1986–1994.

Ensimmäinen komission havaitsema rikkominen koskee kollektiivisen yksinoikeusjärjestelyn
soveltamista. Järjestelyyn kuuluvat Alankomaiden sähköteknisten asennustuotteiden tukkuliikkeiden
toimialajärjestö (FEG), kyseisten tuotteiden maahantuojien järjestö Alankomaissa (NAVEG) ja lukuisat
kyseisten tuotteiden yksittäiset tavarantoimittajat.

Komissio löysi näyttöä siitä, että edellä mainitun järjestelyn perusteella FEG kielsi NAVEG:n jäseniä ja
yksittäisiä tavarantoimittajia myymästä FEG:hen kuulumattomille tukkuliikkeille. Kielto eristi nämä
tukkuliikkeet toimituslähteistään ja hidasti ja vaikeutti kantelijan kaltaisten ulkomaisten tukkuliikkeiden
tuloa Alankomaiden markkinoille. Järjestely esti tavarantoimittajia myös myymästä tuotteitaan
Alankomaiden markkinoilla sellaisten tukkuliikkeiden kautta, jotka eivät olleet FEG:n jäseniä. Koska
erityisesti NAVEG:n jäsenten liikevaihto riippui suurelta osin myynnistä FEG:n jäsenille, niiden oli
vaikea olla ottamatta huomioon FEG:n toiveita.

Kollektiivisen yksinoikeusjärjestelyn perustana oli FEG:n ja NAVEG:n «herrasmiessopimus».
Järjestelyyn liittyi vähitellen muitakin toimittajia. Näyttää siltä, että 1950-luvun loppupuolelle asti
kyseinen yksinoikeusjärjestely oli perustunut kirjalliseen sopimukseen. Sen jälkeen kun Alankomaiden
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(1) EYVL L 39, 14.2.2000. Katso myös lehdistötiedote IP/99/803.
(2) Kollektiivisesta yksinoikeusjärjestelystä katso komission ensimmäinen kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus

vuodelta 1971, s. 35–36, 19 kohta; kolmas kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus vuodelta 1973, s. 48, 53 kohta;
komission päätös 72/390/ETY, Centrale Verwarming, EYVL L 264, 23.11.1972; komission päätös 78/59/ETY,
Centraal Bureau voor de Rijwielhandel, EYVL L 20, 25.1.1978; komission päätös 82/123/ETY, VBBB/VBVB,
EYVL L 54, 25.2.1982; hintojen koordinoinnista katso Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot: asia 48/69,
ICI v. komissio (Kok. 1972, s. 619, 115–116 kohta); asia 123/83, BNIC v. Clair (Kok. 1985, s. 391, 29 kohta);
asia 243/83, Binon v. Agence et messageries de la presse (Kok. 1985, s. 2015, 44 kohta); ja ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen tuomiot yhdistetyissä asioissa T-213/95 ja T-18/96, SCK ja FNK v. komissio
(Kok. 1997, s. II-1739, 158–164 kohta).



kilpailuviranomaiset olivat kieltäneet sopimuksen, osapuolet päättivät muuttaa kirjallisen sopimuksen
peitellymmäksi herrasmiessopimukseksi.

Toinen komission havaitsema 81 artiklan 1 kohdan rikkominen koskee FEG:n puuttumista jäsenistön
harjoittamaan hinnoitteluun. Komissio löysi todisteita siitä, että FEG:n ja sen jäsenten tavoitteena oli
vähentää keskinäistä hintakilpailua ja luoda keinotekoisesti vakaa hintataso riittävien katteiden
varmistamiseksi. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi FEG:n ja sen jäsenten käytettävissä olivat
seuraavat menetelmät:

— FEG:n tekemä sitova päätös, jossa sen jäseniä kiellettiin mainostamasta tuotteita erityisalennuksilla

— FEG:n sitova päätös, jossa sen jäsenet velvoitettiin siirtämään asiakkailleen tavarantoimittajien
toimeenpanemat hinnankorotukset, jotka toteutuivat tuotteiden tilaamisen jälkeen

— FEG:n jäsenten väliset keskustelut hinnoista ja alennuksista järjestön kokouksissa

— FEG:n jäsenilleen antamat hintasuositukset.

Kollektiivinen yksinoikeusjärjestely vahvisti näiden hintasopimusten vaikutusta. Koska kollektiivinen
yksinoikeusjärjestely esti tavarantoimitukset potentiaalisille «hinnanlaskijoille», kuten FEG:n
ulkopuolisille tukkuliikkeille, ulkopuoliset toimijat eivät voineet vaikuttaa FEG:n ja sen jäsenten
luomaan keinotekoiseen hintavakauteen.

Koska FEG:n jäsenten markkinaosuus Alankomaiden sähköteknisten asennustuotteiden tukkumarkkinois-
ta on 96 prosenttia, rikkomiset ovat rajoittaneet kilpailua huomattavasti. Ottaen huomioon, että 30–50 pro-
senttia Alankomaiden markkinoilla myytävistä sähköteknisistä tuotteista tuodaan ulkomailta, komissio kat-
soo lisäksi, että järjestely on rajoittanut jäsenvaltioiden välistä kauppaa tuntuvasti.

Koska sekä FEG että Technische Unie (TU) olivat osallisina rikkomisissa, kummallekin määrättiin
sakkoja (FEG:lle 4,4 miljoonaa euroa ja TU:lle 2,15 miljoonaa euroa). FEG:tä voidaan pitää sekä
kollektiivisen yksinoikeusjärjestelyn että hintasopimusten aloitteentekijänä ja niiden noudattamisen
valvojana. Sakko määrättiin myös FEG:n suurimmalle ja tärkeimmälle jäsenelle TU:lle kahdesta syystä.
Ensiksikin TU erottuu FEG:n muista jäsenistä siten, että se on osallistunut aktiivisesti ja kauan FEG:n
hallituksen ja sen komiteoiden toimintaan. Toiseksi oli selvää, että TU oli noudattanut rajoittavia
käytäntöjä omissa yhteyksissään yksittäisiin yrityksiin.

Sakot on laskettu sakkojen määräämisestä annettujen komission suuntaviivojen perusteella (3). Komissio
katsoi, että rikkomiset olivat vakavia ja kestoltaan keskipitkiä tai pitkiä eikä asiassa ollut raskauttavia tai
lieventäviä asianhaaroja.

Komissio katsoi kuitenkin, että määrättyjä sakkoja oli alennettava komission menettelyn keston vuoksi.
Tämä päätös perustui ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen
oikeuskäytäntöön (4).
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(3) EYVL C 9, 14.1.1998.
(4) Katso asia C-185/95 P, Baustahlgewebe, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (Kok. 1998, s. I-8485) ja yhdistetyt

asiat T-213/95 ja T-18/96, SCK ja FNK v. komissio, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (Kok.
1997, s. II-1739).



Sekä FEG (T-05/00) että TU (T-06/00) ovat valittaneet komission päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimeen.

Teräsputkimarkkinoiden jakamista koskeva kartelli (asia N:o IV/E1/35.860 B)

Komissio teki 8. joulukuuta 1999 (5) EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan nojalla päätöksen määräten
yhteensä 99 miljoonan euron sakot kahdeksalle saumattomia teräsputkia valmistavalle yritykselle. Nämä
yritykset ovat British Steel Limited (Yhdistynyt kuningaskunta), Dalmine SpA (Italia),
Mannesmannröhren Werke A.G. (Saksa), Vallourec SA (Ranska), Kawasaki Steel Corporation, NKK
Corporation, Nippon Steel Corporation ja Sumitomo Metal Industries Limited (Japani). Kyseessä olevat
tuotteet ovat saumattomat standardityyppiset porauksessa käytettävät teräsputket ja putken osat (ns. Oil
Country Tubular Goods, OCTG) sekä projektikohtaisesti valmistettavat öljyn ja kaasun siirtoon
tarkoitetut putket (ns. line pipe eli putkijohdon osat).

Koordinoidakseen toimintaansa standardityyppisten OCTG-tuotteiden ja projektikohtaisesti
valmistettavien linepipe-tuotteiden markkinoilla nämä valmistajat perustivat kartellin, jota kutsuttiin
«Eurooppa–Japani -klubiksi». Kartelli rajoitti kilpailua yhteismarkkinoilla, koska se edellytti, että eri
valmistajat jättivät rauhaan kartellikumppaneidensa kotimarkkinat (eli Saksan, Ranskan, Italian,
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Japanin markkinat). Saumattomien putkien tarjontaa sellaisissa yhteisön
jäsenvaltioissa, joissa toimi kansallinen valmistaja, rajoitettiin siten, että muut sopimuspuolina olleet
valmistajat eivät toimittaneet putkia näille markkinoille. Kartellisopimuksen muut osat koskivat eräitä
kolmansia markkinoita. Ne eivät kuitenkaan ole komission päätöksen kohteena, sillä ei ole voitu osoittaa,
että ne olisivat rajoittaneet kilpailua EU:n sisäisillä markkinoilla.

Komissio katsoi rikkomisen kestäneen vuodesta 1990 vuoteen 1995 (lukuun ottamatta British Steel
Limitedia, joka lopetti kyseisten putkien valmistuksen vuonna 1994).

Vahvistaessaan sakkojen määrän komissio otti huomioon sen, että osapuolina olevien yritysten
kotimarkkinoiden suojelemiseen pyrkivällä sopimuksella rikotaan yhteisön lainsäädäntöä erittäin
vakavalla tavalla, sillä se haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Kyseessä olevat neljä
jäsenvaltiota ovat lisäksi saumattomien OCTG- ja linepipe-tuotteiden suurimpia kuluttajia EU:ssa, joten
merkitykselliset maantieteelliset markkinat ovat laajat.

Komissio otti kuitenkin huomioon myös sen, että päätöksen kohteena olevien yritysten myymät tuotteet
muodostavat vain 19 prosenttia saumattomien OCTG- ja linepipe-tuotteiden kulutuksesta EU:ssa.
Lisäksi osa tuotteiden kysynnästä oli mahdollista kattaa keskikokoisilla hitsatuilla putkilla. Päätöksen
kohteena olevat yritykset myivät näitä tuotteita kyseisissä neljässä jäsenvaltiossa vain noin 73 miljoonan
euron arvosta vuosina 1990–1995. Näistä syistä rikkomisen vaikutukset markkinoilla olivat rajallisia.

Komissio piti lieventävinä seikkoina alalla pitkään jatkunutta lamaa ja sitä, että tilanne alalla on
huonontunut vuodesta 1991. Yhdistettynä tuonnin jatkuvaan kasvuun tämä on johtanut kapasiteetin
supistuksiin ja tuotantolaitosten sulkemiseen.

Sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa annetun komission
tiedonannon (6) mukaisesti Vallourecille ja Dalminelle määrättyjä sakkoja alennettiin, koska yritykset
toimivat tutkintamenettelyssä yhteistyössä komission kanssa.
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(5) Lehdistötiedote IP/99/957.
(6) EYVL C 207, 18.7.1996.



Kaikki yritykset Vallourecia lukuun ottamatta ovat valittaneet päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimeen.

1.2 Vertikaaliset sopimukset

Lee Cooper (asia N:o IV/F3/36.015)

Vuonna 1999 komissio lopetti Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan farmarihousujen valmistajan
Lee Cooperin käytännön, jonka mukaan Lee Cooper esti halvempien tuotteiden tuonnin Belgiaan
Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja yritti säilyttää tuotteidensa korkeat hinnat Belgian markkinoilla.

Komissio aloitti menettelyn saatuaan tietää, että Lee Cooper esti Yhdistyneessä kuningaskunnassa
toimivia tukkuasiakkaitaan harjoittamasta rinnakkaisvientiä Belgiaan, jossa Lee Cooper -farmarien
myyntihinta oli korkeampi. Komission tutkimuksessa selvisi, että Lee Cooper oli ryhtynyt tähän
menettelyyn belgialaisten asiakkaidensa suostumuksella. Lee Cooper tarjoutui sopimaan asian ja
komissio neuvotteli ratkaisun, jonka mukaan Lee Cooper lopetti rinnakkaiskaupan vastaiset toimensa.
Komission pyynnöstä Lee Cooper ilmoitti myös asiakkailleen, että ne voivat käydä rinnakkaiskauppaa.

1.3 Määräävän aseman väärinkäyttö

Portugalin lentokentät (asia N:o IV/D-2/35.703)

Asian käsittely sai alkunsa Euroopan komission tekemästä kyselystä, joka koski eurooppalaisten
lentokenttien laskeutumismaksuista myönnettäviä alennuksia tai laskeutumismaksujen muutoksia.
Tutkimukset käynnistettiin sen jälkeen, kun komissio teki 28. kesäkuuta 1995 Bryssel-Zaventemin
lentokenttää koskevan päätöksen (7). Asia koskee Portugalin viranomaisten perimistä
laskeutumismaksuista myönnettäviä alennuksia ja laskeutumismaksujen muutoksia lennon lähtöpaikan
perusteella Portugalin mantereella sijaitsevilla lentokentillä, joita hoitaa Aeroportos e Navegação Aerea-
Empresa Publica (ANA).

Lentoyhtiöt maksavat laskeutumismaksuja vastineena kiitoteiden käyttöön ja huoltoon sekä
lähestymislennonjohtoon liittyvistä palveluista, joita tarjoaa Portugalin lentokentistä vastaava
viranomainen ANA. ANA myönsi kotimaanlentojen laskeutumismaksuista 50 prosentin alennuksen ja
kuukausittaisten laskeutumisten määrän perusteella vielä 7–32 prosentin alennuksen. Alennukset
perustuivat kansallisiin säännöksiin.

Perustamissopimuksen 82 artiklassa määrätään, että yhteismarkkinoiden merkittävällä osalla
määräävässä asemassa oleva yritys ei voi soveltaa erilaisia ehtoja eri kauppakumppaneiden
samankaltaisiin suorituksiin kauppakumppaneita epäedulliseen kilpailuasemaan asettavalla tavalla. ANA
ei saa siten kohdella saman palvelun tarjoavia lentoyhtiöitä eri tavalla ilman objektiivista syytä.
Lentokoneen laskeutuminen edellyttää ANAn taholta samanlaisia toimenpiteitä riippumatta siitä, onko
kyseessä jonkin lentoyhtiön ensimmäinen vai sadas lentokone tai siitä, onko lento lähtenyt toiselta
portugalilaiselta lentokentältä vaiko toisesta jäsenvaltiosta. Koska alennusjärjestelmä perustui
kansallisiin säännöksiin, komissio katsoi, että se rikkoi EY:n perustamissopimuksen 86 artiklaa ja lisäksi
82 artiklaa.

140 KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA

KILPAILURAPORTTI 1999

(7) EYVL L 216, 12.9.1995.



Komission 10. helmikuuta 1999 tekemässä päätöksessä (8) edellytetään, että Portugali luopuu lennon
lähtöpaikan perusteella myönnettävistä alennuksista ja laskeutumismaksujen muutoksista Lissabonin,
Porton ja Faron lentokentillä. Portugali pani vireille 4. toukokuuta 1999 numerolla C-163/99 kirjatun
kumoamiskanteen yhteisöjen tuomioistuimessa. Komissio lähetti 14. heinäkuuta 1999 Portugalin
viranomaisille perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisen virallisen ilmoituksen komission päätöksen
noudattamatta jättämisestä.

Suomen lentokentät (asia N:o IV/D-2/35.767)

Komission 10. helmikuuta 1999 tekemässä päätöksessä (9) velvoitettiin Suomen Ilmailulaitos lopettamaan
Helsinki-Vantaan, Vaasan, Turun, Porin ja Tampereen lentokentillä sovelletun maksujärjestelyn, jossa 
perityt laskeutumismaksut vaihtelivat lennon lähtöpaikan perusteella. Kotimaanlennoille on myönnetty 
ilman objektiivisia perusteita 60 prosentin alennus, vaikka Ilmailulaitoksen toimenpiteet kotimaisen tai
ETA:n sisäisen lennon osalta ovat samanlaiset. Järjestely perustui Ilmailulaitoksen omaan päätökseen, joten
asiaa koskeva päätös tehtiin ainoastaan perustamissopimuksen 82 artiklan perusteella. Koska kyse on 
ensimmäisestä EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla tehdystä lentoasemainfrastruktuurien 
käyttöä koskevasta päätöksestä ja koska Ilmailulaitos on asiaa tutkittaessa jo poistanut osan alennuksista ja
pienentänyt kotimaanlentojen ja yhteisön sisäisten lentojen laskeutumismaksujen välistä hintaeroa, 
komissio ei määrännyt sille sakkoja.

Virgin/BA (asia N:o IV/D2/34.780)

Komissio teki 14. heinäkuuta British Airwaysille osoitetun kielteisen päätöksen (10) asiassa, joka oli 
aloitettu Virgin Atlanticin kantelun johdosta. Päätöksessä British Airwaysille määrättiin 6,8 miljoonan eu-
ron sakko siitä, että se oli käyttänyt väärin määräävää asemaansa ostaessaan matkatoimistopalveluja Yhdis-
tyneen kuningaskunnan matkatoimistoilta. Vähintään seitsemän edellisen vuoden aikana BA oli tarjonnut
matkatoimistoille lisäprovisioita, jos ne myivät yhtä paljon tai enemmän BA:n lippuja kuin edellisenä vu-
onna. Tällainen järjestelmä tekee matkatoimistoista BA:lle uskollisia kannustaen niitä olemaan myymättä
matkatoimistopalveluja muille lentoyhtiöille ja on siten muodostanut esteen lentoyhtiöille, jotka haluavat
kilpailla BA:n kanssa Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikennemarkkinoilla. Komissio ja BA ovat yh-
teistyössä laatineet periaatteet tulevaa käytäntöä varten. Näiden periaatteiden soveltaminen estää BA:ta ryh-
tymästä enää kyseisessä päätöksessä arvosteltuun käytäntöön. Periaatteet toimivat selvänä ohjeena myös
muille lentoyhtiöille vastaavanlaisissa tilanteissa. Komissio aikoo ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpitei-
siin varmistaakseen, että päätöksen periaatteita sovelletaan muihin EU:n lentoyhtiöihin samassa tilanteessa.

BA:n tarjoamat provisiot vastasivat «uskollisuusalennuksia» eli alennukset eivät perustuneet kustannussä-
ästöihin vaan asiakasuskollisuuteen. Tämän tapaiset järjestelyt on johdonmukaisesti tuomittu kilpailijat
poissulkevana määräävän aseman väärinkäyttönä. Yhteisön oikeuden vakiintunut käytäntö on, että määrää-
vässä asemassa oleva tavarantoimittaja ei saa tarjota asiakkailleen tai jakelijoilleen uskollisuutta lisääviä
kannustimia ja siten sulkea markkinoita kilpailijoiltaan. Väärinkäytön tarkoituksena on toimia markkinoi-
den vapauttamisen vastaisesti säilyttämällä määräävässä asemassa olevan lentoyhtiön markkinaosuus enti-
sellä tasolla ja rankaisemalla matkatoimistoja, jotka ohjaavat asiakkaitaan suhteellisen uusille kilpailijoille.

Määräävässä asemassa olevan yrityksen olisi tarjottava lisäprovisioita matkatoimistoille ainoastaan
silloin, kun lisäprovisiot vastaavat matkatoimiston tarjoamia lisäpalveluita tai saavutettua
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tehokkuushyötyä. Lisäprovisioiden käytäntö on estänyt Yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajia
hyötymästä täysin lentoliikenteen vapauttamisen vaikutuksista.

Periaatteet, joiden tarkoituksena on toimia ohjeena muillekin lentoyhtiöille, jotka ovat määräävässä
asemassa ostettaessa matkatoimistojen lentoliikenteen palveluja ja jotka haluavat välttää EY:n
perustamissopimuksen 82 artiklan rikkomista, ovat seuraavat:

1. Matkatoimistoille tarjottavat provisiot erotetaan siten, että erot kuvastavat:

1.1. lippujen jakelusta matkatoimistoille aiheutuvia erilaisia kustannuksia; tai

1.2. erilaisia palveluita, joita matkatoimistot tarjoavat lentoyhtiölle jaellessaan sen lippuja.

2. Provisioiden korotukset kuvastavat:

2.1. lentoyhtiön jakelukustannusten säästöjä; tai

2.2. matkatoimiston lentoyhtiölle tarjoamien lippujen jakelupalvelujen paranemista.

3. Provisiot liittyvät matkatoimiston myyntiin korkeintaan kuuden kuukauden ajalta.

4. Provisioilla ei ole tavoitteita, jotka perustuisivat matkatoimiston edellisen kauden myyntiin.

5. Sopimuksessa määrätyn perustason ylittäviä provisioita korotetaan lineaarisesti.

6. Lipusta maksettava provisio ei merkitse korotusta provisioihin, jotka maksetaan kaikista muista
matkatoimiston myymistä kyseisen lentoyhtiön lipuista.

7. Matkatoimistot voivat vapaasti myydä muiden lentoyhtiöiden lippuja ja muiden tarjoamia tavaroita
tai palveluja.

British Airways on valittanut päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

Jalkapallon maailmanmestaruuskisat (asia N:o IV/D3/36.888)

Komissio teki 20. heinäkuuta 1999 päätöksen (11) vuoden 1998 jalkapallon maailmanmestaruuskisojen
järjestelykomiteaa (Comité Français d’Organisation de la Coupe du Monde de Football 1998 eli CFO)
vastaan, koska järjestelykomitea oli toteuttanut kisoja edeltävän lipunmyynnin syrjivästi tavalla, joka
suosi Ranskassa asuvia kuluttajia.

Vuosina 1996 ja 1997 CFO myi yli 570 000 pääsylippua ainoastaan kuluttajille, joilla oli osoite
Ranskassa. Näistä lipuista noin 393 200 koski otteluja (ei kuitenkaan avausottelua), jotka pelattiin
kisojen alkusarjassa tai sen jälkeisellä kierroksella eli neljännesvälierissä. Lisäksi CFO myi 181 000
lippua avausotteluun, puolivälierä- ja välieräotteluihin sekä pronssi- ja loppuotteluun Pariisissa
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joulukuussa 1997 järjestetyn arvonnan perusteella. Vaatimus osoitteesta Ranskassa esti suurinta osaa
Ranskan ulkopuolella asuvia ostamasta lippuja vuosina 1996 ja 1997 suoraan CFO:lta.

Koska menettelylle ei ollut turvallisuuteen tai muuhun seikkaan perustuvia syitä, komissio katsoi CFO:n
rikkoneen EY:n perustamissopimuksen 82 artiklaa, koska se käytti väärin määräävää asemaansa
toteuttamalla syrjiviä myyntijärjestelyjä pääsylippujen myynnin markkinoilla vuosina 1996 ja 1997.
Komissio katsoi myös, että kertomalla Ranskan ulkopuolella asuvalle yleisölle, että lippuja voi ostaa
ainoastaan kansallisilta jalkapalloliitoilta ja matkanjärjestäjillä, CFO vahvisti niiden Ranskan
ulkopuolella asuvien syrjintää, jotka halusivat ostaa pääsylipun loppuotteluun.

Komissio asettaisi tavallisesti suuren sakon yritykselle, joka käyttää väärin määräävää asemaansa tällä
tavalla. Koska CFO:n toteuttamat syrjivät lipunmyyntijärjestelyt olivat samantapaiset kuin
aikaisemmissa maailmanmestaruuskisoissa, eikä CFO voinut nojautua komission aikaisempiin
päätöksiin tai yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön voidakseen varmistaa EY:n kilpailuoikeuden
mukaiset vastuunsa, komissio päätti asettaa ainoastaan symbolisen 1000 euron sakon. Päätös on
kuitenkin selvä osoitus siitä, että komissio haluaa kisajärjestäjien varmistavan ennen järjestelyjen
toteuttamista, että niiden lipunmyyntijärjestelyt ovat EY:n kilpailusääntöjen mukaiset.

2 Luvat

2.1 Horisontaaliset sopimukset

a) Yhteisyritykset ja muut yhteistyömuodot

Teleliikenneala

Esat Telecom – Irish Rail (asia N:o IV/C-1/37.183)

Esat Telecommunications Limited, Coras Iompair Eireann (CIE) ja jälkimmäisen tytäryhtiö Irish Rail
ilmoittivat 5. elokuuta 1998 komissiolle sopimuksista, jotka liittyvät vaihtoehtoisen, maanlaajuisen
televerkon perustamiseen Irlantiin. Ilmoitusmenettelyn aikana komissio tutki tiiviissä yhteistyössä
Irlannin kilpailuviraston kanssa erityisesti ehtoja, jotka koskevat pääsyä rautatielinjoille televerkkojen
asentamiseksi. Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistiin neuvoston asetuksen N:o 17 19
artiklan 3 kohdan mukainen tiedonanto, jossa pyydettiin kaikkia niitä, joiden etua asia koskee,
lähettämään huomautuksensa komissiolle.

Muutettujen sopimusten mukaan CIE voi asentaa telekaapelin kolmansien puolesta tai sallia niille
kaapelin asentamisen edellyttäen, että Esat Telecomille myönnetään lyhyeksi ajaksi etuoikeus päästä
CIE:n infrastruktuuriin verkon hyödyntämiseksi ja sen käyttöönottamiseksi mahdollisimman nopeasti.
Lokakuussa 1999 komissio lähetti osapuolille hallinnollisen kirjeen todeten, että nyt ei ole aihetta ryhtyä
muihin perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaisiin toimenpiteisiin ilmoitettujen sopimusten
johdosta.

Global One II (asia N:o IV/C-1/37.459)

Komissio ilmoitti 3. elokuuta 1999 aikovansa antaa Global Onelle, joka on Deutsche Telekomin, France Té-
lécomin ja Sprintin vuonna 1996 perustama yhteisyritys, luvan tarjota kaikkia telepalveluja, puhelintoimin-
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ta mukaan luettuna, kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Ennen muodollisen päätöksen tekemistä komissio jul-
kaisi Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä tiedonannon, jossa pyydettiin kaikkia niitä, joiden etua asia
koskee, lähettämään huomautuksensa. Komission kanta perustuu markkinoilla tapahtuneeseen kehitykseen
sen jälkeen kun komissio hyväksyi Global Onen perustamisen vuonna 1996. Osa markkinakehitystä on ol-
lut esimerkiksi merkittävän kilpailijan, BT/AT&T -yhteisyrityksen, tulo markkinoille.

Heinäkuussa 1996 komissio antoi poikkeusluvan seitsemäksi vuodeksi Deutsche Telekom AG:n (DT),
France Télécomin (FT) ja Sprint Corporationin perustamalle Global One -yhteisyritykselle yritysten
telepalvelujen, matkailijapalvelujen ja teleoperaattoripalvelujen tarjoamiseksi. Vuonna 1996 tehdyn
Global One -päätöksen tarkistuksen tarkoitus on antaa Global Onelle lupa tarjota kaikkia telepalveluja
(vuoden 1996 päätöksessä mainittujen palvelujen lisäksi), tarjota edustus- tai jälleenmyyntiperusteella
kolmansien käytettävissä olevia FT:n ja DT:n palveluja ja antaa FT:lle ja DT:lle mahdollisuus myydä
Global Onen palveluja. Komissio ei tällä hetkellä tarkastele emoyhtiöiden käyttäytymiselle asetettuja
ehtoja (esimerkiksi ehtoja olla antamatta ristikkäistukea tai olla syrjimättä Global Onen hyväksi).

Farland Network (asia N:o IV/C-1/37.130)

Komissio hyväksyi kesäkuussa 1999 useita sopimuksia, joiden osapuolina ovat British Telecom ja sen
eurooppalaiset yhtiökumppanit (Viag Interkom Saksassa, Albacom Italiassa, Telfort Alankomaissa ja
Sunrise Sveitsissä). Sopimusten mukaan kyseiset yritykset yhdistävät kansalliset verkkonsa
yleiseurooppalaiseen valokaapeliverkkoon. Verkon toiminnasta vastaa yhtiö nimeltä Farland ja verkko
on tarkoitettu ja suunniteltu kansainväliseen liikenteeseen. Sopimuksista ilmoitettiin 2. heinäkuuta 1998.
Komissio julkaisi tiedonannon Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä 20. maaliskuuta 1999 ja ilmoitti
myöntävänsä puuttumattomuustodistuksen toimenpiteelle ja pyysi kaikkia niitä, joiden etua asia koskee,
esittämään huomautuksensa.

Farlandin verkko on tarkoitettu ja suunniteltu kansainväliseen liikenteeseen. Se liittää yhteen
kytkentäisen verkon pisteitä Euroopan kaupunkien välillä. Koska tällä markkinasegmentillä tarjottava
kapasiteetti ja vaihtoehtoisten toimittajien määrä oletettavasti kasvavat, on epätodennäköistä, että
suunniteltu yhteistyö voisi rajoittaa kilpailua telesiirtokapasiteetin tarjonnan markkinoilla Euroopan
unionin tasolla. Komissio tarkasteli myös sitä, missä määrin ilmoitetut sopimukset saattavat johtaa BT:n
ja sen yhtiökumppaneiden tai osapuolten itsensä väliseen kilpailustrategioiden yhdenmukaistamiseen tai
avoimuuden lisäämiseen. Kesäkuussa komissio lähetti osapuolille hallinnollisen kirjeen ja ilmoitti, että
sopimukset eivät kuulu EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

Cégétel + 4 (asia N:o IV/C1/36.592)

Komissio hyväksyi 20. toukokuuta 1999 Compagnie générale des eaux SA:n – nyttemmin Vivendi –
(Ranska), British Telecommunications plc:n (Yhdistynyt kuningaskunta), Mannesmann AG:n (Saksa) ja
SBC International Inc:n (Yhdysvallat) välisen yhteisyrityksen perustamisen (12). Hyväksytyissä
sopimuksissa osapuolet sopivat osuuksistaan ja kauppasuhteistaan Cégételin uudelleenjärjestelyn
yhteydessä. Toimenpiteen tarkoituksena oli antaa Cégételille mahdollisuus tulla Ranskan toiseksi täyden
palvelun teleoperaattoriksi ja tarjota kaikenlaisia telepalveluja, puhelintoiminta mukaan luettuna.

Aluksi Compagnie générale des eaux (CGE) omisti kaikki Cégételin osakkeet. Ilmoitettujen sopimusten
johdosta CGE:llä (nyttemmin Vivendi) on 44 prosenttia, BT:llä 26 prosenttia, Mannesmannilla 15
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prosenttia ja SBCI:llä 15 prosenttia Cégételin osakkeista. Sopimusten mukaan Cégétel toimii ainoastaan
Ranskassa ja sen toiminta kattaa kaikki Ranskan teleliikenteen markkinalohkot. Cégételillä on myös
yksinoikeus jaella Ranskassa British Telecommunicationsin lisäarvopalveluja ja parannettuja
kansainvälisiä palveluja, joita myydään Concert- tuotemerkillä.

Komissio havaitsi, että matkaviestinpalveluja lukuun ottamatta osapuolten markkinaosuudet olivat
erittäin pienet kyseisillä markkinalohkoilla. Päätöstä tehtäessä Cégételin tytäryhtiöllä SFR:llä oli 38
prosentin markkinaosuus Ranskan matkaviestinmarkkinoilla, kun taas France Télécomilla oli 51
prosentin osuus. France Télécomilla on edelleen määräävä asema lähes kaikilla kiinteän verkon
telepalvelujen markkinalohkoilla aikaisemman monopolinsa vuoksi. Monet yritykset ovat viime aikoina
kuitenkin aloittaneet tai aikovat aloittaa toiminnan kaikilla tai tietyillä markkinalohkoilla Ranskassa.

Komissio myönsi Cégételin uudelleenjärjestelylle puuttumattomuustodistuksen. Vaikka BT ja SBC ovat
vakiintuneita operaattoreita kotimarkkinoillaan, ne on katsottava uusiksi markkinoilletulijoiksi
Ranskassa ja muilla kansallisilla kiinteän verkon telemarkkinoilla, jotka ovat markkinoista ehdottomasti
tärkeimmät. Uudelleenjärjestelyllä luodaan Ranskan vakiintuneelle toiminnanharjoittajalle kilpailija,
joka toimii tehokkaammin kuin mihin emoyhtiöt olisivat pystyneet yksinään. Siten Cégételin
uudelleenjärjestelyn ei katsottu kuuluvan 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

Komissio katsoi, että ilmoitetuissa sopimuksissa emoyhtiöille asetettu yleinen kilpailunrajoitus on osoitus
osakkeenomistajien sitoutumisesta Cégételiin ja tae siitä, että kaikki keskittävät voimansa Ranskan markki-
noille Cégételin kautta. Siten kilpailukieltolauseke katsottiin toimenpiteen liitännäisrajoitukseksi niin
kauan kuin osapuolet säilyttävät nykyisen päätösvaltansa Cégételissä. Poistaakseen komission huolet mah-
dollisesta kilpailunrajoituksesta matkaviestinmarkkinoilla osapuolet sopivat poistavansa rajoitukset, jotka
koskevat SFR:n matkaviestinpalvelujen (SIM-kortit) myyntiä Ranskan ulkopuolella, sekä rajoitukset, jotka
koskevat Mannesmannin (D2) ja BT:n (Cellnet) kansallisten matkaviestinpalvelujen myyntiä Ranskassa.

Concert-palvelujen jakelua koskevan yksinoikeuden osalta komissio myönsi kymmenen vuoden
poikkeuksen, joka päättyy 17. heinäkuuta 2007. Cégételille myönnetty yksinoikeus helpottaa Concert-
palvelujen myynninedistämistä Ranskassa ja johtaa markkinoinnin tehostumiseen. Myynninedistämisen
tehostuminen piristää kilpailua globaalien palvelujen tarjoajien välillä Ranskassa, ja sitä voidaan pitää
parhaana tapana kilpailla tehokkaasti France Télécomin Global One -tytäryhtiön kanssa globaalien
palvelujen markkinoilla.

Télécom Développement (asia N:o IV/C-1/36.581)

Komissio hyväksyi 20. toukokuuta 1999 tekemällään päätöksellä (13) yhteistyösopimukset, joiden osapuol-
ina ovat Cégétel, Ranskassa toimiva uusi teleoperaattori, ja Société nationale des chemins de fer français
(SNCF), ja joiden tarkoituksena on perustaa yhteinen tytäryhtiö Télécom Développement (TD) kansallisen
kaukopuheluja välittävän televerkon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi Ranskan rautatieverkostoa käyttäen.
Ilmoitettu toimenpide liittyy Cégételin perustamiseen, jonka komissio hyväksyi myös tänä vuonna.

Cégételin ja SNCF:n yhteisyritys TD ei itse tarjoa palveluja loppukäyttäjille, ei yrityksille eikä yksityishenki-
löille. Sen sijaan se tarjoaa kaukopuhelujen yhteenliittämispalveluja teleoperaattoreille, kaukopuhelujen siir-
tokapasiteettia ensi sijassa Cégételille, mutta myös muille verkko-operaattoreille ja telepalvelujen tarjoajille
sekä päästä päähän ulottuvia kaukopuhelupalveluja, joita jakelevat yksinoikeudella Cégételin tytäryhtiöt.
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Komissio päätti 20. toukokuuta 1999, että Cégétel-yhteisyrityksen perustamista koskevat sopimukset
eivät kuulu EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan sikäli kuin ne antavat
TD:lle oikeuden (mutta eivät yksinoikeutta) käyttää rautatielinjoja.

MetroHoldings (asia N:o IV/C-1/37.123)

Komissio vastaanotti 29. kesäkuuta 1998 ilmoituksen yhteistyösopimuksesta, jonka osapuolina ovat
Deutsche Telekomin ja France Télécomin yhteisyritys DTFT Ltd ja Energis, Yhdistyneen
kuningaskunnan operaattori, joka oli aikaisemmin National Gridin omistama. Sopimuksen mukaan
osapuolet perustavat puoliksi omistamansa yhteisyrityksen nimeltä MetroHoldings Limited
rakentaakseen televerkkoja suurkaupunkialueille Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

MetroHoldings antaa koko siirtokapasiteettinsa Energisille ja DTFT:lle myytäväksi loppukäyttäjille.
Osapuolet kilpailevat toistensa kanssa tarjotessaan telepalveluja loppukäyttäjille ja pyrkivät luomaan
tavaramerkin palveluilleen ja erottautumaan näin kilpailijastaan. Komission tutkimuksessa, jonka
yhteydessä komissio pyysi kolmansien huomautuksia julkaisemalla neuvoston asetuksen N:o 17 19
artiklan 3 kohdan mukaisen tiedonannon, ei ilmennyt EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan
mukaisia perusteita ryhtyä muihin toimenpiteisiin ilmoitetun sopimuksen suhteen. Osapuolille lähetettiin
hallinnollinen kirje 31. maaliskuuta 1999.

Symbian II (asia N:o IV/C-1/37.367)

Komissio hyväksyi 2. helmikuuta 1999 Motorolan, Ericssonin, Nokian ja Psionin välisen kumppanuussopi-
muksen. Sopimuksen mukaan Motorolasta tulee Symbianin osakkeenomistaja. Symbian on yhteisyritys,
jonka perustivat elokuussa 1998 matkapuhelimia valmistavat Nokia ja Ericsson sekä kämmentietokoneita ja
käyttöjärjestelmiä valmistava Psion. Yhteistyön tavoitteena on kehittää käyttöjärjestelmä uuden 
sukupolven matkapuhelimille ja edistää tällaisten tuotteiden massamarkkinoiden kehitystä.

Komissio hyväksyi alkuperäisen Symbian-yhteisyrityksen sulautuma-asetuksen nojalla 13. elokuuta
1998. Joulukuussa 1998 komissio totesi, että yhdysvaltalaisen matkapuhelinvalmistajan Motorolan
mukaantulo yhteisyritykseen ei johtanut sulautuma-asetuksessa määriteltyyn yrityskeskittymään. Tämän
päätelmän jälkeen komissio on tutkinut, voisiko kyseinen toimenpide rajoittaa kilpailua EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Viestintäala

Télévision par satellite (asiat N:o IV/C-2/36.237 ja 36.237A)

TPS on yritys, jonka ovat perustaneet muutamat ranskalaiset yleisradioyhtiöt (TF1, Fr2, Fr3 ja M6) sekä
France Télécom ja Suez-Lyonnaise des eaux tarjotakseen Ranskassa digitaalisen kanavakokonaisuuden,
joka kilpailee CanalSatellite/Canal+:n kanssa, joka oli ainoa maksutelevisio-operaattori Ranskan
markkinoilla vuoteen 1996 asti.

TPS:n perustamisella näytti siis olevan myönteinen vaikutus kilpailuun, koska sen avulla maksutelevisio-
markkinoille tuli uusi operaattori, joka kilpailee monopoliasemassa olevan Canal+/CanalSatelliten kanssa.
TPS:n markkinoilletulon johdosta CanalSatelliten liittymämaksu aleni nopeasti.

Sopimukseen sisältyi kuitenkin kolme lauseketta, joita erityisesti TPS:n kilpailijat vastustivat.
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Ensimmäisen lausekkeen mukaan TPS:n osakkaana olevat yleisradioyhtiöt varaavat sille yksinoikeuden
lähettää yleiskanavien (TF1, France 2, France 3 ja M6) ohjelmia.

Komissio päätti myöntää tälle lausekkeelle kolmen vuoden poikkeuksen TPS:n kanavapaketin myynnin
alkamisesta lähtien. Alkuperäinen 10 vuoden soveltamisaika katsottiin liian pitkäksi. Koska Ranskan
maksutelevisiomarkkinoille on luonteenomaista Canal+/CanalSatelliten vahva asema ja vaikeus hankkia
houkuttelevia ohjelmia, erityisesti uusia elokuvia ja urheiluohjelmia, joita Canal+-yhtymä lähettää
yksinoikeudella, katsottiin, että yleiskanavien yksinoikeus lähetyksiin TPS:n kautta oli välttämätön sen
pääsemiseksi markkinoille, koska se erottaa tämän palvelun muista palveluista ja tekee kanavapaketista
houkuttelevan käynnistysvaiheen aikana.

Toisen lausekkeen mukaan kaksi TPS:n osakkeenomistajana toimivaa kaapelioperaattoria olisi sitoutunut
antamaan kaapeliverkoissaan etusijan TPS:n kautta lähetettävien kanavien ohjelmille ja palveluille ja
sovittamaan ohjelmatarjontansa yhteen TPS:n tarjonnan kanssa. Osapuolet päättivät poistaa tämän
lausekkeen, joka aiheutti paljon arvostelua, mutta jota France Télécom ja Lyonnaise des eaux eivät olleet
koskaan todella soveltaneet.

Kolmannen lausekkeen katsottiin rajoittavan kilpailua, koska se rajoitti TPS:n kilpailijoiden
käytettävissä olevien ohjelmien tarjontaa. Lausekkeen mukaan TPS:llä oli etuoikeus sen
yhtiökumppaneiden omistamiin tiettyyn aihepiiriin keskittyviin kanaviin ja televisiopalveluihin.
Lausekkeelle myönnettiin samoin kolmen vuoden poikkeus TPS:n palveluiden myynnin alkamisesta
lähtien.

Lisäksi sopimuksiin sisältyy kilpailukieltolauseke, joka katsottiin välttämättömäksi TPS:n perustamisen
kannalta, eikä siihen siten sovelleta perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa toiminnan
käynnistämisvaiheessa eli kolmen vuoden aikana.

Komissio teki 3. maaliskuuta 1999 päätöksen (14) poikkeusluvan myöntämisestä TPS:lle. Osapuolet ovat
pyytäneet poikkeuksen uudistamista, sillä poikkeuksen voimassaoloaika päättyi 15. joulukuuta 1999.
Pyyntöä tutkittuaan komissio päätti olla vastustamatta poikkeuksen pidennystä siltä osin kuin on
kysymys kilpailukieltolausekkeesta ja lausekkeesta, joka koskee yleiskanavien lähettämistä
yksinoikeudella TPS:n kautta. Teemakanavien kehityksen vuoksi lauseke, jonka mukaan TPS:llä oli
etuoikeus osakkeenomistajina toimivien yhtiöiden teemakanaviin, poistettiin komission pyynnöstä.
Komissio lähetti osapuolille 20. joulukuuta 1999 hallinnollisen kirjeen, jonka mukaan komissio
tarkastelee TPS:n tilannetta kahden vuoden kuluttua eli ennen 15. joulukuuta 2001.

British Interactive Broadcasting (nyttemmin Open) (asia N:o IV/C2/36.539)

Komissio myönsi 15. syyskuuta 1999 EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaisen
poikkeuksen yhteisyrityksen nimeltä British Interactive Broadcasting Ltd (BiB, nyttemmin Open) (15)
perustamiseksi. Openin emoyhtiöt ovat BSkyB Ltd, BT Holdings Limited, Midland Bank plc ja
Matsushita Electric Europe Ltd. Openin tarkoituksena on tarjota uudenlaista palvelua, digitaalisia
vuorovaikutteisia televisiopalveluja kuluttajille Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tähän kuuluu
tarpeellisen infrastruktuurin ja palvelujen perustaminen, jotta yritykset, kuten pankit, valintamyymälät ja
matkatoimistot, voivat olla suoraan yhteydessä kuluttajiin. Seuraavat palvelut ovat osa Openin
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(14) EYVL L 90, 2.4.1999. Eräät ilmoituksen tehneet osapuolet ovat nostaneet kanteen ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimessa 10.5.1999, asia T-112/99.

(15) Lehdistötiedote IP/99/686, 16.9.1999.



digitaalisia vuorovaikutteisia televisiopalveluja: kotipankkipalvelut, kotiostospalvelut, loma- ja
matkapalvelut, pelien lataaminen, verkko-opiskelu, ajanviete- ja vapaa-ajan palvelut, urheilu,
moottorimaailma, rajoitettu määrä ulkopuolisten tuottamia Internet-sivuja, jotka ovat vain jäsenten
saatavilla («walled garden» (16)), sekä sähköposti- ja julkiset palvelut. Tärkeä osa tätä infrastruktuuria
on digitaalinen kotipääte. Open subventoi digitaalisten satelliittikotipäätteiden vähittäismyyntihintaa.

Komissio teki päätöksen (17) (jäljempänä BiB-päätös) osapuolten tehtyä komissiolle merkittäviä
sitoumuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan digitaalisten
vuorovaikutteisten televisiopalvelujen markkinat ovat edelleen avoinna kilpailulle.

Päätöksessä katsotaan, että BT:n ja erityisesti BSkyB:n erittäin merkittävä markkinavoima BiB:n
toimintamarkkinoihin liittyvillä markkinoilla (kuten liityntäverkkomarkkinat, maksutelevision ja
digitaalisten vuorovaikutteisten televisiopalvelujen tekniset palvelut, maksutelevisiomarkkinat ja
maksutelevisio-operaattoreille tarjottavien elokuva- ja urheilukanavien tukkumarkkinat), johtaisi siihen,
että merkittävä osa kilpailua digitaalisten vuorovaikutteisten televisiopalvelujen markkinoilla poistuisi.

Komission suurin huoli 81 artiklaa sovellettaessa oli, että toimenpide poistaisi BT:n ja BSkyB:n välisen
mahdollisen kilpailun digitaalisten vuorovaikutteisten televisiopalvelujen markkinoilla. Molemmilla on
riittävät taidot ja resurssit kyseisten palvelujen aloittamiseen ja molemmat voisivat vastata teknisistä ja
taloudellisista riskeistä aloittaessaan toiminnan yksin. Kun otetaan huomioon BT:n ja BSkyB:n asema
Openin toimintamarkkinoihin liittyvillä markkinoilla, BT:n ja BSkyB:n välisen kilpailun rajoittuminen
on huomattavaa. Päätöksessä asetetut ja kuvatut ehdot varmistanevat, että tämä ongelma poistuu. Koska
BT:n kilpailijat ovat kaapelioperaattoreita, päätös varmistanee, että kolmansilla osapuolilla on riittävä
pääsy BiB:n subventoimiin kotipäätteisiin sekä BSkyB:n elokuva- ja urheilukanaviin, ja että
markkinoilla voidaan kehittää myös muita kuin BiB:n kotipäätteitä, jotta digitaalisten vuorovaikutteisten
televisiopalvelujen markkinat ovat avoinna kilpailulle.

Komissio totesi siten, että EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta seitsemään
vuoteen.

BiB-päätöksessä käytetyt uudet markkinamääritelmät

Päätöksessä käytetään teleliikenteen ja viestinnän alalla seuraavia uusia markkinoiden määritelmiä:

Digitaalisten vuorovaikutteisten televisiopalvelujen markkinat

Komissio katsoi, että loppukäyttäjän kysynnän korvattavuus vuorovaikutteisten palvelujen kokonaisuuden
osalta on erotettavissa palvelupakettiin kuuluvien yksilöllisten palvelujen kysynnän korvattavuudesta tai
BiB:n palvelujen asiakkaiden lähellä olevista vaihtoehtoisista lähteistä, kuten vähittäisliikkeistä tai mikro-
tietokoneiden kautta saatavilla olevista vuorovaikutteisista palveluista. Komissio katsoi myös, että digitaa-
liset vuorovaikutteiset televisiopalvelut ja maksutelevisiopalvelut kuuluvat eri markkinoille.
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(16) “walled garden”: pääsy rajoitettuun määrään Internetin sisältöä.
(17) EYVL L 312, 6.12.1999.



Liityntäverkkomarkkinat televiestinnässä ja siihen liittyvissä palveluissa

Päätöksessä komissio määritteli ensimmäisen kerran liityntäverkkomarkkinat televiestinnässä ja siihen
liittyvissä palveluissa.

Päätöksessä selitetään siirtymistä tilanteesta, jossa telepalvelujen kysyntä kohdistui lähes yksinomaan
tavanomaisiin puhelinpalveluihin, nykytilanteeseen, jossa datapalvelujen – esimerkiksi Internet-
yhteyksien – kysyntä on kasvanut huomattavasti ja jopa ylittänyt puhelinpalvelujen kysynnän volyymin
kannalta tarkasteltuna. Tarjotakseen näitä palveluja yritykset tarvitsevat infrastruktuurin, joka
mahdollistaa palvelujen tarjoamisen kotitalouksille. Päätöksessä tarkastellaan infrastruktuureja, jotka
tyydyttävät uuteen televiestintään ja siihen liittyviin palveluihin kohdistuvan kysynnän kaksisuuntaisen
tiedonsiirron, siirtokapasiteetin ja hinnan osalta. Komissio hylkäsi johdottomien kiinteiden verkkojen ja
GSM-standardiin tai DCS 1800 -standardiin (18) perustuvien digitaalisten matkapuhelinverkkojen
sisällyttämisen markkinoiden määritelmään ja päätteli, että merkityksellisiin infrastruktuurimarkkinoihin
kuuluvat ainoastaan BT:n perinteinen kuparijohdinverkko ja kaapelioperaattorien kaapeliverkot (19).

Maksutelevisio-operaattoreille tarjottavien elokuva- ja urheilukanavien tukkumarkkinat

Komissio päätti myös ensimmäisen kerran, että on olemassa elokuva- ja urheilukanavien erilliset
tukkumarkkinat tarkasteltuaan yksityiskohtaisesti kyseisten kanavien tukkuhintaa. Komissio havaitsi,
että elokuva- ja urheilukanavien hinta oli muiden peruskanavien hintaa huomattavasti korkeampi ja että
suhteellisten hintojen pienet pysyvät korotukset ovat olleet kannattavia. Komissio ei katsonut kyseisen
asian kannalta välttämättömäksi päättää, onko elokuva- ja urheilukanavilla eri tukkumarkkinat.

Maksutelevisio

Komissio ei muuttanut käytäntöään, jonka mukaan maksutelevision markkinat ovat erillään
maksuttomien lähetysten markkinoista. Komissio vahvisti myös aikaisemman näkemyksensä, että ei ole
mitään syytä erottaa analogisen ja digitaalisen maksutelevision markkinoita toisistaan.

Digitaalisten vuorovaikutteisten televisiopalvelujen ja maksutelevision tekniset palvelut

Komissio on monissa päätöksissään määritellyt tuotemarkkinat, jotka koskevat maksutelevisiolle
välttämättömien teknisten palvelujen tarjoamista tukkuperiaatteella (20).

Komissio katsoi BiB-päätöksessä, että maksutelevisiopalveluille ja digitaalisille vuorovaikutteisille
televisiopalveluille välttämättömät tekniset palvelut ovat suurelta osin päällekkäisiä, kuten kotipäätteiden
tai elektronisen ohjelmavalikon tarjoaminen. Komissio katsoi siten, että merkitykselliset tuotemarkkinat
ovat digitaalisille vuorovaikutteisille televisiopalveluille ja maksutelevisiolle välttämättömien teknisten
palvelujen markkinat (21).
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(18) Huomaa kuitenkin uuden matkapuhelinstandardin (universal mobile telecommunications system, UMTS)
käyttöönoton vaikutus.

(19) Kaapelitelevisioverkot voivat tarjota erilaisia palveluja, jotka vaihtelevat puhelinliikenteestä tilauspalveluihin ja
täydellisiin lähetyspalveluihin asti.

(20) Katso esimerkiksi komission päätös 27.5.1998, asia N:o IV/M. 993 – Bertelsmann/Kirch/Premiere (EYVL L 53,
27.2.1999).

(21) Katso komission päätös 9.11.1994, asia N:o IV/M. 469 MSG – Media Service (EYVL L 364, 31.12.1994), jossa
päädyttiin samaan päätelmään.



Komissio totesi myös, että kunkin teknisen palvelun perustana olevat taidot ja tekniikat, joita tarvitaan
maksutelevisiopalveluissa ja/tai digitaalisissa vuorovaikutteisissa televisiopalveluissa, ovat erilaiset
eräiltä osin ja että näin ollen kapeammat tuotemarkkinat voivat olla olemassa. Komissio jätti kuitenkin
tämän seikan avoimeksi BiB-päätöksessä, koska määritelmä ei ole tarpeellinen tässä asiassa.

Sääntelyyn ja kilpailuun liittyvien korjaustoimenpiteiden keskinäinen suhde

Komissio katsoi BiB-päätöksessä, että direktiivin 95/47 (22) täytäntöönpano Yhdistyneessä
kuningaskunnassa ja BSkyB:n antamat sitoumukset Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyjärjestelmän
osalta «ovat olennaisia päätöksen kannalta». Jos asianomaiset Yhdistyneen kuningaskunnan
viranomaiset ryhtyvät toimenpiteisiin BSkyB:tä vastaan näiden velvoitteiden rikkomisen vuoksi,
komissio tarkastelee tätä tilannetta asetuksen N:o 17 8 artiklan 3 kohdan a alakohdan (23) mukaisesti.
Samaa lähestymistapaa noudatetaan monissa päätöksen ehdoissa, jotka liittyvät kanavan tarjontaan ilman
vuorovaikutteisia palveluja, Symulcript-järjestelyn toimintaan (24) ja subventioiden
takaisinperintämekanismiin.

United International Pictures BV (UIP) (asia N:o IV/C2/30.566A)

Komissio vahvisti 9. syyskuuta 1999 hallinnollisella kirjeellä (25) myönteisen kantansa, jonka se oli
ilmaissut vuonna 1989 tekemässään päätöksessä (26) poikkeuksen myöntämisestä UIP:n perustamista
koskeville sopimuksille. UIP on Paramount Pictures Corporationin, Universal Studios Inc:n ja Metro-
Goldwyn-Mayer Inc:n (osapuolet) perustama yhteinen elokuvien levitysyhtiö (27). Se levittää ensi sijassa
osapuolten elokuvia EU:ssa sekä muualla maailmassa Yhdysvaltoja, Puerto Ricoa ja Kanadaa lukuun
ottamatta. Alun perin osapuolet levittivät omia elokuviaan erillisten organisaatioidensa kautta, mutta
liittivät yhteen jakelutoimintansa UIP:hen, jonka tavoitteena on parantaa tehokkuutta ja välttää
kaksinkertaista hallintoa.

Vuonna 1989 myönnetty UIP:n poikkeuslupa

Komissio myönsi UIP:lle ensimmäisen poikkeusluvan vuonna 1989 tutkittuaan kauan UIP:n järjestelyjä.
Komissio katsoi, että sekä itse yhteisyrityksen perustaminen että jotkin UIP:n sopimusten määräykset, er-
ityisesti eräät yksinoikeuslausekkeet, johtivat kilpailunrajoituksiin. Komissio myönsi kuitenkin poikkeus-
luvan, koska osapuolet myöntyivät muuttamaan UIP:n sopimuksia ja antamaan lukuisia sitoumuksia, jotta
UIP:n kilpailua rajoittava vaikutus vähenisi. Muutokset suunniteltiin siten, että osapuolet ovat mahdolli-
simman itsenäisiä liiketoiminnassaan ottaen huomioon elokuva-alan erityispiirteet.

Vuoden 1993 jälkeinen tilanne

UIP:n poikkeuslupa päättyi 26. heinäkuuta 1993. UIP haki poikkeuksen uudistamista, minkä johdosta ko-
missio sai useita epävirallisia kanteluita UIP:n kaupallisesta käytännöstä. Komissio aloitti siksi laajan tutki-
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(22) Televisiosignaalien lähetystä koskevien standardien käytöstä 24 lokakuuta 1995 annettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi 95/47/EY, EYVL L 281, 23.11.1995.

(23) Asetuksen N:o 17 8 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan komissio voi peruuttaa päätöksensä tai muuttaa sitä
taikka kieltää osapuolten tietyt toimet, jos jokin päätöksen perusteena ollut seikka on muuttunut.

(24) Kuten on määritelty päätöksen liitteessä II.
(25) IP/99/681, 14.9.1999.
(26) Komission päätös 12.7.1989 (EYVL L 226, 3.8.1989, s. 25). Katso myös IP/89/559 ja XIX kilpailupolitiikkaa

koskeva kertomus, 51 kohta.
(27) MGM jättää UIP:n marraskuusta 2000 lähtien.



muksen UIP:n tiloissa kesäkuussa 1996. Epävirallisen kantelun tekijät eivät kuitenkaan pystyneet toimitta-
maan todisteita kilpailunvastaisista käytännöistä eikä tällaisia todisteita tullut ilmi myöskään tutkimuksessa.

Komission tutkimuksessa paljastui, että UIP ei näytä tarjoavan osapuolille välinettä, jolla ne voisivat
koordinoida kaupallisia käytäntöjään kilpailunvastaisella tavalla. Elokuvien levitysmarkkinat ovat
yleensä avoimet elokuvien ensi-iltapäivien määräämisen suhteen. Elokuva on heterogeeninen tuote, mikä
vähentää vaaraa ensi-iltapäivien koordinoinnista kilpailunvastaisesti. Tutkimuksen aikana samoin kuin
syyskuussa 1998 järjestetyssä suullisessa kuulemisessa UIP:tä tukivat monet Euroopan markkinoiden
toimijat (itsenäiset tuottajat, levitysyhtiöt ja elokuvateatterit), jotka kaikki esittivät todisteita UIP:n
tehokkaasta toiminnasta ja hyvästä kaupallisesta käytännöstä.

Komission tutkimuksessa ilmeni myös, että Euroopan elokuvamarkkinat ovat kehittyneet heikoista terveik-
si, jopa kasvaviksi markkinoiksi. Tästä huolimatta UIP:llä ei näytä olleen erityistä vaikutusta markkinoihin.
UIP:llä ei näytä olevan riittävää markkinavoimaa, joka tekisi siitä kilpailulle immuunin jäsenvaltioissa, jol-
loin osapuolet voisivat pitää UIP:n kautta saadut rationalisointihyödyt itsellään antamatta niitä edelleen
markkinoille. Lisäksi monet jakeluyhtiöt ja elokuvateatterit, joilla on tasapainottavaa markkinavoimaa, nä-
yttävät kilpailevan UIP:n kanssa. Komissio havaitsi, että UIP oli suoriutunut ainoastaan tyydyttävästi ja et-
tä sen keskimääräinen markkinaosuus EU:n alueella vaihteli 20 prosentin tuntumassa.

Komission yksiköt katsoivat siten, että poikkeusluvan uusiminen on mahdollista varsinkin, koska
osapuolet muuttivat UIP:n sopimuksia lisäten osapuolten itsenäisyyttä ja antoivat sitoumuksia UIP:n
kaupallisesta käytännöstä. Komissio julkaisi yhteenvedon (28) tarkistetuista sopimuksista ja
sitoumuksista ilmoittaen, että ne näyttävät täyttävän EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan
mukaisen poikkeuksen myöntämiselle asetetut edellytykset. Tiedonannon johdosta toimitetuissa
kolmansien huomautuksissa ei tuotu esille uusia tai merkittäviä seikkoja, jotka voisivat muuttaa asian
oikeudellisen arvioinnin. Komissio päätti asian käsittelyn 9. syyskuuta 1999 päivätyllä hallinnollisella
kirjeellä. Komissio aikoo kuitenkin tutkia asian uudestaan, jos sen tietoon tulee uusia, asian arviointiin
vaikuttavia ja erityisesti kanteluista ilmeneviä seikkoja, ja joka tapauksessa se voi tutkia asian uudestaan
viiden vuoden kuluttua hallinnollisen kirjeen lähettämisestä.

UIP:n sopimuksiin tehdyt uudet lisämuutokset

UIP:n sopimuksiin tehdyt muutokset koskevat kahta seikkaa:

UIP:n oikeutta kieltäytyä levittämästä osapuolten elokuvia EU:n alueella sovelletaan jäsenvaltioittain
(29), eikä koko EU:ta katsota yhdeksi alueeksi. Sopimus on siten vähemmän kilpailua rajoittava, sillä
maissa joissa UIP ei levitä jonkin osapuolen elokuvaa, kyseinen osapuoli voi etsiä vaihtoehtoisen
levittäjän. Tämä monipuolistanee elokuvatarjontaa jäsenvaltioissa.

UIP:n ei myöskään enää tarvitse pyrkiä maksimoimaan kunkin osapuolen voittoa kustakin UIP:n
levittämästä elokuvasta (ns. best effort -lauseke). Alun perin tämä lauseke kuului poikkeuksen
soveltamisalaan, mutta komissio katsoo nyt, että se kannustaa UIP:tä koordinoimaan elokuvien
levittämisen EU:n alueella. Komissio on kuitenkin hyväksynyt, että UIP:n ja yksittäisten osapuolten
välisiin franchise-sopimuksiin sisällytetään tällainen best effort -lauseke. Tällaiset yksittäiset lausekkeet
eivät kannusta UIP:tä tai osapuolia koordinoimaan elokuvien levittämistä EU:n alueella.
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(28) Julkaistu asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti (EYVL C 205, 20.7.1999).
(29) Lukuun ottamatta Belgiaa/Luxemburgia sekä Yhdistynyttä kuningaskuntaa/Irlantia, joita kumpaakin pidetään

yhtenä alueena.



UIP:n sitoumukset

Osapuolet ovat antaneet useita sitoumuksia. Niihin kuuluu jo vuonna 1989 annettuja sitoumuksia sekä 
eräitä muutoksia ja lisäyksiä. Sitoumusten ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että osapuolet säilyttävät
mahdollisimman suuren itsenäisyyden toiminnassaan ja että UIP kohtelee elokuvateattereita 
oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Lisäksi niissä määrätään osapuolten pyrkimyksistä paikallisen 
elokuvatuotannon suhteen. Komissio on julkaissut sitoumuksista yleisen toisinnon Internet-kotisivullaan (30).

Kuljetusala

Tarkistettu TACA (asia N:o IV/D2/37.396)

Komission TACA-päätöksessä (transatlanttinen konferenssisopimus, Trans-Atlantic Conference 
Agreement) 16. syyskuuta 1998 todettiin, että eräät TACA:n osapuolina olleet varustamot rajoittivat 
kilpailua ja että sopimus ei kuulunut linjakonferenssien ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaan eikä sille voitu
myöntää yksittäispoikkeusta. Sopimusten nojalla TACA:n osapuolet määräsivät maakuljetusten hinnoista,
rajoittivat yksittäisiä palvelusopimuksia varustamoiden ja niiden asiakkaiden välillä ja määräsivät 
huolintapalkkioista. Päätöksen mukaan TACA:n osapuolet käyttivät väärin yhteistä määräävää asemaansa (31).

Syyskuussa 1998 tehdyn komission päätöksen jälkeen useat varustamot vetäytyivät TACA:sta, johon jäi
kahdeksan jäsentä, ja 29. tammikuuta 1999 jäljellä olevat kahdeksan TACA:n jäsentä ilmoittivat
tarkistetusta sopimuksesta (‘tarkistettu TACA’).

Helmikuun 17. päivänä 1999 TACA:n kahdeksan jäsentä sekä kaksitoista muuta linjavarustamoa
ilmoittivat Pohjois-Atlantin sopimuksesta (North Atlantic Agreement), joka olisi korvannut tarkistetun
TACA:n uudella konferenssilla, jonka markkinaosuus olisi ollut yli 70 prosenttia. Osapuolet hylkäsivät
Pohjois-Atlantin sopimuksen, sen jälkeen kun komissio ja Yhdysvaltain liittovaltion
meriliikennekomissio (FMC) olivat aloittaneet tutkimukset.

Komissio julkaisi 6. toukokuuta 1999 yhteenvedon tarkistetusta TACA-sopimuksesta (32). Liikenteen
alalla sovellettavien kilpailumenettelyjen (33) mukaan komissiolla on julkaisun jälkeen 90 päivää aikaa
ilmaista vakavat epäilyksensä ja jatkaa asian tutkimista. Jos komissio ei ryhdy toimenpiteisiin kyseisen
90 päivän määräajan kuluessa, sopimus saa ilman eri toimenpiteitä poikkeuksen kuudeksi vuodeksi
meriliikenteen osalta ja kolmen vuoden ajaksi maakuljetusten osalta. Yhteenvedon julkaisemisen jälkeen
komissio sai kriittisiä huomautuksia sopimuksesta rahdinantajien yhdistyksiltä.

152 KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA

KILPAILURAPORTTI 1999

(30) Internet: http://europa.eu.int/comm/dg04/entente/undertakings/30566.pdf.
(31) Komission päätös 16.9.1998, asia IV/35.134 – TACA, EYVL L 95, 9.4.1999; IP/98/811. Katso myös Competition

Policy Newsletter, 1999, nro 1 helmikuu, s. 17.
(32) EYVL C 125, 6.5.1999.
(33) Meriliikenne: Neuvoston asetus (ETY) N:o 4056/86, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, perustamissopimuksen

85 ja 86 artiklan [nyttemmin 81 ja 82 artiklan] merikuljetuksiin soveltamisen yksityiskohtaisista säännöistä,
EYVL L 378, 31.12.1986.
Sisämaakuljetukset: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1017/68, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1968, kilpailusääntöjen
soveltamisesta rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen, EYVL L 175, 23.7.1968 (suomenk. erityispainos alue
7, nide 1, s. 54). Internet: http://europa.eu.int/comm/dg04/lawenten/en/101768.htm.



Meriliikennettä koskeva osa

Komissio ilmoitti osapuolille 90 päivän määräajan kuluessa, että tarkistetun TACA:n meriliikennettä
koskeva osa herättää vakavia epäilyksiä siitä, voidaanko tarkistettu sopimus hyväksyä nykyisessä
muodossaan. Komission tutkimus kohdistuu siihen, voivatko osapuolten sopimat järjestelyt (erityisesti
tietojenvaihdon osalta) häiritä osapuolten välistä kilpailua niiden neuvotellessa rahdinantajien kanssa
erillisistä palvelusopimuksista ja tehdessä tällaisia sopimuksia.

Sisämaaosuuksia koskeva osa

Sisämaaosuuksien osalta tarkistetussa TACA:ssa ei enää määrätä hintojen asettamisesta. Osapuolet ovat sen
sijaan sopineet ottavansa käyttöön säännön, jonka nojalla jokainen linjavarustamo suostuu siihen, 
että tarjotessaan merikuljetuspalveluita konferenssin tariffien mukaisesti se ei peri hintaa, joka olisi 
alhaisempi kuin suorat kustannukset, joita sille aiheutuu sisämaakuljetuksen tarjoamisesta Euroopan 
talousalueella yhdessä merikuljetuspalvelujen kanssa. Komissio ei esittänyt 90 päivän määräajan kuluessa
vakavia epäilyksiä kyseisen säännön suhteen, joten säännölle on myönnetty poikkeus kolmen vuoden ajaksi.

Komissio katsoi, että kyseisen säännön käyttöönotolla oli tarkoitus välttää riski, että kustannukset alittava
hinnoittelu sisämaaosuudella horjuttaisi konferenssin meritariffin tuomaa tasapainoa. FEFC-päätöksessä
(34) (135–139 kohta) komissio totesi, että jos kuljetuspalvelujen hintoja ei ole määrätty kollektiivisesti,
FEFC:n jäsenet voivat veloittaa rahdinantajilta hintoja, jotka alittavat kyseisten palvelujen hankinnasta 
niille aiheutuvat kustannukset, ja että tämän vaikutus olisi samanlainen kuin alennuksen tarjoaminen 
meriliikenteen konferenssitariffista. Komissio ei kuitenkaan hyväksynyt, että FEFC:n silloiset järjestelyt
kuljetushintojen määräämiseksi olisivat olleet välttämättömiä vakauden saavuttamiseksi. FEFC-päätökses-
sä jätettiin nimenomaan avoimeksi se, missä määrin muunlaiset sopimukset voisivat täyttää 81 artiklan 3
kohdan edellytykset, ja siinä viitattiin komission vuoden 1994 kertomukseen neuvostolle meriliikenteestä
(35). Kyseisessä kertomuksessa komissio totesi, että se olisi tarvittaessa valmis harkitsemaan yksittäispoik-
keuksen myöntämistä säännölle, jonka nojalla ei peritä suoria kustannuksia alhaisempaa hintaa.

Osapuolten omaksuma sääntö oli kuitenkin sellainen, että sen nojalla yksikään linjavarustamo ei veloittaisi
hintaa, joka alittaisi sisämaakuljetuksista aiheutuvat suorat kustannukset. Yleis- ja hallintokustannuksia ja
tyhjien konttien palauttamisesta aiheutuvia kustannuksia ei otettaisi huomioon. Sääntö tarkoittaisi, 
että kunkin linjavarustamon hinta määräytyisi sen omien, ei toimialan keskimääräisten kustannusten 
mukaan. Sääntö on samantapainen kuin «ensimmäinen vaihtoehto» Carsberg-raportissa, jossa tarkastellaan
linjakonferenssien käyttämistä maakuljetusten hintojen määrittämisessä (36).

Hintakilpailu ei päättyisi. Konferenssin ulkopuolisen kilpailun ja sisämaaosuudella kilpailevan
huolitsijan kuljetuksen lisäksi sääntöä sovellettaisiin ainoastaan tilanteisiin, joissa osapuolet tarjoavat
meriliikennepalveluja tariffin mukaisesti. Siten sääntöä ei sovellettaisi yksittäisen palvelusopimuksen
nojalla tarjottavaan kuljetukseen.

VSA2/CSAV-konsortio (asia N:o IV/D-2/37.304)

Viisi varustamoa ilmoitti 6. marraskuuta 1998 sopimuksista, joiden mukaisesti ne tarjoavat yhteisiä
Atlantin ylittäviä linjaliikennepalveluja Pohjois-Euroopan ja Etelä-Amerikan itärannikon välillä.
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(34) Komission päätös 21.12.1994, Far Eastern Freight Conference, EYVL L 378, 31.12.1994.
(35) SEC(94) 933 lopullinen, 8.6.1994.
(36) Multimodaalityöryhmän loppuraportti (puheenjohtaja Sir Bryan Carsberg), marraskuu 1997, 90 ja 91 kohta.



Sopimusten osapuolet ovat Blue Star Line, Contship Containerlines, Montemar ja P&O Nedlloyd
(VSA2-linjavarustamot) sekä Compania Sud Americana de Vapores SA (CSAV). Konsortio toimii
Europe East Coast of South America -konferenssin (EECSAC) mukaisesti.

Yhteistyösopimukseen sisältyvät aikataulujen ja välisatamia koskevien suunnitelmien yhteinen
vahvistaminen, laivatilojen ristikkäisvuokraus, hallintoa ja markkinointia koskeva yhteistyö, kalustojen
ja alusten toimittamista koskeva yhteistyö, satamaterminaalien yhteinen hyödyntäminen sekä rajoitukset,
jotka koskevat ulkopuolisten yhtiöiden tarjoamiin kilpaileviin palveluihin osallistumista ja laivatilan
vuokraamista niille.

Konsortion ja sen markkinaosuuden arvioimiseksi komissio katsoi, että DSR Senatorille varattu rahtitila
oli osa yleisiä konsortiojärjestelyjä seuraavista syistä: rahtitilan vuokrauksen kesto (neljä vuotta,
irtisanomisaika kuusi kuukautta ensimmäisten 18 kuukauden jälkeen), DSR Senatorin sopimus olla
vuokraamatta rahtitilaa kilpaileville varustamoille muuten kuin poikkeuksellisissa olosuhteissa ja DSR
Senatorin oikeus osallistua (vaikkakin ilman äänioikeutta) VSA2-linjavarustamoiden kokouksiin.

Osapuolten mukaan konsortion jäsenten markkinaosuus oli 31,5 prosenttia. Konsortion palvelujen
kanssa kilpaili muita palveluja, mukaan luettuna suuret idän ja lännen välistä liikennettä harjoittavat
varustamot, jotka olivat vastikään tulleet tälle kuten muillekin pohjoisen ja etelän välisille reiteille
tarjoamalla joko suoria palveluja tai jälleenlaivausta. Komissio päätti 25. maaliskuuta 1999 olla
vastustamatta varustamoiden yhteistyötä ja myöntää sille asetuksen 870/95 mukaisen konsortioiden
ryhmäpoikkeuksen siihen asti kun se päättyy eli 21. huhtikuuta 2000 saakka.

P&O Stena Line (asia N:o 36.253)

Komissio hyväksyi 26. tammikuuta 1999 lauttaliikennettä Englannin kanaalin reiteillä harjoittavien
P&O:n ja Stenan välisen yhteisyrityksen (37). P&O ja Stena ovat yhdistäneet lauttaliikennetoimintansa
Ranskan Pas de Calais’n ja Belgian sekä Yhdistyneen kuningaskunnan välisillä reiteillä perustamalla
P&O Stena Line -nimisen yhteisyrityksen. Komissio myönsi päätöksellään perustamissopimuksen 81
artiklan 3 kohdan nojalla yhteisyritykselle poikkeusluvan, joka on voimassa 9. maaliskuuta 2001 asti.

P&O ja Stena ilmoittivat suunnittelemastaan yhteisyrityksestä komissiolle 31. lokakuuta 1996 saadakseen
sille perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisen poikkeusluvan. Kun suunnitelmasta oli julkaistu 13. 
maaliskuuta 1997 yhteenveto Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, komissio lähetti osapuolille 10. 
kesäkuuta 1997 kirjeen, jossa todettiin, että oli perusteltu syy epäillä yhteisyrityksen soveltuvuutta 
yhteismarkkinoille, ja esitettiin syyt siihen, miksi komissio aikoi jatkaa ehdotuksen tutkimista. Komissio
julkaisi 6. helmikuuta 1998 virallisessa lehdessä tiedonannon, jossa se ilmoitti aikovansa myöntää 
yhteisyritykselle poikkeusluvan. Yhteisyritys aloitti toimintansa 10. maaliskuuta 1998.

Komissio ilmoitti osapuolille lähettämässään kirjeessä olevansa huolissaan siitä, että yhteisyrityksen
perustaminen muuttaisi markkinoiden rakenteen duopolistiseksi, mikä johtaisi yhteisyrityksen ja
Eurotunnelin samansuuntaiseen käyttäytymiseen Englannin kanaalin matkailumarkkinoilla. Tutkittuaan
asiaa perusteellisemmin komissio päätteli, että yhteisyrityksen ja Eurotunnelin voidaan markkinoiden
luonteen perusteella odottaa pikemminkin kilpailevan keskenään kuin toimivan samansuuntaisesti
hintojen korottamiseksi.

154 KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA

KILPAILURAPORTTI 1999

(37) EYVL L 163, 29.6.1999; IP/99/56, 28.1.1999.



Myös epävarmuus Englannin kanaalin lauttaliikennepalveluiden kehitysnäkymistä ja erityisesti
verovapaan myynnin loppuminen vuoden 1999 puolivälissä aiheutti ongelmia. Nämä epävarmuustekijät
aiheuttivat sen, että komissio päätti rajata yhteisyritykselle myönnettävän poikkeusluvan voimassaolon
kolmeen vuoteen. Koska voimassaoloaika alkaa sopimuksen täytäntöönpanosta, poikkeus on voimassa
9. maaliskuuta 2001 asti. Komissio voi näin ollen arvioida yhteisyrityksen vaikutusta Englannin kanaalin
lauttaliikennepalveluiden markkinoihin uudelleen vuoden 2000 kesäsesongin jälkeen.

Yhteisyritys on hyväksytty myös Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa yrityskeskittymien
valvontaa koskevien kansallisten sääntöjen nojalla.

Communauté d’intérêts automobiles (CIA) (asia N:o IV/D2/36.535)

Communauté d’intérêts automobiles (CIA) on yhteistyösopimus, jonka osapuolina ovat lähes kaikki
Euroopan yhteisön rautatieyhtiöt ja joka koskee uusien moottoriajoneuvojen kansainvälistä
rautatiekuljetusta. CIA pyysi vuonna 1994 myönnetyn poikkeuksen (38) uudistamista.

Julkaistuaan yhteenvedon (39) hakemuksesta, jossa pyydetään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1017/68
5 artiklan soveltamista, komissio ilmoitti 3. elokuuta 1999 päivätyssä kirjeessään epäilevänsä vahvasti,
voitaisiinko CIA-sopimukselle myöntää poikkeusta. Komission mukaan sopimuksen puitteissa
sovellettavat linjakohtaiset maksut saattoivat rajoittaa rautatieyhtiöiden välistä kilpailua. Rautatielinjalla
tarkoitetaan kaikkia yhteyksiä kahden talousalueen välillä, toisin sanoen yleensä kahden jäsenvaltion
välillä. Jos linjaan kuuluu vaihtoehtoisia reittejä, jotka edistävät rautatieyhtiöiden tai kansainvälisten
ryhmittymien välistä kilpailua, yhteisen maksun käyttöönotto linjalla riistää näiltä yhtiöiltä tai
ryhmittymiltä mahdollisuuden kilpailla hinnalla.

Koska CIA poisti kiistanalaisen maksun ja muutti siten sopimuspöytäkirjaa, komissio katsoi, että sillä ei
ollut enää syytä käsitellä asiaa EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaisesti. (40)

Muut toimialat

Ecomet (asia N:o IV/D1/34.563)

Ecomet on lähes kahdenkymmenen eurooppalaisen ilmatieteen laitoksen taloudellinen eturyhmä, joka
perustettiin joulukuussa 1995 ilmatieteellisten tuotteiden myyntiä varten. Eturyhmä teki komissiolle
ilmoituksen perustamissopimuksesta ja toimintasäännöistä. Ecometin päätavoite on varmistaa
kaupallisin toimin osa rahoituksesta, joka tarvitaan niiden kustannusten kattamiseksi, joita aiheutuu
säätietojen keräämiseksi tarvittavasta eurooppalaisesta infrastruktuurista. Tämänhetkinen tavoite on
kolme prosenttia. Kansallisten ilmatieteen laitosten kaupallinen toiminta suunnataan sääpalvelujen
loppukäyttäjille ja palveluja välittäville tahoille, kuten itsenäisille palveluntuottajille, jotka tarvitsevat
kansallisten ilmatieteen laitosten keräämiä säätietoja omien ilmatieteellisten tuotteiden luomiseksi, sekä
tiedotusvälineille.

Komission yksiköiden kanssa käytyjä keskusteluja vaikeutti se, että Ecomet perustettiin alalla, jolle on
luonteenomaista julkisten ilmatieteen laitosten väliset institutionalisoituneet suhteet erityisesti Maailman
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(38) XXIV kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 191 kohta.
(39) EYVL C 146, 27.5.1999.
(40) Hallinnollinen kirje, 22.12.1999.



ilmatieteellisen järjestön puitteissa. Kyseisen järjestön tarkoituksena on edistää tiivistä yhteistyötä
kyseisten laitosten välillä niille asetettujen tehtävien suorittamiseksi. Komissio ilmoitti vuonna 1995
aikomuksestaan ottaa myönteisen kannan Ecometin perustamissopimusten luonnoksiin, mutta pyysi niitä
kolmansia, joiden etua asia koskee, lähettämään huomautuksensa asiasta (41). Eräät itsenäiset
palveluntuottajat esittivät pelkonsa siitä, että niiden olisi vaikea saada kaikkia tarvitsemiaan säätietoja tai
että ne eivät saisi kyseisiä tietoja kohtuullisella hinnalla. Ne pelkäsivät myös, että niitä syrjittäisiin
suhteessa kansallisten laitosten kaupallisiin yksiköihin. Ottaen huomioon komission yksiköiden
huomautukset Ecometin jäsenet muuttivat sopimuksiaan useilta kohdin, minkä vuoksi komissio päätti
asian käsittelyn hallinnollisella kirjeellä 20. lokakuuta 1999.

Komission yksiköt perustivat kantansa pääasiassa seuraaviin seikkoihin.

Ecometin säännöt varmistavat, että itsenäisillä palveluntoimittajilla ja kansallisten ilmatieteen laitosten
kaupallisilla yksiköillä on tasavertaiset mahdollisuudet saada säätietoja ja että niitä laskutetaan samalla
tavalla. Eräät Ecometin jäsenet ovat lisäksi ryhtyneet toimenpiteisiin helpottaakseen tietojen saantia ja
perustaneet elektronisia yhteyksiä kaikkia Ecometin tuotteita varten.

Ecometin laskutussäännöissä määrätään periaatteista, jotka ovat sinänsä laillisia (esimerkiksi tietojen saata-
ville saattamisesta perittävien maksujen on katettava vastaavat kustannukset). Niissä ei kuitenkaan yhden-
mukaisteta Ecometin kautta myytävien ilmatieteellisten tuotteiden maksuja. Jokainen jäsen voi vapaasti
hinnoitella omat tuotteensa ottaen huomioon tavoitteen kattaa kaupallisella toiminnalla osa kustannuksista,
jotka aiheutuvat säätietojen keräämisessä tarvittavasta infrastruktuurista. Ainoa poikkeus koskee tietyn ty-
yppisiä tietoja, joista laskutetaan ainoastaan tietojen saataville saattamisesta aiheutuvat kustannukset, mikä
on tietenkin käyttäjien, erityisesti itsenäisten palveluntoimittajien edun mukaista. Taatakseen terveen kil-
pailun itsenäisten palveluntoimittajien kanssa Ecometin säännöissä määrätään kansallisia ilmatieteen lai-
toksia pitämään analyyttistä kirjanpitoa, johon niiden kaupallinen toiminta kirjataan erikseen ja jolla siten
estetään ristikkäistuet. Itsenäisten palveluntoimittajien ja Ecometin jäsenten välisiä mahdollisia ristiriitoja
varten on luotu sovittelumenettely kaikissa ilmoitettujen sääntöjen toimialaan kuuluvissa asioissa.

Komissio ei myöskään vastustanut periaatetta säätietojen ilmaisesta vaihdosta kansallisten ilmatieteen
laitosten kesken riippumatta tietojen käyttötarkoituksesta, mikä johtuu alan kansainvälisen yhteistyön
vaatimuksista.

General Electric + Pratt & Whitney (asia N:o IV/F2/36.213)

Komissio teki 14. syyskuuta 1999 EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan nojalla muodollisen
päätöksen, jolla se hyväksyi Engine Alliancen perustamisen (42). Engine Alliance on General Electric
Aircraft Engines -yhtiön (GE) ja Pratt & Whitneyn (P&W) välinen yhteisyritys. Poikkeuslupa
myönnettiin 15 vuodeksi.

Yhteisyrityksen tarkoituksena on kehittää ja myydä uutta lentokonemoottoria, jota aiotaan käyttää Airbusin
tulevassa erittäin suuressa A3XX-koneessa. Sitä voidaan mahdollisesti käyttää myös Boeingin laajennetu-
issa B747-400 -koneissa. GE ja P&W ovat kaksi maailman kolmesta suurten lentokonemoottorien valmis-
tajasta. Kolmannen valmistajan, Rolls-Roycen, ei tarvitse kehittää täysin uutta moottoria A3XX-konetta
varten, vaan se voi tarjota muunnellun version nykyisestä Trent-moottorista.
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GE ja P&W omistavat Engine Alliancen ja harjoittavat sen toimintaa. Yhtiöt ovat jakaneet keskenään
vastuun moottorin eri osista. Engine Alliance vastaa uuden moottorin lopullisesta kokoamisesta,
myynnistä ja markkinoinnista.

Päätöksessään komissio totesi, että vaikka sopimuspuolten kannalta saattaa olla taloudellisempaa
kehittää uusi moottori yhteistyössä, molemmilla yrityksillä on tekniset ja taloudelliset edellytykset
kehittää uusi moottori itsenäisesti. Yhteisyrityksen perustaminen rajoittaa uutta moottoria koskevaa
kilpailua huomattavasti, koska se vähentää moottorien mahdollisten toimittajien määrän kolmesta
kahteen. Se kuuluu siten EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

Komissio katsoi kuitenkin, että yhteisyritys täyttää perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan
mukaisen yksittäispoikkeuksen myöntämiselle asetetut edellytykset. Engine Alliancen avulla GE ja
P&W voivat kukin keskittyä sellaiseen teknologiaan, joka asettaa osapuolet etulyöntiasemaan
kilpailijoihin verrattuna. Ne voivat siten kehittää nykyisiä moottoreita tiukemmat tehokkuustavoitteet
täyttävän uuden moottorin, lyhyemmässä ajassa ja pienemmin kustannuksin kuin muussa tapauksessa.
Kilpailu ei poistu, koska Rolls-Royce pystyy tarjoamaan uuden version Trent-moottoristaan, joka
kilpailee uuden moottorin kanssa.

Suurten suihkumoottoreiden markkinat ovat hyvin keskittyneet ja niillä toimii vain kolme valmistajaa.
Myös markkinoille pääsy on erittäin vaikeaa. Kilpailun turvaamiseksi markkinoilla on tärkeää varmistaa,
että näiden kahden valmistajan välistä yhteistyötä rajoitetaan eikä se ulotu muille markkinasegmenteille,
joilla GE ja P&W nykyisin kilpailevat. Komissio totesi vaarana olevan, että yhteisyritys kannustaa
osapuolia muuttamaan moottoria käytettäväksi lentokoneissa, joihin sitä ei ollut alun perin tarkoitettu,
sen sijaan että ne kehittäisivät itsenäisesti uusia moottoreita. Poikkeuslupa myönnettiin siten sillä
edellytyksellä, että yhteistyö rajoittuu tiettyyn moottoriin, joka on tarkoitettu pelkästään A3XX-
koneeseen ja tuleviin Boeingin suunnittelemiin yli 450 matkustajan nelimoottorisiin koneisiin.

Yhteisyrityksen laajuutta koskevan edellytyksen lisäksi päätöksessä määrättiin useita muita ehtoja.
Osapuolten on ilmoitettava komissiolle kaikista Engine Alliancen laajuuteen ehdotettavista muutoksista.
Yhteisyrityksen on lisäksi oltava erillinen oikeussubjekti, jolla on emoyhtiöistä erillään oleva kirjanpito.
Engine Alliancen on lisäksi toimitettava tilintarkastuskertomukset komissiolle. GE:n ja P&W:n
henkilökunta ei voi markkinoida tai myydä moottoria, vaan toimii ainoastaan asiakkaan yhteydenoton
perusteella. Jos asiakas pyytää tarjousta useasta moottorista, mukaan luettuna uusi moottori ja osapuolten
omat moottorit, uuden moottorin myyntiehdot on ilmoitettava erikseen. GE ja P&W eivät saa luovuttaa
Engine Alliancelle tai toisilleen erillisten tarjoustensa ehtoja. Engine Alliancen ja sopimuspuolten on
toteutettava määrätyt varotoimenpiteet GE:n ja P&W:n erillisiä tarjouksia koskevien, kilpailun kannalta
arkaluonteisten tietojen vaihdon estämiseksi.

Näiden ehtojen ja velvoitteiden lisäksi GE ja P&W antoivat lukuisia sitoumuksia. Sitoumusten mukaan
Engine Alliance ei tavoittele, pyydä tai määrää yksinoikeutta koskevien ehtojen lisäämistä tarjouksiinsa
tai sopimuksiinsa, jotka koskevat uuden moottorin kehittämistä tai toimittamista lentokonerunkojen
valmistajien käyttöön, lukuun ottamatta kampanjoita, joiden yhteydessä jokin muu moottorinvalmistaja
on tarjoutunut tekemään yksinoikeussopimuksen. Lisäksi Engine Alliance antaa kolmansien käyttöön
moottorien käyttöoppaat ja tekniset julkaisut, joita tarvitaan uuden moottorin peruspalveluissa ja
huollossa. GE ilmoittaa komissiolle General Electric Capital Services -tytäryhtiönsä (GECAS) tekemistä
tilauksista, jotka koskevat uutta moottoria käyttävää uutta lentokonetta.

Komissio hyväksyi yhteisyrityksen 15 vuodeksi sillä edellytyksellä, että edellä mainittuja ehtoja ja
velvoitteita noudatetaan. Suhteellisen pitkän ajan perusteena on se, että päätös koskee alaa, jolla
kehitysaika on pitkä ja sijoituksista saadaan yleensä tuottoa vasta vähintään 15 vuoden kuluttua.
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Yoplait/Valio (asia N:o IV/F3/36.836)

Komissio hyväksyi 16. kesäkuuta 1999 päivätyllä hallinnollisella kirjeellä kahden meijerituotteita
valmistavan yhteisyrityksen perustamisen Suomessa ja Ruotsissa. Yhteisyrityksen osapuolina ovat
ranskalainen meijeriosuuskunta Sodiaal (tytäryhtiöidensä Yoplait SA:n ja Sodima International SA:n
kautta) ja suomalainen meijeriosuuskunta Valio. Komissio hyväksyi yhteisyritysten perustamisen vasta,
kun osapuolet tekivät merkittäviä muutoksia suomalaisen yhteisyrityksen rakenteeseen.

Yhteisyritykset ovat suomalainen Yoplait Valio Nord Oy ja ruotsalainen Yoplait Valio Nord AB.
Molemmat yritykset toimivat tuoreiden meijerituotteiden jakelijoina ja myyjinä. Nämä tuotteet koostuvat
pääosin jogurtista, tuorejuustoista ja jälkiruokavalmisteista, joita yritykset jakelevat ja myyvät Yoplait-
tuotemerkillä Suomessa, Ruotsissa, Baltian maissa ja Venäjän länsiosissa.

Valio on tuoreiden meijerituotteiden alan suurin toimija Suomessa ja Yoplait puolestaan merkittävä
kansainvälinen meijerituotealan yritys. Alun perin oli tarkoitus, että kummatkin yritykset omistaisivat 50
prosenttia yhteisyritysten osakepääomasta. Komissio ilmoitti kuitenkin osapuolille, että yhteistyö
herättää vahvoja epäilyjä yhteisyrityksen yhteensopivuudesta kilpailusääntöjen kanssa Suomen
markkinoilla, sillä Yoplait olisi poistunut markkinoilta itsenäisenä kilpailijana. Jos suomalaisen
yhteisyrityksen osakepääoma olisi jaettu tasan kummankin osapuolen kesken, olisi Valio saanut
määräysvallan yhteisyrityksen liiketoiminnasta ja markkinointistrategioista päätettäessä.

Yhteisyrityksen osapuolet ovatkin sopineet merkittävistä muutoksista suomalaisen yhteisyrityksen raken-
teessa. Merkittävin näistä on omistussuhteiden jakautuminen siten, että Yoplait omistaa yhteisyrityksestä 51
prosenttia ja Valio 49 prosenttia. Myös osakkeenomistajien sopimusta muutetaan uutta rakenteellista tasa-
painoa vastaavaksi. Suomen ja Ruotsin yhtiöiden johtotehtäviin palkataan eri henkilöt.

Ruotsin yhteisyritykseen ei vaadita rakennemuutoksia. Aiempi Yoplait’n lisenssinhaltija Ruotsissa oli
Arla, joka on maan johtava meijeriosuuskunta. Valio on puolestaan hallinnut vain suhteellisen pientä
markkinaosuutta Ruotsissa.

Edellä mainittujen muutosten johdosta komissio katsoo, että yhteisyrityksistä voi tulla kilpailuvoima
Suomen ja Ruotsin markkinoilla ja niiden kautta markkinoille tuodaan uusia tuotteita. Osapuolille on
siten lähetetty hallinnollinen kirje.

b) Muut horisontaaliset sopimukset

Traktorien ja maatalouskoneiden valmistajien tietojenvaihtojärjestelmä (43)

Euroopan komission puututtua asiaan traktorien ja maatalouskoneiden valmistajat ja niiden järjestöt sitou-
tuivat muuttamaan tietojenvaihtoa koskevia sääntöjään Euroopan unionin alueella. Uusien sääntöjen myö-
tä tietojenvaihdosta tulee EU:n kilpailusääntöjen mukaista. Uudet säännöt koskevat sekä yksittäisen kilpai-
lijan tietojen että markkinoilta kerättyjen yleisempien tietojen vaihtoa. Sitoumuksen myötä komissio keske-
ytti traktorien ja maatalouskoneiden valmistajia sekä niiden järjestöjä vastaan käynnistetyt menettelyt. (44)
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(43) Asiat N:o 32955, 32956, 32957, 33107, 33108, 33109, 33110, 33113, 33114, 33116, 33117, 34548, 34568, 35863,
35864, 35865, 35866, 36528, 37762.

(44) IP/99/690, 20.9.1999.



Taustaa

Komissio sai tietoonsa vuonna 1989, että traktorien ja maatalouskoneiden valmistajat, valmistajien järjestöt
ja maahantuojien järjestöt vaihtoivat tietoja sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Tietojenvaihto
koski sekä yksittäisiä tietoja että yleisempiä tietoja kuukausittaisista, neljännesvuosittaisista ja vuosittaisis-
ta toimituksista ja myynneistä kansallisesti tai pienemmällä alueella, kuten esimerkiksi lääneittäin ja jois-
sain tapauksissa postinumeroalueittain. Kansallisella tasolla tietojenvaihdon järjestivät joko valmistajien tai
maahantuojien järjestöt. Kansainvälisen tietojenvaihdon valmistajat järjestivät itse.

Jo vuonna 1992 komissio oli päättänyt, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa markkinat ovat erittäin
keskittyneet ja jossa neljän suurimman valmistajan osuus traktorien myynnistä oli 80 prosenttia, tietojen-
vaihdolla oli kilpailunvastaisia vaikutuksia, koska se vähensi merkittävien kilpailijoiden välistä kilpailua
huomattavasti, sillä näitä oli vain muutama, ja vahvisti markkinoille pääsyn esteitä (45). Ensimmäisen oi-
keusasteen tuomioistuin (46) ja yhteisöjen tuomioistuin (47) vahvistivat tämän päätöksen kaikilta kohdin.

Koska valmistajien ja maahantuojien järjestöillä on vastaavia kansallisia tietojenvaihtojärjestelmiä
kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, komissio päätti yhdenmukaistaa kaiken tietojenvaihdon, jota valmistajat
ja järjestöt harjoittavat Euroopan unionin alueella, koska ala on erittäin keskittynyt kaikissa
jäsenvaltioissa. Sama pätee myös valmistajien omien kansainvälisten tietojenvaihtojärjestelmien osalta.

Uusi tilanne

Komissio on määrittänyt periaatteet tulevaisuutta varten.

1. Yksittäistä yritystä koskevia tietoja ei saa vaihtaa ennen kuin 12 kuukautta on kulunut tapahtumasta,
jota vaihdettavat tiedot koskevat.

2. Koko markkinoilta kerättyjen alle 12 kuukautta vanhojen tietojen vaihto on sallittua, mikäli tiedot
ovat peräisin vähintään kolmelta valmistajalta, jotka kuuluvat eri yritys- tai rahoitusryhmittymiin.
Mikäli valmistajia on vähemmän kuin kolme, tietojenvaihto on sallittua vain, jos vaihdettavat tiedot
koskevat yli kymmentä konetta (48).

Soveltamalla näitä periaatteita vältetään se, että traktoreita ja maatalouskoneita koskevilla
tietojenvaihtojärjestelmillä olisi EU:n alueella sellaisia kilpailunvastaisia vaikutuksia, joita havaittiin
Yhdistyneen kuningaskunnan Agricultural Tractors Registration Exchangea koskevassa asiassa.

Maatalouskoneiden valmistajien järjestö CEMA (Comité européen des groupements de constructeurs du
machinisme agricole) on sitoutunut omasta ja jäsenjärjestöjensä puolesta noudattamaan näitä periaatteita.
Neljä maailmanlaajuisesti tärkeintä valmistajaa (John Deere, New Holland (49), Case ja AGCO) ovat niin
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(45) Komission päätös 17.2.1992, julkaistu EYVL:ssä L 68, s. 19, asiassa UK Agricultural Tractors Registration
Exchange; katso IP/92/146.

(46) Asiat T-35/92, John Deere v. komissio, tuomio 27.10.1994 (Kok. 1994, s. II-957) ja T-34/92, New Holland v.
komissio, tuomio 27.10.1994 (Kok. 1994, s. II-905).

(47) Asiat C-7/95, John Deere v. komissio, tuomio 28.5.1998 (Kok. 1998, s. I-3111) ja C-8/95, New Holland v.
komissio (Kok. 1998, s. I-3175).

(48) Kyseistä sääntöä sovelletaan nimenomaan traktoreihin ja maatalouskoneisiin.
(49) New Holland ja Case sulautuivat vuonna 1999.



ikään sopineet noudattavansa näitä periaatteita vaihtaessaan tietoja Euroopan unionin alueella.
Sitoumukset koskevat kaikkia tietoja niiden lähteestä tai yksityiskohtaisuudesta riippumatta.

Samoja periaatteita sovelletaan traktoreita ja maatalouskoneita Euroopan unioniin tuovia yrityksiä
edustaviin järjestöihin.

Päätelmä

Mainitut periaatteet antavat selkeät suuntaviivat kaikelle muullekin samankaltaiselle tietojenvaihdolle,
jota harjoitetaan jollain talouden sektorilla, joka on yhtä keskittynyt kuin traktorien ja maatalouskoneiden
markkinat.

Komissio on lähettänyt asianomaisille järjestöille hallinnollisen kirjeen, jossa ilmoitetaan niihin
kohdistetun menettelyn keskeyttämisestä. Komissio ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin
varmistaakseen, että samoja periaatteita sovelletaan muissakin vastaavissa tilanteissa.

Alankomaalaiset pankit (tilisiirtomääräysjärjestelmä) (asia N:o IV/D1/34.010)

Komissio teki 8. syyskuuta 1999 päätöksen, jossa se totesi, että noin 60 alankomaalaisen pankin tekemä
sopimus yhteisestä tilisiirtomääräysjärjestelmästä ei kuulu perustamissopimuksen 81 artiklan
soveltamisalaan, koska menettely ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (50). Komissio selvitti
päätöksessään, että pankkien sopimus tilisiirtomääräysten käsittelystä veloitettavasta monenvälisestä
palkkiosta on kilpailua rajoittava tekijä, mutta että se aikoi muodostaa myönteisen kannan kyseiseen
palkkioon.

Tilisiirtomääräys on säännöllisesti toistuviin ja sitoumukseen perustuviin kotimaanmaksuihin käytettävä
lomake tilanteessa, jossa maksaja ja maksunsaaja eivät ole suoraan tekemisissä toistensa kanssa.
Esimerkkejä tällaisista ovat energia- ja puhelinlaskut sekä tilaus- ja vakuutusmaksut. Näitä lomakkeita
käytetään Alankomaissa yleisesti maksujen suorittamiseen.

Vuonna 1991 Alankomaiden pankkiyhdistys NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) ilmoitti
komissiolle jäsentensä puolesta sopimuksesta, joka koski yhteistä tilisiirtomääräysjärjestelmää. Ilmoitus
koski erityisesti monenvälisesti asetettua 0,30 Alankomaiden guldenin (0,14 euron) suuruista
pankkienvälistä palkkiota, jonka saajan pankki suorittaa maksajan pankille jokaisesta tilisiirtomaksusta.
Maksu suoritetaan maksajan pankin suorittamasta palvelusta (tilisiirtomääräyslomakkeiden käsittely),
erityisesti tietojen muuntamisesta elektroniseen muotoon.

Monenkeskinen pankkienvälinen maksu on enimmäismäärä. Palkkion käyttöönotto johti maksajan
suorittamien maksujen nousuun, sillä kaikki maksajan pankit päättivät veloittaa maksun asiakkailtaan.
Tämän johdosta monet maksajat tekivät virallisen valituksen palkkiosta.

Yhteisöjen tuomioistuimen 21. tammikuuta 1999 asiassa Bagnasco v. Banca Popolare di Novara
(yhdistetyt asiat C-215/96 ja C-216/ 96), joka samoin koskee kotimaista pankkipalvelutuotetta, antaman
tuomion perusteella komissio tuli siihen tulokseen, että tilisiirtomääräyksiä koskevalla sopimuksella ei
ollut tuntuvaa vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tämä selittyy seuraavasti. Ensiksikin
tilisiirtomääräys on selvästi kotimainen maksuväline, joka liittyy kotimaiseen taloudelliseen toimintaan.
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Toiseksi ulkomaisten pankkien osuus Alankomaiden tilisiirtomääräysjärjestelmästä on määrällisesti
erittäin vähäinen, vaikkakaan ei merkityksetön. Tämä johti EU:n kilpailusääntöjen mukaisen
puuttumattomuustodistuksen myöntämiseen.

Komissio katsoi päätöksessään myös, että ilmoitettuun sopimukseen sisältyvä lauseke enintään 0,30
Alankomaiden guldenin (0,14 euron) korvauksesta maksajan pankin suorittamasta lomakkeiden
käsittelystä, mistä pankit olivat monenvälisesti sopineet, rajoitti kilpailua EU:n kilpailusääntöjen
tarkoittamalla tavalla. Tämä perustui siihen, että tilisiirtomääräysjärjestelmään osallistuvat pankit olivat
rajoittaneet mahdollisuutta neuvotella itsenäisesti sopivaksi katsomastaan palkkiosta muiden pankkien
kanssa. Komissio havaitsi myös, että monenkeskisesti sovittu pankkienvälinen maksu saattoi rajoittaa
pankkien ja niiden asiakkaiden välistä suhdetta, koska pankit, joiden on maksettava kyseinen maksu,
veloittavat sen asiakkailtaan.

Komissio totesi päätöksessään aikovansa muodostaa myönteisen kannan rajoittavan pankkienvälisen
maksun suhteen viitaten tiedonantoon, jonka se oli julkaissut aikaisemmin Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä (EYVL C 273, 9.9.1997). Vaikka komissio aluksi vastustikin monenkeskistä
maksua, komissio vakuuttui menettelyn aikana siitä, että maksu oli tehokkaampi kuin kahdenkeskisesti
asetetut pankkienväliset maksut, ja päätti muodostaa myönteisen kannan asiaan. Tässä yhteydessä
komissio otti erityisesti huomioon, että monenkeskisen pankkienvälisen maksun määrä perustuu
käsittelyltään tehokkaimman maksunsaajapankin kustannuksiin ja että alankomaalaiset pankit sopivat,
että riippumaton asiantuntija tarkistaa maksun määrän säännöllisesti.

Päätöksessä ei kuitenkaan käsitellä tätä asiaa laajemmin, koska komissio päätteli, että EU:n
kilpailusääntöjä ei sovelleta, sillä maksulla ei ole merkittävää vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen
kauppaan.

Euroopan patenttiviraston hyväksymien asiamiesten instituutin
menettelytapasäännöt (asia N:o IV/D-3/36.147)

Tässä asiassa komissio otti ensimmäisen kerran kantaa mainonnan rajoituksiin Euroopan laajuisesti
harjoitettavassa vapaassa ammatissa.

Komission 7. huhtikuuta 1999 (51) tekemä päätös koskee Institut des mandataires agréés’n (IMA) – jossa
jäseninä ovat Euroopan patenttiviraston (EPO) hyväksymät asiamiehet – menettelytapasääntöjen
soveltuvuuden arviointia EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan nojalla.
Merkitykselliset markkinat on määritelty Euroopan patenttivirastolle osoitettuihin eurooppapatenttia
koskeviin hakemuksiin liittyvien palvelujen markkinoiksi, jotka ovat erillään kansallisia patentteja
koskeviin hakemuksiin liittyvien palvelujen markkinoista.

Kyseinen päätös osoittaa, ettei kilpailun edistämisen tavoite ole ristiriidassa ammattieettisten sääntöjen
ylläpitämistä koskevan tavoitteen kanssa vapaan ammatin harjoittamisen alalla.

Komissio erottaa kyseisen ammatin osalta todelliset ammattieettiset määräykset säännöistä, jotka voivat
rajoittaa kilpailua. Komissio katsoo, etteivät säännöt, joita tarvitaan muun muassa asiamiesten
puolueettomuuden, toimivaltuuksien, koskemattomuuden ja vastuun varmistamiseksi, eturistiriitojen ja
harhaanjohtavan mainonnan välttämiseksi sekä EPO:n tehokkaan toiminnan takaamiseksi, rajoita
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(51) EYVL L 106, 23.4.1999.



kilpailua asianomaisella alalla. Tällaisille säännöille myönnetään siten puuttumattomuustodistus. Sen
sijaan kiellolle käyttää vertailevaa mainontaa direktiivin 97/55/EY (52) mukaisissa tilanteissa ja kiellolle
tarjota aktiivisesti palveluja toisten asiamiesten entisille asiakkaille voidaan myöntää
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu poikkeus.

Komission mielestä kyseisille rajoituksille voitiin myöntää poikkeus, joka päättyy päivänä, johon
mennessä jäsenvaltioiden on saatettava voimaan edellä mainitun direktiivin noudattamisen edellyttämät
säännökset. Erittäin lyhyt poikkeus myönnettiin, jotta vältettäisiin äkillinen siirtymä järjestelmästä, jossa
mainonta ja oma-aloitteinen palvelujen tarjoaminen oli lähes täydellisesti kielletty, edellä mainitun
direktiivin mukaiseen järjestelmään. Siirtymäkaudesta, joka antaa mahdollisuuden sopeutua uuteen
tilanteeseen, on hyötyä sekä käyttäjille että asiamiehille.

Komissio katsoo, että todenmukaisella mainonnalla varmistetaan se, että käyttäjille tiedotetaan saatavilla
olevista palveluista, niiden hinnoista sekä siitä, kuka hyväksytyistä asiamiehistä on pätevin käsittelemään
kunkin tapauksen. Mainonnan avulla käyttäjien ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten
mahdollisuudet käyttää eurooppalaista patenttia koskeviin hakemuksiin liittyviä palveluja paranevat, ja
samalla hyväksyttyjen asiamiesten ammatin harjoittamisen tehokkuus paranee.

IMA on nostanut päätöstä koskevan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa (asia T-144/99)
ja pyytänyt päätöksen kumoamista poikkeusta koskevien seikkojen osalta.

Sisämarkkinoiden pääosasto ja terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto osallistuivat useasti päätöksen
valmisteluun.

JAMA (asia N:o IV/F2/37.634) ja KAMA (asia N:o IV/F2/37.611)
[hiilidioksidipäästöjen vähentäminen]

Japanin autoteollisuus (Association of Japanese Automobile Manufacturers, JAMA) ja Korean
autoteollisuus (Association of Korean Automobile Manufacturers, KAMA) ilmoittivat vuonna 1999
vapaaehtoisista sitoumuksista alentaa EU:ssa myytävien uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä (53).
JAMAn ja KAMAn jäsenet ovat sitoutuneet tavoitteeseen, jonka mukaan EU:ssa myytävien uusien
henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksipäästöt ovat 140 g/km vuoteen 2009 mennessä. Sitoumukset
vastaavat Euroopan autoteollisuuden (Association of European Automobile Manufacturers, ACEA)
vuonna 1998 tekemää sitoumusta (54).

Sitoumus ei merkitse tavoitteiden määräämistä yksittäisille autonvalmistajille, vaan ainoastaan yhteistä
keskimääräistä tavoitetta kaikille JAMAn ja KAMAn jäsenille. Autonvalmistajat kehittävät ja ottavat
käyttöön hiilidioksidipäästöjä pienentävää uutta tekniikkaa toisistaan riippumatta ja keskenään kilpaillen.
Seurantaraporteissa ei viitata yksittäisten yhtiöiden saavutuksiin jäsenten välisen kilpailun vääristymisen
ehkäisemiseksi. Tämän perusteella komissio katsoi, että sitoumukset eivät rajoita kilpailua 81 artiklan 1
kohdassa tarkoitetulla tavalla.
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(52) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi harhaanjohtavaa mainontaa koskevan direktiivin 84/450/ETY
muuttamisesta sisällyttämällä siihen vertaileva mainonta, EYVL L 290, 23.10.1997.

(53) Lehdistötiedote IP/99/922.
(54) Lehdistötiedote IP/98/865.



2.2 Vertikaaliset sopimukset

Internationale Dentalschau (IDS) (asia N:o IVF1/36.160)

Komissio ilmoitti 6. syyskuuta 1999 päivätyllä hallinnollisella kirjeellä (55) Gesellschaft zur Förderung der
Dentalindustrie mbH:lle (GFDI, hammastarviketeollisuuden yhdistys), että se ei vastusta Internationale
Dentalschau -tapahtumaa (IDS-messut, kansainvälinen hammashoitoalan katselmus) koskevia 
osallistumisehtoja, joita sovelletaan sen jälkeen kun vuonna 1987 myönnetty poikkeus (56) päättyy. GFDI
järjestää IDS-messut yhdessä paikallisen messuyhdistyksen kanssa joka toinen vuosi Kölnissä.

Ehtojen mukaan IDS-messuille osallistujat eivät saa osallistua muihin Saksassa järjestettäviin alan
esittelyihin määrättynä aikana. Komissio katsoi nyt kuten aikaisemminkin, että kilpailunrajoitus on
perusteltu sen rationalisointivaikutuksen vuoksi ja koska tavoitteena on esitellä hammaslääkäreille ja
hammasteknikoille mahdollisimman laaja tuotevalikoima. Rajoitus ei ole kohtuuton, kun otetaan
huomioon sen kesto ja poikkeukset, joiden mukaan yksittäiset näytteillepanijat ja näyttelyt voivat
järjestää «avoimien ovien päiviä» kongressien tai symposiumien yhteydessä.

Verrattuna vuonna 1987 poikkeusluvan saaneisiin ehtoihin «karenssiaikaa» on nyt lyhennetty viidestä
kuukaudesta joka kolmas vuosi kahteentoista viikkoon joka toinen vuosi. Uuden ilmoituksen kuluessa
GFDI laajensi kongressien tai symposiumien yhteydessä pidettäviä näyttelyjä koskevaa poikkeusta siten,
että sitä sovelletaan kaikkiin hammaslääkäreiden tai hammasteknikoiden kongresseihin tai
symposiumeihin, kunhan esiteltävät tuotteet liittyvät kongressin aiheeseen tai niitä käytetään esittelyissä.

Yhteenveto ehdoista julkaistiin (57) asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Useat saksalaiset ham-
maslääkärien ammatilliset järjestöt (Zahnärztekammern) toimittivat aluksi huomautuksia, mutta sopivat
myöhemmin GFDI:n kanssa kiertokirjeestä, jossa selvitetään kongressiin liittyvien näyttelyjen järjestelyt.

Sanomalehtien jakelusopimukset Belgiassa – AMP (asiat N:o IV/C-2/31.609 ja
37.306)

Komissio tutki Belgian sanomalehtien jakelujärjestelmää Agence et Messagerie de Pressen (AMP)
ilmoitettua valtuutettujen vähittäiskauppiaiden kanssa tehtävistä valikoivista jakelusopimuksista.

Lehtien jakeluun liittyy kysymys hintojen asettamisesta, sillä kyseisillä tuotteilla on epätavallinen 
oikeudellinen asema. Yleensä vähittäiskauppias on jälleenmyyjä eli myy kuluttajille omistamiaan tavaroita
ja vastaa toimintaan liittyvistä riskeistä. Sanomalehtien jakelussa vähittäiskauppias ei omista myymiään
sanomalehtiä ja aikakauslehtiä eikä kauppiaalle koidu riskiä myymättömistä lehdistä. Tästä riskistä vastaa
yksin julkaisija, jonka on otettava takaisin myymättömät kappaleet. Vastineeksi ainoastaan julkaisija asettaa
hinnan, jolla tuotteet myydään kuluttajalle, ja vähittäiskauppiaan on sovellettava kyseistä hintaa.

Myymättömien kappaleiden osuus on ulkomaisten sanomalehtien kohdalla huomattavasti suurempi
(50–70 prosenttia) kuin kotimaisten lehtien osalta (10–30 prosenttia). Sanomalehtien rajatylittävä levikki
on erittäin vähäistä, koska myynti ei ole juurikaan kannattavaa julkaisijoille.
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(55) Lehdistötiedote IP/99/672, 10.9.1999.
(56) Komission päätös 18.9.1987 (EYVL L 293, 16.10.1987), kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 1987, 78 kohta.
(57) EYVL C 6, 9.1.1999.



Komissio katsoi, että lauseke kiinteästä myyntihinnasta kuului EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan
1 kohdan soveltamisalaan ja sitä oli tutkittava 81 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Komissio teki kaksivaiheisen analyysin. Ensiksi se tutki, voitaisiinko jakelu lehtikioskeilla järjestää
toisella tavalla, ja sen jälkeen, onko lauseke, jonka mukaan julkaisija määrää hinnan, välttämätön
myymättömien lehtien palautusjärjestelmässä.

Komissio huomasi, että tätä samaa järjestelmää (lehtien jakelu lehtikioskien kautta) käytetään kaikkialla
maailmassa. Järjestelmän laaja käyttö oli jo itsessään merkki vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttumisesta.

Tämän jälkeen komissio tarkasteli sanoma- ja aikakauslehtien erityistä luonnetta. Tuotteiden elinkaari on
erittäin lyhyt: yksi päivä päivittäin ilmestyvien julkaisujen kohdalla ja muutama päivä viikkolehtien
osalta. Tämä erityispiirre selittää, miksi myymättömien lehtien palautusjärjestelmä on niin yleinen.

Jos myymättömiä kappaleita ei palautettaisi, vähittäiskauppias tai jakelija joutuisi kantamaan
taloudellisen riskin. Tällä olisi markkinointipolitiikan kannalta kaksi seurausta: jakelijat rajoittaisivat
yleisölle tarjottavien kappaleiden määrän tarvittavaan vähimmäismäärään, vaikka sen vuoksi lehtiä
olisikin liian vähän, eivätkä ne ottaisi jakeluun lehtiä, joiden myyntiin sisältyisi riski. Toinen
mahdollisuus olisi korottaa jakelijan palvelujen hintaa ja siten joko supistaa julkaisijan katetta tai nostaa
kuluttajan maksamaa hintaa, mikä olisi todennäköisintä.

Myymättömien lehtien palautusta koskeva lauseke on siten tarpeen kyseisestä jakelujärjestelmästä
odotettavan hyödyn saamiseksi, toisin sanoen monipuolisen sanoma- ja aikakauslehtivalikoiman
tarjoamiseksi kuluttajille.

Komissio tarkasteli myös, voisiko julkaisija hyväksyä palautusjärjestelmän määräämättä kuluttajan
maksamaa hintaa. Vähittäiskauppiaalla ei siinä tapauksessa olisi myymättömiin lehtiin liittyvää
taloudellista riskiä. Jos kauppias tekisi hinnoitteluun liittyvän arviointivirheen, mikä voisi tapahtua jos
sanomalehden asemasta markkinoilla ei ole kokonaiskuvaa, myymättömiä lehtiä olisi enemmän ja
julkaisija joutuisi kantamaan taloudellisen vastuun vähittäiskauppiaan hinnoitteluvirheestä. Kyseisessä
jakelujärjestelmässä on siis taloudellisesti hyväksyttävämpää, että taloudellisesta riskistä vastaava
toimija määrittää myös myyntihinnan.

Täten kyseiselle lausekkeelle voitiin myöntää poikkeus ja komissio lähetti 3. kesäkuuta 1999 EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaista poikkeusta koskevan hallinnollisen kirjeen.

Microsoft Internet Explorerin lisensointi (asia N:o IV/C3/36.945)

Tietokoneohjelmistojen valmistaja Microsoft ilmoitti komissiolle 27. helmikuuta 1998 eräiden 
eurooppalaisten Internet-palveluiden tarjoajien kanssa tehdyistä sopimuksista, jotka koskevat Microsoftin
Internet Exploreria käyttävien tuotteiden lisensointia ja jakelua. Internet-palveluiden tarjoaja on yritys, joka 
ylläpitää pysyvää yhteyttä Internetiin ja tarjoaa tilaajilleen mahdollisuuden Internet-yhteyteen puhelimen
kautta. Internet-palveluiden tarjoajat voivat myös tarjota tilaajilleen World Wide Web (WWW) -sivuja.

Microsoft ilmoitti sopimuksensa muodollisesti sen jälkeen kun kilpailun pääosasto oli aloittanut asian
tutkimisen. Tutkimuksen aikana komissio neuvoi Microsoftia tarkistamaan sopimuksensa yhteisön
kilpailusääntöjen perusteella varmistaakseen, että niihin ei sisälly rajoituksia, jotka voisivat laittomasti
sulkea markkinat Microsoftin kilpailijoiden Internet-selaimilta ja edistää Microsoftin omistaman
tekniikan käyttöä Internetissä.
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Microsoft muutti sopimuksiaan ja ilmoitti muutetuista sopimuksista komissiolle. Microsoftin tekemät kak-
si merkittävintä muutosta ovat seuraavat: vaikka Internet-palveluiden tarjoaja ei pystyisi saavuttamaan
Internet Explorer -selaimeen perustuvan tekniikan jakelussa tiettyä vähimmäismäärää tai -prosenttia, sopi-
musta ei enää sanota irti, ja Internet-palveluiden tarjoajat voivat nyt markkinoida ja mainostaa kilpailevia se-
laimia.

Kiistanalaisten lausekkeiden poistamisen jälkeen komissio päätti hyväksyä kyseiset lausekkeet
hallinnollisella kirjeellä EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan nojalla (58). Hallinnollinen
kirje koskee ainoastaan Microsoftin ja Internet-palveluiden tarjoajien välisiä sopimuksia. Komissio ei ole
ottanut kantaa Microsoftin käyttäytymiseen yleisesti tai määräävän aseman mahdolliseen väärinkäyttöön.

Euroopan laajuiset liikenneverkot

Komissio on tutkinut kahden tärkeän maakuljetusinfrastruktuurin toimintaa komission suosituksista
kilpailusääntöjen soveltamiseksi uusiin liikenneinfrastruktuureihin liittyviin hankkeisiin annetun
selvennyksen puitteissa (59).

CTRL (asia N:o IV/D-2/37.289)

Komissiolle ilmoitettiin Channel Tunnel Rail Linkin (CTRL) radankäyttösopimuksista, jotka takaavat vu-
onna 2007 suurten nopeuksien yhteyden kanaalitunnelin ja Lontoon välillä. Sopimukset on tehty rautatieyh-
tiö Eurostar (UK) Ltd:n, joka on kansainvälisen Eurostar-palvelun brittiläinen osapuoli, ja infrastruktuuria
hallinnoivan Railtrack Plc:n kanssa. Tiedonannossa (60) komissio ilmoitti aikeestaan ottaa myönteisen kan-
nan näihin sopimuksiin. Komissio ei keskustellut osapuolten näkemyksestä, että palvelun käyttöönoton jäl-
keen radalla olisi kapasiteettia uusille markkinoilletulijoille. Komissio on ainoastaan huomauttanut, että Eu-
rostar (UK):lla ei ole vakavaa kilpailijaa radalle ja että mahdollinen kilpailija on tässä vaiheessa hypoteetti-
nen. Maaliskuun 12. päivänä 1999 päivätyssä hallinnollisessa kirjeessä kilpailun pääosasto on vahvistanut
osapuolille, ettei ole syytä soveltaa EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa kyseisiin sopimuksiin.

Eurotunnel (asia N:o IV/D-2/32.490)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi (61) 22. lokakuuta 1996 komission 13. joulukuuta 1994
tekemän päätöksen. Komissio oli antanut poikkeusluvan kolmeksikymmeneksi vuodeksi Eurotunnelin,
British Railin ja Société nationale des chemins de fer français’n (SNCF) käyttöoikeussopimukselle (62).
Tuomioistuin totesi tuomiossaan sopimusten määräysten antavan Eurotunnelille mahdollisuuden
luovuttaa osa omasta kapasiteetistaan uusille markkinoilletulijoille, minkä lisäksi komissio tarkasteli
käyttöoikeussopimusta uudelleen sääntelyssä tapahtuneen kehityksen ja kanaalin ylittävien kuljetusten
markkinoilla tunnelin avautumisen jälkeen vuonna 1994 tapahtuneen kehityksen perusteella. Osapuolet
olivat lisäksi luopuneet yhdestä sopimukseen sisältyneestä lausekkeesta, joka oli ollut syynä komission
vuonna 1994 tekemään päätökseen.

Komissio huomautti ensin, että tunnelissa oli vapaata käyttökapasiteettia. Siltä osin kuin on vapaita
junavuoroja eikä Eurotunnelin ja rautatieyhtiöiden väliseen sopimukseen sisälly yksinoikeutta, komissio
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(58) Lehdistötiedote IP/99/317, 10.5.1999.
(59) EYVL C 298, 30.9.1997.
(60) EYVL C 6, 9.1.1999.
(61) Asiat T-79/95 ja T-80/95 (Kok. 1996, s. II-1491).
(62) XXIV kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 184 ja 185 kohta.



katsoi, ettei käyttöoikeussopimuksen tarkoituksena tai vaikutuksena ollut kilpailun rajoittaminen
tunneittain kulkevien junavuorojen tarjonnan markkinoilla.

Käyttöoikeussopimuksella ei myöskään jaettu markkinoita eikä sen tarkoituksena ollut rajoittaa kilpailua
sikäli kuin rautatieyhtiöt ja Eurotunnel toimivat eri kuljetuspalvelujen markkinoilla. Komissio ei
myöskään havainnut, että käyttöoikeussopimus rajoittaisi kuljetuspalvelujen markkinoita, joilla
rautatieyhtiöt ja Eurotunnel toimivat.

Kilpailun pääosasto ilmoitti 21. toukokuuta 1999 päivätyllä hallinnollisella kirjeellä osapuolille, että ei
ollut enää syytä soveltaa EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa käyttöoikeussopimukseen.

Yhdistyneen kuningaskunnan olutasiat (63)

Komissio myönsi vuonna 1999 poikkeusluvan Yhdistyneen kuningaskunnan kolmen suurimman
panimon vakiomuotoisille vuokrasopimuksille. Päätös tehtiin sen jälkeen, kun komission yksiköt olivat
tutkineet laajasti tapaa, jolla kansalliset panimot Bass, Scottish and Newcastle (S&N) ja Whitbread olivat
tehneet sopimuksia vuokralaistensa kanssa.

Kansallisten panimoiden vakiovuokrasopimukset ovat tyypillisiä Yhdistyneen kuningaskunnan
sopimuksia, joihin liittyy ostovelvoite. Toisin sanoen yhtiö (tässä tapauksessa kansallinen panimo)
omistaa vähittäismyyntipisteen, jonka toimintaa se ei itse harjoita, vaan vuokraa tilat itsenäiselle
yrittäjälle vuokraa vastaan, ja yrittäjällä on velvollisuus ostaa kaikki (tietyn tyyppiset) oluet panimolta.

81 artiklan 1 kohta

Tällaiset vuokrasopimukset kuuluvat 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, jos ne täyttävät Delimitis-
tuomiossa (64) asetetut kaksi edellytystä: a) oluen kansalliset anniskelumarkkinat ovat suljetut ja b)
kyseisen panimon sopimukset myötävaikuttavat huomattavasti sulkemiseen.

Komissio katsoi, että oluen anniskelumarkkinat Yhdistyneessä kuningaskunnassa olivat suljetut, kun ote-
taan huomioon kaikkien Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivien panimoiden itse johtamien ja niiden
vuokraamien pubien sekä lainasopimuksen panimon kanssa tehneiden pubien anniskelumyynti, olut, joka
pub-yhtiöiden on ostettava paikallisilta panimoilta sekä muut syyt, jotka liittyvät mahdollisuuteen päästä
markkinoille sekä markkinavoimiin.

Komissio katsoi myös, että Bassin, S&N:n ja Whitbreadin sidotut verkostot (65) myötävaikuttavat
merkittävästi markkinoiden sulkemiseen.

81 artiklan 3 kohta

Komissio havaitsi, että Bassiin, S&N:ään ja Whitbreadiin sidoksissa olevat vuokralaiset joutuvat 
maksamaan oluestaan keskimäärin enemmän kuin yksittäiset toimenharjoittajat, jotka ostavat samaa olutta
samalta panimolta (itsenäiset pubit). Komissio kuitenkin katsoi, että poikkeus oli perusteltu, koska Bassin,
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(63) Asiat 35079, 35999, 36081 (ilmoitukset), 36302, 36349, 36356, 36717, 36719, 36745, 36746, 36953, 36954,
36956, 36971, 36987, 36991, 37007, 37011, 37019, 37054 (kantelut).

(64) Asia C-234/89, Stergios Delimitis v. Henninger Bräu (Kok. 1991, s. I-935).
(65) Verkostot muodostuvat vuokrapubeista, panimoiden itse johtamista pubeista tai lainasopimuksen panimon kanssa

tehneistä pubeista sekä periaatteessa oluesta, joka «tukkukaupan kumppaneiden» on ostettava.



S&N:n ja Whitbreadin ostovelvoitteen alaisilla vuokralaisilla oli keskimäärin samat kilpailuedellytykset
kuin niiden kilpailijoillakin.

Komissio päätti siten myöntää ajallisesti rajoitetun yksittäispoikkeuksen kyseisten panimoiden 
vakiovuokrasopimuksille. Koska Whitbread omisti paljon vuokrapubeja ja teki 20 vuoden 
vuokrasopimuksia vuokralaisten kanssa, pitkä poikkeusaika katsottiin tarpeelliseksi, ja siten komissio 
päätti myöntää poikkeusluvan, joka on voimassa 31. joulukuuta 2008 asti. Bassille ja S&N:lle, jotka olivat
myyneet vuokrapubinsa tai muuttivat niitä itse johdetuiksi pubeiksi, komissio päätti myöntää lyhyemmän
poikkeusluvan, joka päättyy 31. joulukuuta 2002. Poikkeusluvan pituuden ansiosta sekä Bass että S&N 
voivat tehdä jäljellä olevia vuokrapubeja koskevat kaupalliset päätökset kohtuullisella oikeusvarmuudella.

Whitbreadiä (66), Bassiä (67) ja S&N:ää (68) koskevien komission 81 artiklan 3 kohdan nojalla tekemien
päätösten jälkeen joillekin kantelijoille toimitettiin kopio päätöksestä, mikä oli muodollinen ilmoitus
niiden tekemien kanteluiden hylkäämisestä.

2.3 Määräävä markkina-asema

Alankomaiden sähkönsiirtotariffit (asia N:o IV/E3/37.770)

Alankomaissa kansallisen verkon kautta tapahtuvan sähkönsiirron kokonaiskustannuksista vastaavat
kuluttajat (75 prosenttia) ja tuottajat (25 prosenttia). Alankomaiden johtava siirtoverkko-operaattori aikoi
veloittaa sähköä maahan tuovilta saman maksun kuin kotimaisilta tuottajilta eli 25 prosenttia. Tämä
koskisi sekä sähkön tuontia Alankomaihin että sähkön siirtoa Alankomaiden kautta. Alankomaiden
sähkön sääntelyvirasto, jonka on hyväksyttävä kyseiset maksut, tiedusteli komissiolta, onko siirtoverkko-
operaattorin suunnittelema hinnoittelupolitiikka yhteisön kilpailusääntöjen mukaista. Sääntelyvirasto
noudatti siten yhteisön lainsäädäntöä, jonka mukaan kansalliset viranomaiset eivät saa hyväksyä
käytäntöä tai sopimusta, joka on yhteisön kilpailuoikeuden vastainen (69).

Vastauksessaan Alankomaiden sähkön sääntelyvirastolle komissio katsoi, että tuonti- ja siirtomaksut ovat
EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan mukaiset, jos ne täyttävät kaksi edellytystä.

Määräävässä asemassa olevan siirtoverkko-operaattorin maksujen on aina liityttävä todellisiin
kustannuksiin, jotta estetään perustamissopimuksen 82 artiklassa tarkoitettu määräävän markkina-
aseman väärinkäyttö. Komission tietojen mukaan tällaisia kustannuksia kertyy ainoastaan silloin, jos
elektronit todella virtaavat rajojen yli. Alankomaiden siirtoverkko-operaattori voi sääntelyviraston
valvonnan alaisuudessa veloittaa tuonnista ja kauttasiirrosta, jos nämä toimet johtavat lisäkustannuksiin
linjoilla, jotka liittävät Alankomaiden verkon naapurijäsenvaltioiden verkkoihin.

Energian sisämarkkinoita koskevissa uusissa puitteissa on täysin mahdollista, että sähköä kaupataan useita
kertoja kansallisten rajojen yli. Näin on erityisesti jäsenvaltioissa, joissa vaihdetaan sähköä Alankomaiden
tapaan. Jotta määräävässä asemassa olevalle siirtoverkko-operaattorille ei suoriteta maksua kahdesti, on hu-
olehdittava siitä, että ulkomaiset yhtiöt maksavat tuontimaksut ainoastaan sähköstä, joka todella tuodaan
toisesta jäsenvaltiosta. Sähkön alkuperän todistaminen on kuitenkin tuojien vastuulla.
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(66) EYVL L 88, 31.3.1999.
(67) EYVL L 186, 19.7.1999.
(68) EYVL L 186, 19.7.1999.
(69) Asia 66/86, Ahmed Saeed, Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, (Kok. 1989, s. 803).



Irish Interconnector (asia N:o IV/E-3/37.589)

Vuonna 1999 Irlannin julkisista liikelaitoksista vastaava ministeriö tiedusteli komission kantaa kysymykse-
en, kuinka Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin välisen kaasuputken pieni kapasiteetti olisi jaettava.
Kysymys tuli ajankohtaiseksi, koska monet yritykset ja yhteisyritykset aikovat rakentaa uusia kaasua käyt-
täviä sähkövoimalaitoksia Irlannin markkinoille. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin välisen kaasu-
putken kapasiteetti ei kuitenkaan riitä tyydyttämään kasvavaa sähköntuotannon kysyntää vuosina
2001–2004.

Analyysissaan komissio katsoi, että syrjimättömyysperiaatetta ei loukattaisi, vaikka voimalaitoksia
suosittaisiin muihin kaasunkäyttäjiin nähden kapasiteettia jaettaessa, jos lisääntynyttä sähkön kysyntää
ei voitaisi tyydyttää muilla tavoin. Komissio katsoi myös, että Irlannin sähkömonopolille ESB:lle ei
pitäisi antaa lisäkapasiteettia. On selvää, että lisäkapasiteetin antaminen ESB:lle vaikeuttaisi sen
kilpailijoiden tuloa Irlannin sähkömarkkinoille, ellei tekisi sitä jopa mahdottomaksi, sillä uudenaikaisen
voimalaitoksen rakentaminen edellyttää käytettävissä olevaa kaasukapasiteettia. Näytti siltä, että
kaasukapasiteetin antaminen ESB:lle vahvistaisi sen määräävää asemaa Irlannin sähkömarkkinoilla.

Ministeriö kysyi komission kantaa myös kapasiteetin jakamismenetelmään (huutokauppa, arvonta,
ilmoittautumisjärjestys jne.). Vaikka komissio ei ottanut lopullista kantaa tähän asiaan, se ilmoitti, että
periaatteessa ministeriön tehtävänä on valita soveltuva menetelmä kunhan tietyt edellytykset, kuten
avoimuus ja syrjimättömyys, täyttyvät. Kyseisessä asiassa huutokauppamenettely näytti hyväksyttävältä.

3 Kanteluiden hylkääminen

Lille/UEFA (Mouscronin tapaus) (asia N:o COMP/E3/36.851)

Komissio teki 3. joulukuuta 1999 päätöksen, jolla hylätään lopullisesti Mouscronin tapausta koskeva
kantelu, jonka Lillen kaupunki (Communauté urbaine de Lille) oli tehnyt Euroopan jalkapalloliittoa
(UEFA) vastaan (70).

Päätös auttaa määrittämään EY:n perustamissopimuksen kilpailusääntöjen soveltamisalan rajat urheilun
osalta ja parantaa eri toimijoiden oikeusvarmuutta. Siitä käy ilmi komission tällä alalla noudattaman 
politiikan kolme tärkeää osatekijää: 1) komissio tunnusti urheilujärjestöjen sääntelyoikeuden urheilun 
erityisluonteeseen liittyvien ei-taloudellisten seikkojen osalta; 2) urheilujärjestöjen säännöt, jotka ovat 
tarpeen seurojen välisen tasa-arvon ja tulosten ennalta-arvaamattomuuden varmistamiseksi, eivät periaatte-
essa kuulu perustamissopimuksen kilpailusääntöjen soveltamisalaan; ja 3) komissio käsittelee tapaukset,
joilla on yhteisön laajuinen ulottuvuus ja jotka vaikuttavat merkittävästi jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Komissio katsoo päätöksessään, että UEFA-cupin sääntö, jonka mukaan kunkin seuran on pelattava
kotiottelunsa kotikentällään («at home and away from home» -sääntö) ja sen poikkeukset (joissa ei
suljeta pois sitä mahdollisuutta, että isäntäseura pelaa kotiottelunsa vastapuolen kotimaassa) on tarpeen
seurojen yhtäläisten mahdollisuuksien varmistamiseksi, eikä siihen tämän vuoksi sovelleta EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklaa. Näin ollen UEFA on tämän säännön ja sen poikkeukset antaessaan
käyttänyt laillista itsesääntelyoikeuttaan urheilujärjestönä tavalla, jota ei voida asettaa kyseenalaiseksi
perustamissopimuksen kilpailusääntöjen nojalla.
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Lisäksi komissio katsoo, ettei yhteisön etu edellytä sen perusteellista tutkintaa, onko UEFA käyttänyt
väärin mahdollista määräävää asemaansa soveltaessaan tämän säännön poikkeuksia ottamatta huomioon
joidenkin rajaseutujen yhdentymistä koskevia erityispiirteitä, ja onko se tehnyt näin erityisesti tässä
tapauksessa. Kantelussa, joka jätettiin 31. joulukuuta 1997, vastustettiin UEFA:n päätöstä kieltää
Excelsior Mouscronin ja FC Metzin välisen UEFA-cupin ottelun järjestäminen Lille-Métropole -
stadionilla. Päätöksen vuoksi Lillen kaupunki ei voinut vuokrata stadionia Excelsior Mouscronille.

Komissio katsoi, että koska EY:n perustamissopimuksen 82 artiklaa ei todennäköisesti ollut rikottu,
tapauksessa ei voitu katsoa olevan kyse yhteisön edusta kahdesta syystä: 1) asiaa oli tarkasteltava
jalkapallon kansallisen maantieteellisen järjestelyn puitteissa Euroopassa, mitä yhteisön lainsäädäntö ei
asettanut kyseenalaiseksi; ja 2) kyseessä oli komissiolle ilmoitettu yksittäistapaus, jonka aiheuttama
kiista kuului jo menneisyyteen. Tutkimustoimenpiteet eivät siten olisi suhteessa siihen
todennäköisyyteen, että asiassa olisi kyse rikkomisesta.

TF1/France2 ja France3 (asia N:o IV/C-2/34.711)

TF1 teki kantelun 10. maaliskuuta 1993. EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaan viitaten se väitti, että
France2:n ja France3:n yhteistyö aiheutti kilpailunvääristymiä, jotka haittasivat sen etua. TF1 totesi, että
yhteistyön tarkoituksena oli rajoittaa kilpailua, koska yhteistyö oli pelkästään kaupallisten periaatteiden
mukainen ja tavoitteena oli hankkia osuuksia mainosmarkkinoilla. TF1 huomautti kahdesta väitetystä
kilpailunvastaisesta vaikutuksesta: France2:n ja France3:n välisen kilpailun poistumisesta kokonaan ja
siitä, että kolmansien osapuolten (kuten TF1) toiminta tuli kalliimmaksi.

Hylätessään kantelun 3. helmikuuta komissio sovelsi «yrityksen sisäistä periaatetta», jonka mukaan EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta samaan konserniin kuuluvien yritysten välisiin
sopimuksiin tai yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, jos kyseiset yhtiöt muodostavat
liiketoimintayksikön.

Komissio on arvioinut, että näin oli laita tässä asiassa useista syistä:

— Elokuun 2. päivänä 1989 annetun lain tarkoituksena oli luoda yksi konserni, jonka hallituksen
puheenjohtaja olisi yhteinen. Lakiluonnoksen perustelut ja parlamentissa käydyn keskustelun
pöytäkirjat ovat hyvin selvät tässä suhteessa.

— Yhteisen hallituksen puheenjohtajan rooli osoitti, että hän määritti kahden kanavan strategian ja
varmisti niiden koordinoinnin.

— Kahden kanavan ohjelmistot yhtenäistettiin, koordinoitiin ja tehtiin toisiaan täydentäviksi hallituksen
puheenjohtajan alaisuudessa.

— Mainososastot sulautettiin yhteen.

EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla komissio hylkäsi kantelun myös sillä perusteella, että
näiden kahden julkisessa omistuksessa olevan kanavan ei voitu katsoa olevan määräävässä markkina-
asemassa merkityksellisillä markkinoilla. Katsojamäärien perusteella kyseisten yhtymien osuus oli
kutakuinkin samanlainen vuonna 1992, jolloin kantelu tehtiin (41 prosenttia TF1:n osalta ja 38 prosenttia
kahden julkisen kanavan osalta), samoin kuin vuonna 1997 (35 prosenttia TF1:n osalta ja 40,1 prosenttia
France2:n ja France3:n osalta). Mainostulojen perusteella TF1:n osuus oli ehdottomasti suurin: 55
prosenttia vuonna 1992 ja 50 prosenttia vuonna 1997.
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Komissio katsoi lisäksi, että menettelytavat, jotka kantelijan mielestä olivat kilpailunvastaisia, olivat itse
asiassa tavallisia kaupallisia käytäntöjä kilpailuympäristössä ja TF1:n vastustama ohjelmistostrategia oli
normaali, laillinen käytäntö.

M6/Euroopan yleisradioliitto (EBU) (asia N:o IV/C2/36.826)

Euroopan yleisradioliitto on kansallisten yleisradioyhtiöiden liitto. Liiton tarkoituksena on muun muassa
neuvotella urheilujärjestöjen tai kilpailunjärjestäjien kanssa urheilulähetysten yksinoikeuksista jäsentensä
puolesta. Jäsenet antavat toisilleen myös teknistä apua urheilutapahtumien lähettämiseksi.

M6 oli tehnyt EBUa koskevan kantelun 5. joulukuuta 1997. Vuodesta 1987 lähtien se oli kuudesti hakenut
EBUn jäsenyyttä, mutta hakemukset oli joka kerran hylätty.

Komissio oli myöntänyt EBUn järjestelmälle poikkeusluvan 11. kesäkuuta 1993 (71). Ensimmäisen oikeu-
sasteen tuomioistuin oli kumonnut tämän päätöksen 11. heinäkuuta 1996 antamallaan tuomiolla (72). 
Tuomioistuin arvosteli erityisesti liittoon liittymisen perusteita, jotka sen mielestä olivat liian epätarkkoja,
subjektiivisia ja helposti sovellettavissa syrjivällä tavalla. EBU valitti tuomiosta Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimeen komission tukemana.

Nämä seikat ovat M6:n tekemän kantelun taustalla. M6 katsoi, että hylkäämällä M6:n hakemuksen 
uudelleen EBU ei ollut ottanut huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiota, vaan 
sovelsi edelleen jäsenyysperusteita, jotka kyseisen tuomioistuimen tuomiossa oli katsottu laittomiksi. M6
väitti myös, että komission olisi pitänyt määrätä EBU myöntämään sille suora pääsy jäsenten puolesta 
hankittuihin urheiluoikeuksiin.

Komissio hylkäsi kantelun 29. kesäkuuta tekemällään päätöksellä. Komissio katsoi ensiksikin, että sillä ei
ollut tarvittavaa oikeusvaltaa määrätä EBU myöntämään M6:lle suora pääsy urheilulähetyksiä koskeviin 
oikeuksiin. Se hylkäsi kantelun myös sillä perusteella, että jäsenyysperusteet eivät kuuluneet EY:n 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan ja että vaikka ne rajoittaisivat kilpailua, EBU
ei ollut soveltanut niitä, vaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion jälkeen se oli arvioinut
M6:n hakemuksen ja hylännyt sen uusien jäsenyysperusteiden nojalla. Uudet perusteet olivat objektiivisia,
kvantifioitavissa ja niitä voidaan soveltaa syrjimättömällä tavalla, ja siten ne noudattivat ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuimen vaatimuksia.

CanalSatellite/TPS (asia N:o IV/C-2/36.605)

Komissio hylkäsi 7. huhtikuuta kantelun, jonka CanalSatellite oli tehnyt TPS:ää ja sen perustajayhtiöitä
(TF1, France Télévision, M6, France Télécom ja Suez-Lyonnaise des eaux) vastaan. CanalSatellite kanteli
sopimuksesta, joka antoi TPS:lle yksinoikeuden lähettää yleiskanavia digitaalisesti.

Kantelija perusti väitteensä siihen, että kyseiset markkinat koostuvat maksullisista ja maksuttomista 
televisiopalveluista, ja katsoi yksinoikeuden antaneen TPS:lle kohtuuttoman edun. CanalSatellite katsoi
muun muassa, että vaikka maksutelevisiomarkkinat määriteltäisiin erikseen, liittymien eri lajit olisi 
eroteltava toisistaan ja tämän vuoksi maksullisten digitaalikanavapakettien markkinat olisi erotettava 
Canal+:n tapaisista yksittäisten maksullisten kanavien markkinoista. Näin ollen CanalSatellitella ei enää
olisi määräävää asemaa markkinoilla, joilla TPS toimii.
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(71) EYVL L 179, 22.7.1993.
(72) Yhdistetyt asiat T-528/93, T-542/93, T-543/93 ja 546/93, Métropole Télévision SA, Reti Televisive Italiane SpA,

Gestevision Telecinco SA, Antena 3 de Television v. komissio (Kok. 1996, s. II–649).



Komissio ei yhtynyt tähän määritelmään. Se katsoi, että maksutelevisiomarkkinat olivat erillään
maksuttomien televisiolähetysten markkinoista, mutta että maksutelevisiomarkkinoita ei pitäisi jakaa
alimarkkinoihin käytettävän tekniikan mukaan (analogiset tai digitaaliset lähetykset) eikä lähetystavan
mukaan (kaapeli-, satelliitti- ja maanpäälliset lähetykset). Komissio vahvisti siten yleisradioalaa
koskevan analyysinsa, jonka se oli tehnyt Bertelsmann/Kirch/Premieren asiassa (73).

Ottaen huomioon Canal+-yhtymän määräävän aseman maksutelevisiomarkkinoilla, komissio katsoi
TPS:n olevan selvästi epäedullisessa asemassa ohjelmien saannissa ja tarvitsevan käynnistämisensä
tueksi piirteen, joka erottaa sen Canal+:sta ja CanalSatellitesta. Näin ollen kantelu oli hylättävä.

Info-Lab/Ricoh (asia N:o IV/E-2/36.431)

Komissio hylkäsi 7. tammikuuta 1999 kantelun, jonka oli tehnyt kopiokoneen värijauhetta valmistava In
fo-Lab kopiokoneita valmistavaa Ricohia vastaan. Info-Lab väitti, että Ricoh käytti väärin määräävää 
asemaansa niiden värikasettien markkinoilla, jotka ovat yhteensopivia eräiden Ricohin kopiokoneiden
kanssa ja joihin Ricohilla on teollis- ja tekijänoikeudet, koska Ricoh kieltäytyi toimittamasta Info-Labille ty-
hjiä värikasetteja, joiden avulla Info-Lab voisi kilpailla Ricohin kanssa täysien värikasettien myynnissä.

Info-Lab väitti, että ei ollut mahdollista suunnitella Ricohin kopiokoneisiin sopivaa värikasettia
rikkomatta samalla Ricohin teollis- ja tekijänoikeuksia. Se haluaisi siten ostaa tyhjiä värikasetteja
Ricohilta, täyttää ne värijauheella, jota se jo valmistaa, ja myydä täysiä värikasetteja kilpaillen Ricohin
kanssa. Ricoh, joka ei ole tähän mennessä myöntänyt suunnitteluoikeuksia koskevia lisenssejä eikä
myynyt tyhjiä värikasetteja, kieltäytyi kuitenkin myymästä tyhjiä kasetteja.

Info-Labin mukaan merkitykselliset tuotemarkkinat olisivat Ricohin kopiokoneisiin sopivien tyhjien väri-
kasettien markkinat. Tyhjät värikasetit täytetään värijauheella ja myydään loppukäyttäjille. Tällaisia 
markkinoita ei kuitenkaan ole. Yksikään valmistaja tai kauppias ei myy Ricohin kopiokoneisiin 
sopivia tyhjiä värikasetteja. Ricoh on ainoa yhtiö, joka voi valmistaa kyseisiä värikasetteja, sillä niitä 
suojelevat Ricohin teollis- ja tekijänoikeudet, eikä Ricoh ole myöntänyt suunnitteluoikeuksiaan koskevia li-
senssejä. Ricoh ei myöskään myy tyhjiä värikasetteja muille yrityksille tai loppukäyttäjille. Myöskään 
vähittäiskaupan tasolla ei ole kysyntää tyhjistä värikaseteista. Kasetti ja värijauhe myydään yhdessä yhtenä
tuotteena. Muut kopiokoneiden valmistajat ja itsenäiset värikasettien valmistajat, kuten Info-Lab itse, 
myyvät täytettyjä värikasetteja loppukäyttäjille. Tämä täyttää kuluttajien tarpeet, vähentää kustannuksia ja
tarkoittaa sitä, että kasettia ja värijauhetta on käytettävä yhdessä. Ne on siksi katsottava yhdeksi tuotteeksi.

Koska ei ole Ricohin kopiokoneiden kanssa yhteensopivien tyhjien värikasettien markkinoita, kysymys
on siitä, voidaanko Ricoh, joka ei ole myöntänyt suunnitteluoikeuksia koskevia lisenssejä eikä myynyt
tyhjiä värikasetteja, pakottaa aloittamaan näiden kasettien myynnin, jotta Info-Lab voi tulla markkinoille.
Koska kuluttajien taholta ei ole kysyntää tyhjille värikaseteille, sillä loppukäyttäjät käyttävät kasettia ja
värijauhetta yhdessä, tyhjien kasettien myynnin ainoa tarkoitus olisi antaa Info-Labille mahdollisuus
kilpailla Ricohin kanssa täytettyjen värikasettien markkinoilla. Komissio katsoi, että yrityksillä ei ole
velvollisuutta ryhtyä pakosta tällaiseen yhteistyöhön mahdollisten markkinatoimijoiden kanssa ja että
tällainen pakollinen yhteistyö olisi mahdollista ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa «olennaisia
toiminteita» koskevan yhteisön tuomioistuinten oikeuskäytännön mukaisesti (74).
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(73) EYVL L 53, 27.2.1999.
(74) Katso asia C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH &

Co. KG ja muut, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 26.11.1998 (Kok. 1998, s. I-7791).



Perustamissopimuksen 82 artiklaa voitaisiin mahdollisesti soveltaa Ricohin asiassa korkeintaan silloin, jos
Ricoh olisi määräävässä asiassa kulutushyödykkeiden markkinoilla, minkä vuoksi se voisi toimia 
mahdollisista kilpailijoista riippumatta ja asettaa hinnat vapaasti. Ricoh on ainoa yritys, joka myy Ricohin
kopiokoneisiin soveltuvia täytettyjä värikasetteja. Komission tutkimuksen mukaan Ricohilla ei kuitenkaan
ole määräävää asemaa kopiokonemarkkinoilla. Tämä johtaa kysymykseen, voidaanko yrityksellä katsoa
olevan määräävä asema kulutushyödykkeiden markkinoilla silloin, kun sillä ei ole määräävää asemaa 
jakeluketjun aiemmassa vaiheessa eli kopiokonemarkkinoilla. Olennaista asiassa on näiden kahden 
markkinan välinen kiinteä yhteys.

Komissio sovelsi Pelikan/Kyocera -asiassa (75) käytettyjä kriteerejä ja totesi, että kopiokonemarkkinat ja ku-
lutushyödykemarkkinat liittyivät toisiinsa siten, että kilpailu kopiokonemarkkinoilla rajoitti tehokkaasti 
kilpailua kulutushyödykemarkkinoilla. Komission Pelikan/Kyocera -asiassa soveltaman lähestymistavan
mukaan Ricohilla ei siten ollut määräävää markkina-asemaa.

4 Sopiminen

Lif (asia N:o IV/F3/37.411)

Alkuvuodesta 1998 Tanskan terveysministeriö ja Lif, Tanskan lääketeollisuuden liitto, tekivät sopimuksen,
jonka tarkoituksena on hillitä lääkevalmisteiden hintatukiin liittyviä julkisia menoja. Sopimuksen nojalla
reseptilääkkeiden hinnat jäädytettiin ja hintatukiin liittyville julkisille menoille määrättiin yläraja.

Sopimuksen nojalla tehtiin kiintiöjärjestely, jonka mukaan kullekin lääkkeiden toimittajalle asetettiin kiintiö
menojen yleisestä ylärajasta. Kiintiö perustui kyseisen toimittajan osuuteen edellisen vuoden julkisista hin-
tatuista. Kiintiö oli kuukausikohtainen. Jos kokonaismenojen yläraja ylittyi, kiintiönsä ylittäneet Lifin jäse-
net joutuivat poistamaan ylimäärän alentamalla lääkkeiden hintojaan seuraavien kolmen kuukauden aikana.

Komissio katsoi, että kiintiöjärjestely oli EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan vastainen, koska se 
vähensi yritysten halukkuutta laajentaa myyntiä ja koska oli olemassa vähemmän rajoittavia menetelmiä
julkisten menojen supistamiseksi. Komissio on aikaisemmin hyväksynyt 81 artiklan mukaisiksi tietyt 
sopimukset, joiden tarkoituksena on rajoittaa julkisen terveyssektorin kustannuksia. Näiden sopimusten
mukaan hinnat jäädytettiin tai teollisuus sitoutui alentamaan hintoja tietyllä prosentilla.

Komission puututtua asiaan osapuolet hyväksyivät yhteisen tulkinnan, jonka mukaan kiintiöjärjestelmä ei
pakota Lifin jäseniä alentamaan hintojaan Euroopassa kullekin tuotteelle lasketun keskihinnan alapuolelle.
Osapuolet sopivat myös, että kiintiöjärjestelmää ei uudisteta, kun sopimus päättyy 1. maaliskuuta 2000. (76)

5 Talouden aloja koskeva tutkimus

Tietoliikenne

Komissio päätti 27. heinäkuuta aloittaa asetuksen N:o 17/62 12 artiklan nojalla (77) yleisen tutkimuksen,
joka koskee kolmea tietoliikenneteollisuuden alaa, joilla se oli havainnut hintajäykkyyttä. Tämä olisi
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(75) Katso XXV kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 1995, s. 140.
(76) Lehdistötiedote IP/99/63.
(77) EYVL 13, 21.2.1962, viides yleiskertomus, 47 kohta.



osoitus siitä, että kilpailu yhteismarkkinoilla oli rajoittunutta tai vääristynyttä (78). Nämä alat olivat:
kiinteiden johtojen tarjonta, sijainnin seuranta matkaviestinliikenteessä ja tilaajaliittymäpalvelut.

Tutkimuksen kuluessa tietoja pyydetään vakiintuneilta kiinteiden verkkojen operaattoreilta,
matkaviestinverkkojen operaattoreilta, useilta vastikään toimiluvan saaneilta kiinteiden televerkkojen
operaattoreilta sekä suurilta yritysasiakkailta ja jäsenvaltioiden viranomaisilta.

Käytännön syistä komissio tarkastelee näitä kolmea alaa kolmessa vaiheessa aloittaen kiinteiden johtojen
tarjontaa koskevasta tutkimuksesta. Heinäkuussa tehdyn päätöksen mukaisesti komissio aloitti 22.
lokakuuta 1999 tutkimuksen kiinteiden johtojen tarjonnasta ja hinnoittelusta. Kyselylomakkeet
lähetettiin kansallisille kilpailuviranomaisille, telealan sääntelyviranomaisille, vakiintuneille
operaattoreille, kiinteitä johtoja tarjoaville tai käyttäville uusille markkinoille tulijoille sekä suurille
yritysasiakkaille. Vastaanottajilla oli kuusi viikkoa aikaa vastata kyselyyn.

Komissio on tietoinen siitä, että kiinteiden johtojen tariffit ovat edelleen korkeat uusien markkinoilletulijoi-
den perustamista kilpailevista infrastruktuureista huolimatta. Komission tutkimuksen tavoitteena on 
selvittää, ovatko nykyiset käytännöt ja hinnoittelu EU:n kilpailusääntöjen vastaiset erityisesti kilpailua raj-
oittavien menettelytapojen kiellon ja määräävän markkina-aseman väärinkäytön osalta (EY:n perustamis-
sopimuksen 81, 82 ja/tai 86 artikla). Tämä on vasta kolmas komission tekemä alakohtainen tutkimus.

6 Menettelysääntöjen noudattamatta jättäminen

Anheuser-Busch – Scottish & Newcastle (asia N:o IV/F3/34.237)

Komissio teki 14. joulukuuta 1999 muodollisen päätöksen, jonka mukaan Anheuser-Busch ja Scottish &
Newcastle rikkoivat asetuksessa N:o 17/62 kilpailuasioista säädettyjä menettelysääntöjä toimittaen
tuottamuksesta komissiolle virheellisiä tietoja vastauksena viralliseen tietopyyntöön (79). Komissio on
siten määrännyt 3000 euron sakon sekä Anheuser-Buschille että Scottish & Newcastlelle. Anheuser-
Busch (USA) on maailman suurin panimo ja omistaa Budweiser-tuotemerkin. Scottish & Newcastle
puolestaan on Yhdistyneen kuningaskunnan suurin panimo.

Yritykset ovat tehneet sopimukset Budweiser-oluen valmistuksesta, jakelusta ja markkinoinnista
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Scottish & Newcastlesta tuli sopimuspuoli sen ostettua toisen
Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan panimon liiketoiminnan, eikä se siten ollut komissiolle
ilmoitettujen sopimusten alkuperäinen osapuoli.

Komission tutkimuksen aikana ilmoituksen tehneille osapuolille lähetettiin virallinen tietopyyntö
mahdollisista muutoksista, jotka oli tehty sopimuksiin sen jälkeen, kun Scottish & Newcastlesta tuli
sopimuspuoli.

Yhteisessä vastauksessaan komission tietopyyntöön osapuolet eivät maininneet Budweiserin
markkinointiohjeita, jotka Scottish & Newcastle on allekirjoittanut hyväksymismerkinnällä. Osapuolten
laiminlyönti haittasi vakavasti asian käsittelyä. Komissio katsoi siten asianmukaiseksi määrätä
kummallekin osapuolelle sakkoja virheellisten tietojen toimittamisesta.
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B – Komission antamat tai ehdottamat uudet säädökset tai
tiedonannot
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Nimi Päivämäärä Julkaisu

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle 12.5.1999 Http://www.europa.eu.int/comm/
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta competition/entente/other.htm#dgiv_
tiettyihin vakuutusalan sopimusten, päätösten ja pdf_ins_rep1999
yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin annetun 
komission asetuksen N:o 3932/92 täytäntöönpanosta.

Valkoinen kirja EY:n perustamissopimuksen 85 ja 86 ar 12.5.1999 EYVL C 132, 12.5.1999, s. 1
tiklan soveltamissääntöjen uudistamisesta

Komission asetus (EY) N:o 1083/1999 26.5.1999 EYVL L 131, 27.5.1999, s. 27
perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan 
soveltamisesta aikataulujen yhteistä suunnittelua ja 
yhteensovittamista, yhteisen lentoliikenteen harjoittamista, 
neuvotteluja säännöllisen lentoliikenteen matkustaja- ja 
rahtimaksuista sekä lähtö- ja saapumisaikojen jakamista 
lentoasemilla koskevien sopimusten, päätösten ja 
yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin annetun 
asetuksen (ETY) N:o 1617/93 muuttamisesta

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 479/92, annettu 25 31.12.1999 EYVL C 379, 31.12.1999, s. 13 
päivänä helmikuuta 1992, 4 artiklassa säädetyn menettelyn
mukainen komission tiedonanto EY:n perus
tamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta 
linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden 
(konsortioiden) tiettyihin sopimuksiin, päätöksiin 
ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin

Komission asetus (EY) N:o 2790/1999 EY:n 22.12.1999 EYVL L 336, 29.12.1999
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta
tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen
menettelytapojen ryhmiin

Julkaistut päätökset Päätöksen päivämäärä Julkaisu

P&O Stena Line 26.1.1999 EYVL L 163, 29.6.1999, s. 61

Portugalin lentokentät 10.2.1999 EYVL L 69, 16.3.1999, s. 31

Suomen lentokentät 10.2.1999 EYVL L 69, 16.3.1999, s. 24

TPS (Télévision par satellite) 3.3.1999 EYVL L 90, 2.4.1999, s. 6

Whitbread 24.2.1999 EYVL L 88, 31.3.1999, s. 26

IMA 7.4.1999 EYVL L 106, 23.4.1999, s. 14

P&I Clubs 12.4.1999 EYVL L 125, 19.5.1999, s. 12

EATA (Europe Asia Trades Agreement) 30.4.1999 EYVL L 193, 26.7.1999, s. 23

Cégétel +4 20.5.1999 EYVL C 218, 18.8.1999, s. 14

Virgin/British Airways 14.7.1999 EYVL L 30, 4.2.2000, s. 1

Bass 16.6.1999 EYVL L 186, 19.7.1999, s. 1

C – EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artiklan nojalla tehdyt
muodolliset päätökset

1 Julkaistut päätökset



KILPAILURAPORTTI 1999

KILPAILUOIKEUS 175

Scottish & Newcastle 16.6.1999 EYVL L 186, 19.7.1999, s. 28

Vuoden 1998 jalkapallon maailmancup 20.7.1999 EYVL L 5, 8.1.2000, s. 55

SNCF/Cégétel 23.7.1999 IP/99/558

Nederlandse Vereniging van Banken 8.9.1999 EYVL L 271, 21.10.1999, s. 28

Pratt & Whitney ja General Electric 14.9.1999 EYVL L 58, 3.3.2000, s. 16

Reims 15.9.1999 EYVL C 275, 26.10.1999, s. 17

British Interactive Broadcasting 15.9.1999 EYVL L 312, 6.12.1999, s. 1

FEG + TU 26.10.1999 EYVL L 39, 4.2.2000, s. 1

Saumattomat teräsputket 8.12.1999 Ei vielä julkaistu

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 14.12.1999 EYVL L 49, 22.2.2000, s. 37
1999, asetuksen N:o 17 15 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesta menettelystä 
(Asia IV/34.237/F3 — Anheuser-Busch 
Incorporated — Scottish & Newcastle) 

Asia N:o IV/ Nimi Päätöksen 

päivämäärä

36.431 Info-Lab/Ricoh 7.1.1999

36.561 VIKH / Mazda 21.1.1999

36.320 Sea France/P&O Stena 26.1.1999

34.711 TF1/France2+France3 3.2.1999

36.522 VPRT/ARD+ZDF+Saksa 8.3.1999

36.395 SEP / Renault 8.3.1999

36.717 Whitbreadin vuokralaiset / Whitbread 11.3.1999

36.719 Falla / Whitbread 11.3.1999

36.745 Maitland Walker / Whitbread 11.3.1999

36.746 Whitbreadin vuokralaiset / Whitbread 11.3.1999

36.577 RAU / Westfa + Toyota 17.3.1999

36.605 Canalsatellite/TPS+TF1+M6+France2+ France3 7.4.1999

36.930 Isibars+Viraj/ruostumattomasta teräksestä valmistettujen 
kirkasputkien eurooppalaiset tuottajat 21.4.1999

36.826 M6/UER 29.6.1999

37.129 UPS/DP & DHL 30.6.1999

36.953 Anderson / Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.954 A.A.P / Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.956 Egan / Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.971 O’Leary /bass 5.7.1999

36.987 Andreucci / Bass 5.7.1999

36.991 Hand / Scottish & Newcastle 5.7.1999

2 Muut muodolliset päätökset (80)

2.1 Päätökset kantelun hylkäämisestä

(80) Ei julkaistu EYVL:ssä.
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37.007 McDonald / Scottish & Newcastle 5.7.1999

37.011 Wilson / Bass 5.7.1999

37.019 Duguid / Bass 5.7.1999

37.054 Meek & Meek / Bass 5.7.1999

36.302 Padden / Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.349 Adams / Bass 5.7.1999

36.356 Hand / Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.834 FENIN / SNS + Spain 26.8.1999

36.359 Hamilton / Carlsberg Tetley (Allied Domecq) 7.9.1999

36.654 Röwe/VAG 22.11.1999

36.655 Röwe/BMW 22.11.1999

36.656 Röwe/General Motors & Opel 22.11.1999

36.657 Röwe/Mercedes-Benz 22.11.1999

36.851 Lille/UEFA (Mouscron) 3.12.1999

Asia N:o IV/ Nimi Päätöksen 

päivämäärä

36.174 Telecinco/UER 1.3.1999

2.2 Välitoimien hylkääminen

Asia N:o IV/ Nimi Päätöksen 

päivämäärä

37.522 Telealan toimialakohtainen tutkimus 27.7.1999

2.3 Asetuksen N:o 17 12 artiklan mukaiset toimialakohtaiset tutkimukset

Asia N:o IV/ Nimi Lopetuspäivä Hallinnol-lisen 

kirjeen laji (81)

00.427 Handeldsreglement 9.9.1999 1

35.490 WorldPartners+5 11.1.1999 1

36.849 MPEG+9 12.1.1999 2

37.316 Vectair Systems + Technical Concepts 12.1.1999 1

33.433 Serac+Stork 13.1.1999 2

37.222 Hoogovens + Sidmar 13.1.1999 1

D – Hallinnollisella kirjeellä päätökseen saatetut asiat vuonna 1999

(81) 1 = Puuttumattomuus todistus - 81 artiklan 1 kohta tai 82 artikla.
2 = Yksittäispoikkeus - 81artiklan 3 kohta.
3 = Yhdenmukaisuus tiedonannon/ryhmäpoikkeuksen kanssa.
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35.413 Skafor 15.1.1999 1

37.097 Linde+Mider 19.1.1999 1

37.220 Ffestiniog Investments+Robin Anthony Kyffin+ 19.1.1999 1
Antur Dwyryd-Llyn Cyfyngedig+Ffestiniog 
Expanded Slate C

37.327 Pub Estate 21.1.1999 1

36.832 Energis+NGC+2 22.1.1999 1

36.893 Scottish Nuclear+British Nuclear 22.1.1999 1

37.172 PASS 1.2.1999 2

37.357 Bass/Miller 2.2.1999 1

37.367 Ericsson+Nokia+Motorola+Psion+1 2.2.1999 1

36.881 Ugine Savoie+EWK 4.2.1999 1

33.131 Eurogroup SA(GB-INNO-BM+Rewe+Vendex) 5.2.1999 1

33.360 AHOLD+Argyll+Casino ja Muut 5.2.1999 1

33.389 GB INNO+ Rewe+ Vendex (Eurogroup) 5.2.1999 1

33.394 Socadip+Markant+EMD 5.2.1999 1

37.293 Kuoni + Larsen + 2 9.2.1999 3

37.303 NSAB and SES 10.2.1999 1

34.991 PRS 17.2.1999 1

35.576 Sanyo UK+1 26.2.1999 1

36.861 Inlingua 4.3.1999 3

37.358 Föreningssparbanken+SpareBank 1+5 4.3.1999 1

35.900 SAP Aktiengesellschaft 8.3.1999 2

36.271 Emera 11.3.1999 1

37.018 Tamrock+Caterpillar+1 15.3.1999 2

36.019 SES 17.3.1999 1

37.160 Revipap 18.3.1999 1

37.305 Compass Energy (ex M1315) 26.3.1999 1

34.747 IAE + 12 30.3.1999 1

37.123 Metro Holdings+5 6.4.1999 1

37.157 FTMI+Mobilix+2 6.4.1999 1

36.630 Bayer + Rohm and Haas Company 7.4.1999 1

37.317 OCIMF (P&T Programme) 8.4.1999 1

36.940 Yule Catto+Synthomer+3 15.4.1999 2

34.585 UCI Multiplex + 3 19.4.1999 2

35.685 Nordisk Flyforsikringsgruppe 19.4.1999 1

36.028 GEMA+MCPS+SDRM+BEL+1 19.4.1999 1

37.449 Girobank+A & L+1 19.4.1999 1

32.871 Nederlandse Luchtvaartpool 21.4.1999 1

37.347 DEO 30.4.1999 1

37.156 Pfizer+Draxis+1 3.5.1999 1

37.036 ELF+CEPSA+1 12.5.1999 1

37.289 Channel Tunnel Rail Link 12.5.1999 1

35.394 Hoffmann-La Roche+Abbott 18.5.1999 1

37.359 Degussa+Norddeutsche Affinerie 20.5.1999 1
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37.181 Inforstrada & Ferrovie dello Stato 21.5.1999 1

36.945 Microsoft 27.5.1999 1

37.186 Energizer UK Company+Cert Group of Companies 31.5.1999 2

37.035 BP+Sterling 3.6.1999 1

37.463 DNES+Petri+1 4.6.1999 3

34.640 ABI Contrats Types 7.6.1999 1

37.306 AMP 7.6.1999 2

37.471 Olivetti+Canon+1 7.6.1999 2

37.365 Sears Clothing + Selfridges Retail 9.6.1999 1

37.381 SweDane Crop Protection 9.6.1999 1

37.164 Anheuser-Busch+Guinness N.I. 10.6.1999 1

37.301 NVPI (Achtergrondmuziek) 10.6.1999 1

37.302 NVPI (Muziekvideogrammen) 10.6.1999 1

37.494 Archbischop’s Council + Church House Publishing 10.6.1999 1

36.938 Carlsberg-Tetley+Ind Coope+2 21.6.1999 2

37.053 FIT 21.6.1999 1

37.130 Farland Network+10 21.6.1999 1

36.836 Yoplait+Valio+4 25.6.1999 2

37.091 Carlsberg+Sol-Viking 29.6.1999 2

37.447 IVO/ELSAM+2 29.6.1999 1

37.173 Tuborg+Egill 30.6.1999 2

36.546 FIAT+ABN AMRO 1.7.1999 1

36.858 ACMA 5.7.1999 1

36.438 Audiovisual Sport 6.7.1999 1

37.441 Solutia+Dow Chemical 6.7.1999 3

37.496 KPN Orange Belgium+5 6.7.1999 1

37.474 NIE / Scottish Power 7.7.1999 1

37.318 IBP+Thermconcept+1 8.7.1999 1

35.385 Smithkline Beecham 9.7.1999 1

37.165 Anheuser-Busch+Peroni 9.7.1999 2

36.497 Rhône-Poulenc Rorer + Novo Nordisk 14.7.1999 2

36.267 Nestlé + CarnaudMetalbox 16.7.1999 1

35.650 NSAB + Kinnevik + TeleDanmark 20.7.1999 1

36.517 MTG, NSAB and Viacom 20.7.1999 2

37.251 Telia+Riksmedia 20.7.1999 1

36.783 Endesa+Stet 22.7.1999 1

37.349 Bayer+Fournier 27.7.1999 1

37.475 UBON+Norwaco 29.7.1999 1

37.476 UBON 29.7.1999 1

36.670 Stinnes+Haniel Reederei+3 (ex IV/M897) 11.8.1999 1

32.490 Eurotunnel 12.8.1999 1

34.303 Danish Bankers Association + 2 12.8.1999 1

37.127 DITH+BDI+3 12.8.1999 1

37.558 Pioneer+Eurodis 16.8.1999 1

36.105 InfoScan+IRI+1 18.8.1999 2



KILPAILURAPORTTI 1999

KILPAILUOIKEUS 179

37.482 BASF+Svalöf+1 18.8.1999 1

36.759 NSAA 23.8.1999 1

36.122 NLA+6 24.8.1999 1

33.139 London Platinum & Palladium Market 25.8.1999 1

37.086 Bedrijfschap Frisdranken en Waters 31.8.1999 1

37.429 MSSA+Octel 31.8.1999 1

37.500 DeTeMobil Deutsche Telekom Mobilnet + Viag Interkom 31.8.1999 1

37.587 SFA 2.9.1999 1

36.843 Heggenstaller+Presswood+1 8.9.1999 2

37.427 Tuborg+Feldschlösschen 8.9.1999 1

37.486 ZSW+Würth Solar 14.9.1999 1

35.416 Skafor:security against burglary 15.9.1999 1

37.137 Shell + BP Oil 15.9.1999 1

37.554 Siemens +GEC+2 19.9.1999 1

36.942 Mayfair+S&N 20.9.1999 2

37.585 Trumpf+Mecos 20.9.1999 1

35.977 Hoechst+BP 21.9.1999 2

36.092 Music Choice Europe+Interpark House+Sony Digital 21.9.1999 1
Radio Europ

37.615 MCE+Music Choice Europe+Time Warner MCE+ 21.9.1999 1
Sony Digital Radio Europe+British Sky 
Broadcasting+Sky Ventu

30.566A UIP Cinema 21.9.1999 2

37.478 CAT+Medical Research+1 27.9.1999 1

37.412 Dana 28.9.1999 1

36.274 Egana+Esprit 29.9.1999 1

33.601 Suzuki 30.9.1999 2

36.980 Lucas+ATT+7 30.9.1999 1

37.540 Ericsson Austria + 3 30.9.1999 2

37.104 Fercher+Steidl 1.10.1999 1

37.351 Fercher+Gailer 1.10.1999 1

37.469 ALK+TVW Institute+1 5.10.1999 1

37.443 Compo+KD 6.10.1999 2

32.955 International Tractor Shipment Exchange 7.10.1999 1

32.956 International Harvester Exchange 7.10.1999 1

32.957 International Rear Digger Exchange 7.10.1999 1

33.107 Chambre syndicale 7.10.1999 1

34.548 LAV + 2 8.10.1999 1

34.568 AEA 8.10.1999 1

33.114 Agricultural Machinery Luxembourg 11.10.1999 1

34.762 LAV + 2 (Erntemaschinen) 11.10.1999 1

35.544 JCB Landpower+asian 32955 osapuolet 11.10.1999 1

35.863 Unacoma (Movimento Terra) 11.10.1999 1

35.864 Unacoma (Maos/Motori) 11.10.1999 1

35.865 Unacoma (Trattrici) 11.10.1999 1

35.866 Unacoma (Immatricolazioni) 11.10.1999 1
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36.528 Unacoma 11.10.1999 1

37.516 Claas 11.10.1999 1

37.564 National Discography+3 11.10.1999 1

33.039 NVVA (Aansprakelikheidsverzekeraar) 12.10.1999 3

37.182 Esat Telecom + Coras Iompair Eireann + Irish Rail 12.10.1999 1

34.239 Bankgirocentrale + 9 (SOGA) 13.10.1999 1

34.393 Bankgirocentrale + 5 13.10.1999 1

37.406 NSAB – Teracom – Swedish Space 
Corporation – Tele Danmark 13.10.1999 1

37.207 Searle + Pfizer 18.10.1999 1

37.535 Garching MPG+Lundbeck 18.10.1999 1

36.448 GSIT 21.10.1999 1

37.648 Scottish Power+Scottish Telecom 26.10.1999 1

37.481 Enator+NetStore 28.10.1999 1

36.160 Internationale Dentalschau 9.11.1999 2

37.016 Neopost 15.11.1999 1

34.563 Ecomet+16 16.11.1999 1

36.059 Isabel+10 16.11.1999 1

36.268 Accountancy Firms’ Memorandum 16.11.1999 1

37.502 Ragolds Süsswaren + Eckes-Granini 16.11.1999 1

34.998 TMC 18.11.1999 2

36.907 Transco+BG 18.11.1999 1

37.517 NSAB+SVT 19.11.1999 1

36476A Racecourse Owners + Channel Four 19.11.1999 1

37.364 Nestlé Italiana + Kungsörnen 23.11.1999 1

36.640 Yuasa Batteries + 4 24.11.1999 2

35.882 Geest+2+Wibdeco+1 26.11.1999 1

36.197 Wibdeco + Fyffes 26.11.1999 1

37.179 BBCW + Flextech 26.11.1999 1

37.034 GSM MoU Association 30.11.1999 2

37.456 Sanseverino+Enel 2.12.1999 2

37.466 Global Telematics+2 3.12.1999 1

37.611 KAMA+Hyundai Motor Cy+Daewoo Motor Cy+Kia 3.12.1999 1
Motors Corporation

37.634 JAMA 3.12.1999 1

37.691 VIS Farmaceutici+Lundbeck 7.12.1999 1

33.817 Eurelectric 8.12.1999 1

37.559 ANT 8.12.1999 1

36.646 NEL + BNFL 13.12.1999 1

37.277 NESA+Vattenfall 13.12.1999 1

37.395 Sydkraft+KB+3 13.12.1999 1

37.448 Elsam+Öresundskraft 13.12.1999 1

37.421 ABIM Card+6 14.12.1999 1

37.669 MECMA 2+27 20.12.1999 1

36237A TPS + 7 21.12.1999 2

37.544 BIAC+BSS 22.12.1999 2
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Asia N:o IV/ Nimi Julkaisu

36.160 Internationale Dentalschau EYVL C 6, 9.1.1999, s. 2

37.289 Channel Tunnel Rail Linkin (CTRL) EYVL C 6, 9.1.1999, s. 7
radankäyttösopimukset 

37.123 Metro Holdings Ltd. EYVL C 19, 23.1.1999, s. 18

36.448 Groupement pour un système Interbancaire EYVL C 64, 6.3.1999, s. 5
de Télécompensation (GSIT)

37.130 Farland Network EYVL C 77, 20.3.1999, s. 2

35.449 Allied Domecq EYVL C 82, 25.3.1999, s. 5

37.182 Esat/Coras Iompair Eireann (CIE) EYVL C 181, 26.6.1999, s. 19

30.566 A UIP Cinema EYVL C 205, 20.7.1999, s. 6

37.459 Global One II EYVL C 220, 31.7.1999, s. 23

32.150 EBU (Eurovision) EYVL C 248, 1.9.1999, s. 4

36.732 Solvay + Sisecam EYVL C 272, 25.9.1999, s. 14

37.632 UEFAn sääntö «UEFAn järjestämien kilpailujen 
luotettavuus: seurojen riippumattomuus» EYVL C 363, 17.12.1999, s. 2

E – EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan nojalla annetut
tiedonannot

1 Julkaiseminen neuvoston asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan nojalla

Asia N:o IV/ Nimi Julkaisu

37.214 DFB EYVL C 6, 9.1.1999, s. 10

37.145 MTU/Volvo Aero EYVL C 23, 28.1.1999, s. 7

37.359 Degussa-Norddeutsche Affinerie EYVL C 29, 4.2.1999, s. 21

36.932 Eisai / Pfizer EYVL C 36, 10.2.1999, s. 13

37.179 BBCW+Flextech EYVL C 38, 12.2.1999, s. 3

37.400 Project Gandalf EYVL C 70, 13.3.1999, s. 5

37.398 UEFA EYVL C 99, 10.4.1999, s. 23

37.450 Ecotop + 4 EYVL C 102, 13.4.1999, s. 6

37.428 Ladbroke+PMU+2 EYVL C 112, 23.4.1999, s. 34

37.462 GTO +8 EYVL C 119, 30.4.1999, s. 14

3 Carlsberg-ilmoitukset rakenteellisista yhteistoiminnallisista yhteisyrityksistä

Asia N:o IV/ Nimi Julkaisu

37.272 Coredeal EYVL C 56, 26.2.1999, s. 6

37.396 Tarkistettu TACA EYVL C 125, 6.5.1999, s. 6

37.506 DVD EYVL C 242, 27.8.1999, s. 4

2 Tiedonannot, joissa asianomaisia kehotetaan esittämään huomautuksensa
ehdotetuista toimenpiteistä
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Viite Päivämäärä Aihe

IP/99/56 28.1.1999 Komissio hyväksyy P&O Stena Line -yhteisyrityksen

IP/99/60 1.2.1999 Autojen hinnat Euroopan unionissa 1. marraskuuta 1998

IP/99/65 2.2.1999 Symbian II (Motorola)

IP/99/101 10.2.1999 Komissio teki Portugalin ja Suomen lentokenttien laskeutumismaksuja 
koskevat päätökset 

IP/99/104 11.2.1999 Komissio hyväksyy Whitbreadin vakiomuotoiset pubien vuokrasopimukset

IP/99/133 24.2.1999 Komissio tutkii kilpailusääntöjen soveltamista urheiluun

IP/99/152 3.3.1999 Komissio toteuttaa lisätoimenpiteitä Kreikkaa vastaan telepalvelujen
suhteen

IP/99/161 8.3.1999 Komissio hyväksyy digitaalisen satelliittitelevioalustan TPS:n perustamisen 
(Ranska)

IP/99/193 23.3.1999 Komissio : POLFIN saa jatkaa toimintaansa

IP/99/211 31.3.1999 Komissio hyväksyy Energisin, DT:n ja FT:n välisen, Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa toimivan telealan yhteisyrityksen (Metro Holdings +5)

IP/99/228 14.4.1999 Komissio hyväksyy EPI:n menettelysäännöt

IP/99/230 16.4.1999 Komissio hyväksyy päätöksellä International Group of P&I Clubs -
yhdistyksen sopimukset

IP/99/279 29.4.1999 Tilitysmaksut

IP/99/291 3.5.1999 Kaasunjakelu Ranskassa

IP/99/298 4.5.1999 Komissio lopettaa menestyksellisesti matkapuhelujen ja kiinteän verkon 
puhelujen hintoja koskevan tutkimuksen hintojen laskettua merkittävästi 
kaikkialla EU:n alueella

IP/99/304 5.5.1999 Komissio tutkii ensi vuoden jalkapallon Europan mestaruuskisojen 
lipunmyyntijärjestelyt 

IP/99/308 6.5.1999 Komissio hyväksyy yhteisyrityksen, jolla perustetaan maksullinen 
pelikanava Internetiin (Saksa)

IP/99/313 10.5.1999 EATA: Komissio tekee jälleen merkittävän päätöksen linjaliikenteen alalla

F – Lehdistötiedotteet

37.500 Viag/T. Mobile EYVL C 144, 22.5.1999, s. 9

37.406 NSAB – Teracom – Swedish Space Corporation – EYVL C 168, 16.6.1999, s. 9
TeleDanmark

37.536 Mobility Leaders EYVL C 193, 9.7.1999, s. 5

37.590 Pfizer + HMR + Inhale EYVL C 237, 20.8.1999, s. 2

37.532 Alstom + Fiat EYVL C 259, 11.9.1999, s. 11

37.612 Techjet Aerofoils Ltd EYVL C 269, 23.9.1999, s. 6

37.648 Scottish Telecom EYVL C 287, 8.10.1999

37.562 Eutelsat EYVL C 292, 13.10.1999, s. 5

37.644 Recitel + Woodbridge EYVL C 298, 16.10.99, s. 11

37.650 Solvay – Elf Atochem EYVL C 308, 27.10.1999, s. 6

37.669 Mecma EYVL C 311, 29.10.1999, s. 4

37.652 Telefónica/Sogecable/AVS II EYVL C 330, 18.11.1999, s. 7

37.659 Koninklijke Philips Electronics NV (Philips) ja LG EYVL C 331, 19.11.1999, s. 3
Electronics Inc. (LGE)
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IP/99/317 10.5.1999 Komissio hyväksyy Microsoftin sopimukset eurooppalaisten Internet-
palvelujen tarjoajien kanssa 

IP/99/357 26.5.1999 Komissio hyväksyy Cégételin rakenneuudistuksen uudeksi täysin 
kehittyneeksi teleoperaattoriksi Ranskassa 

IP/99/360 27.5.1999 Komissio toimitti Euroopan parlamentille ja neuvostolle selvityksen 
kilpailusääntöjen soveltamisesta vakuutusalalla 

IP/99/362 31.5.1999 Lentoliikenteen alan ryhmäpoikkeuksen jatkaminen

IP/99/413 23.6.1999 Kaapelidirektiivi

IP/99/420 23.6.1999 Komissio hyväksyy Yoplait’n ja Valion meijerituotteiden yhteisyrityksen 
Suomessa ja Ruotsissa 

IP/99/434 30.6.1999 Komissio aloittaa muodollisen menettelyn Formula 1- ja muista 
kansainvälisistä moottoriurheilukisoista

IP/99/448 2.7.1999 ESAT Telecom Irish Rail -sopimukset

IP/99/457 5.7.1999 Komissio aikoo hyväksyä Scottish and Newcastlen pubien 
vakiovuokrasopimukset

IP/99/494 13.7.1999 France /Universal Service

IP/99/504 14.7.1999 Virgin/BA-asia: Komissio määrittelee lentoyhtiöiden matkatoimistoille 
maksamia provisioita koskevan politiikkansa 

IP/99/541 20.7.1999 Komissio toteuttaa toimenpiteitä jalkapallon Ranskassa pidettyjen vuoden 
1998 maailmancupin loppuottelujen paikallisia järjestäjiä vastaan 

IP/99/554 22.7.1999 Autojen hinnat Euroopan unionissa 1. toukokuuta 1999

IP/99/558 23.7.1999 Telecom Development

IP/99/596 29.7.1999 NSI 

IP/99/609 3.8.1999 Global One II

IP/99/620 5.8.1999 Komissio hyväksyy tarkistetun TACA-sopimuksen sisämaakuljetuksia 
koskevan puolen, mutta jatkaa tutkimustaan merikuljetusten osalta

IP/99/633 17.8.1999 Komissio puuttuu kiintiöjärjestelmään, jolla valvotaan julkisia lääkemenoja 

IP/99/668 9.9.1999 Komissio lopettaa kirjojen hintojen sitomiseen liittyvää alankomaalaista 
järjestelmää koskevan asian käsittelyn 

IP/99/672 10.9.1999 Komissio ei vastusta ehtoja, joilla voi osallistua International Dentalshau 
Exhibition -näyttelyyn Kölnissä Saksassa

IP/99/681 14.9.1999 Komissio hyväksyy UIP:n uudelleen viideksi vuodeksi 

IP/99/683 15.9.1999 Komissio katsoo, että alankomaalaisten pankkien 
tilisiirtomääräysjärjestelmä ei ole EU:n kilpailusääntöjen vastainen 

IP/99/684 15.9.1999 Komissio hyväksyy Pratt & Whitneyn ja General Electric Aircraft 
Enginesin välisen yhteisyrityksen

IP/99/685 16.9.1999 Komissio hyväksyy postialan toimijoiden ulkomaanpostia koskevan 
sopimuksen tietyin edellytyksin (Reims II)

IP/99/686 16.9.1999 Komissio myöntää British Interactive Broadcastingin (nykyisin Open) 
perustamiselle poikkeusluvan seitsemäksi vuodeksi

IP/99/687 16.9.1999 Komissio haastaa Belgian oikeuteen telelainsäädännön vuoksi 

IP/99/690 20.9.1999 Komissio hyväksyy traktorien ja maatalouskoneiden valmistajien uuden 
tietojenvaihtojärjestelmän muutosten jälkeen

IP/99/691 20.9.1999 Komissio arvioi moottoriajoneuvojen jakelua EU:ssa 

IP/99/781 21.10.1999 Komissio antaa Ecometille luvan myydä yhdessä meteorologisia tuotteitta

IP/99/782 21.10.1999 Komissio aloittaa muodollisen tutkimuksen pelaajien agentteja koskevista 
FIFAn säännöistä 

IP/99/786 22.10.1999 Komissio aloittaa televiestintää koskevan alakohtaisen tutkimuksen 
ensimmäisen vaiheen: vuokrajohtojen tariffit
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IP/99/805 26.10.1999 Komissio määrää sakkoja FEG:lle, joka on alankomaalainen 
elektroniikkatukkukauppiaiden yhdistys 

IP/99/922 1.12.1999 Japanilaisten ja korealaisten autonvalmistajien sitoumukset vähentää CO2 -
päästöjä ovat EY:n kilpailusääntöjen mukaisia

IP/99/957 8.12.1999 Komissio määräsi teräsputkikartellille sakkoa markkinoiden jakamisesta

IP/99/965 9.12.1999 Komissio asettaa selvät rajat perustamissopimuksen kilpailusääntöjen 
soveltamiselle urheilun alalla

IP/99/985 14.12.1999 Komissio määrää Deutsche Postille, KLM:lle, Anheuser-Buschille ja 
Scottish & Newcastlelle sakkoja virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen 
toimittamisesta menettelyssä

Asia Asianosaiset Päivämäärä Julkaisu

T-185/96, Riviera Auto Service Etablissements 21.1.1999 Kok. II-0093
T-189/96 ja Dalmasso SA, Garage des quatre vallées SA, 
T-190/96 Pierre Joseph Tosi, Palma SA (CIA- Groupe Palma), 

Christophe ja Gerard Palma vastaan komissio 

T-134/94 NMH Stahlwerke GmbH vastaan komissio 11.3.1999 EYVL C 160, 5.6.1999, s. 12

T-136/94 Eurof’er vastaan komissio 11.3.1999 EYVL C 160, 5.6.1999, s. 12

T-137/94 ARBED SA vastaan komissio 11.3.1999 EYVL C 160, 5.6.1999, s. 13

T-138/94 Cockerill-Sambre SA vastaan komissio 11.3.1999 EYVL C 160, 5.6.1999, s. 13

T-141/94 Thyssen Stahl AG vastaan komissio 11.3.1999 EYVL C 160, 5.6.1999, s. 14

T-145/94 Unimetal vastaan komissio 11.3.1999 EYVL C 160, 5.6.1999, s. 14

T -147/94 Krupp Hoesch Stahl AG vastaan komissio 11.3.1999 EYVL C 160, 5.6.1999, s. 15

T-148/94 Preussag Stahl AG vastaan komissio 11.3.1999 EYVL C 160, 5.6.1999, s. 15

T-151/94 British Steel plc vastaan komissio 11.3.1999 EYVL C 160, 5.6.1999, s. 16

T-156/94 Siderurgica Aristrain Madrid SL vastaan komissio 11.3.1999 EYVL C 160, 5.6.1999, s. 16

T-157/94 Empresa Nacional iderurgica SA (Ensidesa) 11.3.1999 EYVL C 160, 5.6.1999, s. 17
vastaan komissio 

T-305/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA, 20.4.1999 EYVL C 160, 5.6.1999, s. 17
T-306/94, BASF AG, Shell International Chemical Company 
T-307/94, Ltd, DSM NV ja DSM Kunststoffen BV, 
T-313/94 – Wecker-Chemie GmbH, Hoechst AG, Société 
T-316/94, artesienne de vinyle, Montedison Spa, Imperial 
T-318/94, Chemical Industries plc, Huls AG ja Enichem 
T-318/94, vastaan komissio
T-325/94,
T-328/94,
T-329/94, ja
T-335/94

T-175/95 BASF Lacke + Farben AG vastaan komissio 19.5.1999 EYVL C 246, 28.8.1999, s. 23

T-176/95 Accinauto SA vastaan komissio 19.5.1999 EYVL C 246, 28.8.1999, s. 23

T-17/96 Télévision française 1 SA (TF1) 3.6.1999 EYVL C 265, 18.9.1999, s. 6

T-266/97 Vlaamse Televisie Maatschapij NV vastaan Komissio 8.7.1999 EYVL C 281, 2.10.1999, s. 13

G – Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot ja määräykset

1 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
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T-127/98 UPS Europe SA vastaan komissio 9.9.1999 EYVL C 314, 30.10.1999, s. 8

T-228/97 Irish Sugar plc vastaan komissio 7.10.1999 EYVL C 366, 18.12.1999, s. 26

T-9/96 ja Européenne automobile SARL 13.12.1999
T-211/96 vastaan komissio

T-190/95 ja Société de distribution de mécaniques 13.12.1999
T-45/96 et d’automobiles (Sodima) vastaan komissio

T-189/95, Service pour le groupement d’acquisition (SGA) 13.12.1999
T-39/96 ja vastaan komissio
T-123/96

T-198/98 Micro Leader Business vastaan komissio 16.12.1999

Asia Asianosaiset Päivämäärä Julkaisu

C-215/96 ja Carlo Bognasco ym. vastaan Banca Popolare 21.1.1999 Kok. I-0315
C-216/96 di Novara soc. Coop. Arl. (BNP) (C-215/96) ja 

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA
(Carige) (C-216/96)

C-119/97 P Union française de l’express (Ufex), entiseltä 4.3.1999 Kok. I-1341
nimeltään Syndicat français de l’express 
international (SFEI), DHL International ja Service 
CRIE vastaan komissio ja May Courier

C-436/97 P Deutsche Bahn AG vastaan komissio 27.4.1999 Kok. 1999, s. I-2387

C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd vastaan Benetton 
International NV 1.6.1999 EYVL C 204, 17.7.1999, s. 17l

C-49/92 P Komissio vastaan Anic Partecipazioni SpA 8.7.1999 EYVL C 333, 20.11.1999, s. 3

C-51/92 P Hercules Chemical NV vastaan komissio 8.7.1999 EYVL C 333, 20.11.1999, s. 4

C-199/92 P Hüls AG vastaan komissio 8.7.1999 EYVL C 333, 20.11.1999, s. 4

C-200/92 P Imperial Chemical Industries plc (ICI) 8.7.1999 EYVL C 333, 20.11.1999, s. 5
vastaan komissio

C-227/92 P Hoechst AG vastaan komissio 8.7.1999 EYVL C 333, 20.11.1999, s. 5

C-234/92 P Shell International Chemical Company Ltd 8.7.1999 EYVL C 333, 20.11.1999, s. 6

C-235/92 Montecatini Spa vastaan komissio 8.7.1999 EYVL C 352, 4.12.1999, s. 1

C-245/92 Chemie Linz GmbH vastaan komissio 8.7.1999 EYVL C 333, 20. 11.1999, s. 6

C-5/93 DSM NV vastaan komissio 8.7.1999 EYVL C 333, 20.11.1999, s. 7

C-310/97P AssiDomän Kraft Products AB ym. vastaan komissio 14.9.1999 EYVL C 366, 18.12.1999, s. 2

C-22/98 Ennakkoratkaisupyyntö Jean Claude Becu ym. 16.9.1999 EYVL C 6, 8.1.2000 s. 1

C-115/97 – Ennakkoratkaisupyyntö Brentjens’ 21.9.1999 EYVL C 6, 8.1.2000, s. 2
C-117/97 Handelsonderneming BV ja Stichting 

Bedrijfspensioenfonds voor de Handel 
in Bowmaterialen

C-67/96 Ennakkoratkaisupyyntö Albany International BV ja 21.9.1999 EYVL C 6, 8.1.2000, s. 1
Stichting Bedrijfspensioendonds Textielindustrie

2 Yhteisöjen tuomioistuin





II – YRITYSKESKITTYMIEN VALVONTA: NEUVOSTON ASETUS (ETY)
N:O 4064/89 JA EHTY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 66 ARTIKLA

A – Tiivistelmä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 artiklan 1
kohdan b alakohdan nojalla tehdyistä päätöksistä

1 Keskittymähankkeet, joissa asianomaiset yritykset ovat antaneet sitoumuksia

Usinor / Cockerill

Ranskalaisyritys Usinor ja belgialainen Cockerill Sambre toimivat molemmat pääasiassa teräksen
tuotannon, jalostuksen ja myynnin alalla sekä EHTY:n perustamissopimuksen 66 artiklan perusteella
arvioitavilla EHTY-tuotteiden markkinoilla että sulautuma-asetuksen perusteella arvioitavilla ETY-
tuotteiden markkinoilla.

ETY-tuotteiden markkinoiden osalta toimenpide olisi alun perin ilmoitetussa muodossaan johtanut määrää-
vän aseman vahvistumiseen rakennusteollisuudelle tarkoitettujen kylmävalssattujen teräsprofiilien Ran-
skan markkinoilla, joilla sen markkinaosuus olisi ollut yli 60 prosenttia kilpailijoiden markkinaosuuksien
ollessa alle 10 prosenttia. Kilpailuongelmien poistamiseksi osapuolet tarjosivat sitoumuksia, jotka koskivat
70 000 tonnin suuruisten tuotanto- ja myyntitoimintojen myyntiä kolmannelle. Tämä korjaustoimenpide
poistaisi kokonaan markkinaosuuksien kasvun ja antaisi uudelle toimijalle mahdollisuuden tulla markki-
noille.

EHTY:n perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien hiililevytuotteiden jakelumarkkinoilla Rans-
kassa uusi yritys olisi saanut yli 50 prosentin markkinaosuuden ja ollut selvästi määräävässä asemassa ky-
seisillä markkinoilla. Tämän ongelman poistamiseksi Usinor ehdotti luopumista liiketoiminnasta, joka vas-
taa 330 000 tonnia kauppojen ja teräspalvelukeskusten kautta Ranskan markkinoilla myydystä levyteräk-
sestä. Usinorin ehdottama luopuminen sisälsi kaiken omaisuuden, henkilöstön ja kaikki sopimukset, jotka
ovat välttämättömiä kyseisen liiketoiminnan harjoittamiseksi.

Kaikilla muilla toimenpiteen vaikutusalaan kuuluvilla markkinoilla osapuolten kanssa kilpailee suuria
teräsyrityksiä. Tämän vuoksi ja sillä edellytyksellä, että edellä mainittuja sitoumuksia noudatetaan
kokonaisuudessaan, komissio päätti hyväksyä keskittymän EHTY:n perustamissopimuksen 66 artiklan
nojalla ja julistaa sen sulautuma-asetuksen nojalla yhteismarkkinoille soveltuvaksi.

Astra / Zeneca

Toimenpiteessä on kyse kaupasta, jolla Zeneca Group Plc (UK) hankki kaikki ruotsalaisen Astra AB:n
(Astra) osakkeet. Molemmat yritykset toimivat lääkeaineiden alalla, ja toimenpiteen vaikutusalaan
havaittiin kuuluvan useita markkinoita.

Osapuolilla oli päällekkäistä toimintaa pääasiassa veranpainelääkkeiden, puudutusaineiden ja astmalääk-
keiden alalla. Komissio havaitsi toimenpiteen aiheuttavan vakavia epäilyksiä sekä yhdestä vaikuttavasta ai-
neesta että useammasta vaikuttavasta aineesta koostuvien beetasalpaajien (verenpainelääkkeitä) ja paikal-
lispuudutusaineiden markkinoilla, joilla osapuolet saisivat yli 50 prosentin markkinaosuuden. Näiden vaka-
vien epäilyjen poistamiseksi osapuolet sitoutuivat myöntämään elinkelpoiselle, riippumattomalle kolman-
nelle yksinoikeuden myydä Zenecan yhdestä vaikuttavasta aineesta koostuvaa beetasalpaajaa Ruotsissa ja
Norjassa sekä luopumaan kaikista kahdesta vaikuttavasta aineesta koostuviin beetasalpaajiin liittyvistä As-
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tran omistusosuuksista ETA-alueella. Osapuolet sitoutuivat myös luopumaan Zenecan paikallispuudutusai-
neisiin liittyvästä liiketoiminnasta lopettamalla nykyisen lisenssisopimuksen kolmannen osapuolen kanssa.

Astmalääkkeiden alalla Zeneca aloitti toimintansa vasta hiljattain, kun se kehitti leukotrieenin
reseptorivastavaikuttajan (leukotriene receptor antagonist, LTRA). Kyseessä on uusi tuoteryhmä, jota
ollaan nyt tuomassa Euroopan markkinoille. Koska markkinaosuudet eivät olleet erityisen suuria ja
markkinoilla oli muita vahvoja kilpailijoita, komissio totesi, ettei markkinoilla ollut kilpailuongelmia.

FCC / Vivendi

Ehdotetun toimenpiteen kautta Vivendi, ranskalainen monikansallinen konserni, sai yhteisen
määräysvallan espanjalaisessa konsernissa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Vivendi
toimii seuraavilla aloilla: rakentaminen, energia, vesihuolto, jätehuolto, liikenne, televiestintä ja
tiedotusvälineet. FCC puolestaan toimii pääasiassa seuraavilla aloilla: rakentaminen, sementin tuotanto,
kiinteistöala, vesihuolto ja veden käsittely, jätteen käsittely ja jätehuolto.

Alun perin ilmoitetussa muodossaan toimenpide aiheutti kilpailuongelmia, jotka olisivat johtaneet
määräävän aseman syntymiseen tai vahvistumiseen kaupunkien jätteenkeräyksen, kaatopaikkojen ja
katujen puhdistuksen markkinoilla Espanjassa. Komission havaitsemien ongelmien poistamiseksi
Vivendi antoi sitoumuksia, jotka koskivat näillä markkinoilla harjoitettavien liiketoimintojen myyntiä
elinkelpoiselle kilpailijalle.

Total / Petrofina

Komissio hyväksyi ranskalaisen öljy-yhtiön Totalin ja öljy- ja petrokemian teollisuuden alalla toimivan
belgialaisen Petrofinan välisen keskittymän sitoumusten perusteella. Osa toimenpiteestä siirrettiin
Ranskan kilpailuviranomaisten käsiteltäväksi.

Toimenpiteen vaikutusalaan kuuluvat öljy- ja kaasuteollisuuden alat, mukaan lukien etsintä, tuotanto,
jalostus ja logistiikka sekä jalostettujen tuotteiden jakelu loppukuluttajille ja jälleenmyyjille; molemmat
osapuolet harjoittavat tällaista toimintaa. Toimenpide aiheutti kilpailuongelmia muualla kuin
huoltamoilla (eli joko jälleenmyyjille tai suurille loppukuluttajille) myytävien jalostettujen öljytuotteiden
(bensiini, dieselöljy, lämmitysöljy) markkinoilla viidellä Pohjois-Ranskan alueella (Pas-de-Calais, Nord,
Aisne, Ardennes, Somme). Tilanteen korjaamiseksi ilmoituksen tehnyt osapuoli sitoutui myymään osan
omistusosuudesta, joka sillä oli öljyvarastoissa Pohjois-Ranskassa. Sitoumusten tarkoituksena oli
parantaa mahdollisuuksia vaihtoehtoisiin toimituksiin alueella.

AXA / GRE

Ranskalainen AXA-konserni, yksi Euroopan johtavista vakuutuskonserneista, hankki määräysvaltaansa
Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan vakuutusyhtiön Guardian Royal Exchangen (GRE).

Keskittymä koski henki- ja vahinkovakuutusten aloja, joilla molemmat osapuolet toimivat. Komission
huolenaiheet koskivat pääasiassa Luxemburgin markkinoita, joilla keskittymä johtaisi
vahinkovakuutusten alalla suurimman ja kolmanneksi suurimman yrityksen väliseen merkittävään
rakenteelliseen yhteykseen. Yhdessä näiden kahden yrityksen markkinaosuudet saavuttaisivat kriittisen
tason useilla eri markkinoilla vahinkovakuutusalalla, jolle on ominaista kilpailijoiden vähäisyys ja
yksittäisten kilpailijoiden suuret markkinaosuudet (pääasiassa Le Foyer, La Luxembourgeoise ja AXA).
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Alun perin ilmoitetussa muodossa ei ollut mahdotonta, että toimenpide olisi luonut määräävän aseman
tai vahvistanut määräävää asemaa Luxemburgissa.

Riskin poistamiseksi osapuolet ovat sitoutuneet muuttamaan AXAn ja Le Foyerin välisiä rakenteellisia
yhteyksiä tai luopumaan osasta liiketoimintaansa, jotta markkinoilla säilyisi sama määrä suuria yrityksiä,
jotka pystyvät tehokkaaseen kilpailuun riippumattomina toimijoina vahinkovakuutusmarkkinoilla.

Osapuolten antamien sitoumusten perusteella komissio hyväksyi keskittymän ensimmäisen vaiheen
tutkimuksen jälkeen.

Rohm and Haas / Morton

Rohm and Haas Company (Rohm) ilmoitti toimenpiteestä, jolla Rohm hankki yksinomaiseen
määräysvaltaansa yhdysvaltalaisen Morton International Inc:n (Morton). Rohmin liiketoiminta-alat ovat
polymeerit, erikoiskemikaalit ja elektroniikkateollisuuden materiaalit. Morton toimii erikoiskemikaalien
ja suolan valmistuksen ja markkinoinnin alalla.

Asian kannalta merkitykselliset markkinat käsittivät kuvaustarkoituksissa käytettävien piirilevyjen
(PWB, PCB) valmistuksessa käytettyjen valoherkkien kalvojen valmistuksen ja myynnin.

Rohm toimii markkinoilla yhteisyrityksen (Elga Ronal) kautta, joka omistaa merkittävän osuuden TOK
Italiasta (joka kuuluu japanilaiseen TOK-yhtiöön), joka on TOK Italian tuotteiden yksinmyyjä
Euroopassa. Markkinat ovat erittäin keskittyneet, ja vain kahden kilpailijan markkinaosuudet ovat
verrattavissa osapuolten markkinaosuuksiin (yli 30 prosenttia). Muut kilpailijat ovat huomattavasti
pienempiä. Lisäksi osapuolilla on suuret markkinaosuudet (yli 35 prosenttia) useissa jäsenvaltioissa.
Tilanne antoi aiheen epäillä vakavasti toimenpiteen soveltuvuutta yhteismarkkinoille.

Rohm and Haas antoi menettelyn ensimmäisessä vaiheessa sitoumuksen, jonka mukaan se sitoutui joko
myymään omistusosuutensa Elga Ronal -yhteisyrityksestä tai lopettamaan yrityksen. Se antoi myös
sitoumuksen, ettei se jakele yksinoikeudella muiden valmistajien valoherkkiä kalvoja Euroopan
yhteisöjen alueella tietyn ajanjakson aikana. Näillä sitoumuksilla poistettiin Rohmin osallistuminen
TOK:n valoherkkien kalvojen jakeluun samoin kuin sen välillinen omistusosuus TOK Italiassa.

Imetal / English China Clays

Imetal SA (Imetal) teki julkisen tarjouksen English China Clays plc:n (ECC) koko liikkeelle lasketusta
osakepääomasta. Imetalin liiketoiminta-alat ovat rakennusmateriaalit, teollisuusmineraalit ja
metallinjalostus. ECC-konserni on keskittynyt mineraalituotteisiin, pääasiassa kaoliiniin (posliinisavi) ja
kalsiumkarbonaatteihin.

Markkinatutkimus osoitti toimenpiteen vaikuttavan horisontaalisesti useilla markkinoilla, esimerkiksi
seuraavilla: sulatettu silikaatti, paperiteollisuudessa käytetty kaoliini (erityisesti päällystetty kaoliini),
keramiikkakaoliini ja arvokkaat tulenkestävät savet. Merkittävää päällekkäisyyttä havaittiin kaikilla
näillä markkinoilla, minkä vuoksi osapuolet antoivat liiketoiminnan myyntiä koskevia sitoumuksia:
Imetal ehdotti sulatettuun silikaattiin liittyvien EEC:n toimintojen ja Yhdysvalloissa sijaitsevan
kaoliinitehtaan myyntiä (kaoliinimarkkinat ovat maailmanlaajuiset).

Keskittymällä olisi ollut selvä kielteinen vaikutus erityisesti arvokkaiden tulenkestävien savien yhdellä
segmentillä, joka kattaa kahdessa lisäarvosovelluksessa (vahamallivalu ja polttouunitarvikkeet) käytetyt
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tulenkestävät savet. Imetalilla on kyseisellä segmentillä vahva maailmanlaajuinen asema. Kauppa olisi
johtanut myös vertikaalisiin ongelmiin: komissio totesi, että kaupan seurauksena Imetalilla olisi ollut
monopoli välttämättömien raaka-aineiden toimituksessa polttouunitarvikkeiden valmistajille, kun se
samalla olisi itse kilpailija alalla. Ongelman poistamiseksi ehdotettiin rakenteellisia korjaustoimenpiteitä,
jotka myös hyväksyttiin.

Koska useat vaikutusalaan kuuluvista markkinoista ovat maailmanlaajuisia ja Imetalilla on
tuotantolaitoksia kaikkialla maailmassa, komissio teki tutkimustensa aikana tiivistä yhteistyötä
Yhdysvaltojen oikeusministeriön kanssa. Yhteistyön avulla pystyttiin pääsemään Imetalin kanssa
sopimukseen yhteisistä korjaustoimenpiteistä.

Vodafone / Airtouch

Brittiläinen yritys Vodafone Group plc (Vodafone) ja kalifornialainen Air Touch Communications, Inc.
(Air Touch) ilmoittivat sulautumisaikeestaan. Molemmat osapuolet harjoittavat maailmanlaajuista
toimintaa matkaviestinverkkojen, kokonaisvaltaisen satelliittiviestinnän, henkilöhaku- ja
henkilökohtaisten viestintäpalvelujen sekä muiden näihin liittyvien telepalvelujen alalla.

Komission oli päätettävä, onko osapuolten päätoiminta, matkaviestinpalvelujen tarjonta, laajuudeltaan kan-
sallista. Komission tutkimusten perusteella se oli kansallista, koska matkapuhelinliittymän tilaaminen toi-
sessa maassa toimivalta operaattorilta aiheuttaa asiakkaille lisäkustannuksia, minkä vuoksi se ei ole hou-
kutteleva vaihtoehto. Kansallisia markkinoita tarkasteltaessa sulautumaan liittyvien toimintojen havaittiin
olevan luonteeltaan suuressa määrin toisiaan täydentäviä. Osapuolilla oli päällekkäistä toimintaa ainoastaan
kahdessa jäsenvaltiossa, nimittäin Saksassa ja Ruotsissa. Ruotsissa osapuolet omistivat osuuden samasta
operaattorista, kun taas Saksassa osapuolten yhteisessä määräysvallassa olisi ollut kaksi Saksan neljästä op-
eraattorista, eli D-2 ja E-plus, joilla kummallakin on merkittävä osuus markkinoista.

Vodafone antoi komissiolle sitoumuksen myydä osuutensa E-plussassa. Tämän osuuden myynti poisti
Vodafonen ja Air Touchin toimintojen päällekkäisyyden Saksan matkaviestintämarkkinoilla.

Rhodia / Donau Chemie / Albright & Wilson

Ranskalainen yritys Rhodia SA (Rhodia), Rhône-Poulencin tytäryhtiö, osti brittiläisen Albright & Wilson
plc:n (A &W). Molemmat osapuolet toimivat kemianteollisuuden alalla.

Komissio päätteli, että eri fosfaattilaatujen ja pinta-aktiivisten aineiden merkitykselliset maantieteelliset
markkinat olivat pääasiassa Euroopan laajuiset. Euroopan laajuisilla markkinoilla sulautuma aiheutti kil-
pailuongelmia palosammuttimissa käytettyjen jauheiden sisältämien ammonium- ja kalsiumfosfaattien
alalla, käymisaineiden, suuhygieniatuotteiden ja nostatusaineiden alalla. Rhodia suostui poistamaan pääl-
lekkäisyydet tekemällä kolmannen osapuolen kanssa sopimuksen tuotannosta korvausta vastaan, lisensoi-
malla tuotemerkkinsä ja julkistamalla asiakasluettelot sekä sopimalla kilpailunrajoituslausekkeesta. Tämän
jälkeen komissio pystyi hyväksymään toimenpiteen.

AT & T / MediaOne

Toimenpiteessä oli kyse AT&T Corp. -yhtiön (AT&T) toteuttamasta Media One Group, Inc. -yhtiön
(MediaOne) ostosta. ATT&T on yhdysvaltalainen teleyhtiö, joka tarjoaa kotimaisia ja kansainvälisiä
puheen- ja tiedonsiirtopalveluja. Sillä on omistuksia myös useissa eurooppalaisissa yhtiöissä, jotka

190 KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA

KILPAILURAPORTTI 1999



tarjoavat tele-, kaapeli- ja Internet-palveluja. MediaOne on yhdysvaltalainen laajakaistaisia
viestintäpalveluja tarjoava yritys, jolla on omistuksia myös Euroopan unionissa sijaitsevissa yrityksissä,
jotka toimivat kaapelipalvelujen ja matkaviestinnän alalla.

Sulautuma koskee lähes yksinomaan Yhdysvaltoja, ja sillä on ainoastaan vähäisiä vaikutuksia kilpailuun
EU:ssa. Se johtaa vähäisiin päällekkäisyyksiin ja vertikaaliseen integroitumiseen kiinteän verkon
puhelinpalvelujen alalla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Internet-palvelujen alalla Belgiassa.
Yrityksillä oli kuitenkin yhteinen määräysvalta Telewest Communications plc:ssä (Telewest), joka
tarjoaa kaapelitelevisio- ja telepalveluja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, minkä vuoksi oli epäiltävä
Telewestin ja BT:n toimintojen mahdollista yhteensovittamista (kuten jo todettiin asiassa BT/AT&T
tehdyssä päätöksessä). Nämä epäilyt poistuivat, kun AT&T antoi sitoumuksen, jonka tarkoituksena oli
parantaa AT&T:n ja Telewestin rakenteellista erottamista toisistaan. AT&T sitoutui lisäksi myymään
MediaOnen omistusosuuden Telewestistä.

Hoechst / Rhône-Poulenc

Hoechst AG ja Rhône-Poulenc SA sekä niiden tytäryhtiöt toimivat lääkeaineiden, kasvinsuojelun ja -
tuotannon, kemikaalien ja eläintautien alalla. Osapuolet sopivat sulautumisesta yhdeksi yritykseksi, joka
on nimeltään Aventis. Yrityksestä tulisi maailmanlaajuisen liikevaihdon perusteella toiseksi suurin yritys
maailmassa. Komission tutkimus osoitti tiettyjä kilpailuongelmia erityisesti lääkeaineiden ja
kasvinsuojelun aloilla.

Lääkeaineiden alalla toimenpide aiheutti ongelmia tiettyjen lääkeaineiden valmistuksessa käytettävien
aktiivisten aineosien markkinoilla, nimittäin makrolidien Ranskan markkinoilla, veren hyytymistä
estävien kehittyneiden aineiden markkinoilla ja kobalamiinien markkinoilla. Makrolidien ja veren
hyytymistä estävien aineiden osalta osapuolet sitoutuivat luovuttamaan kunkin tuotteen lisenssin
lisenssinantajalle tai etsimään riippumattoman ja elinkelpoisen kilpailijan, joka pystyy kehittämään ja
markkinoimaan tuotetta. Kobalamiinien alalla osapuolet ehdottivat yhden päätuotteensa lisensoimista
kolmannelle osapuolelle. Kasvinsuojelun alalla yritykset tarjoutuivat myymään IPU-liiketoimintansa ja
myöntämään kolmannelle osapuolelle yksinoikeudellisen lisenssin torakkamyrkkyynsä.

Poistaakseen kilpailuongelmat kemikaalien ja eläintautien alalla yritykset suostuivat lisäksi myymään
toimintonsa kemikaalialalla (Rhodia, Celanese ym.) sekä eläintautien alalla (Hoechst Roussel Veterinär
GmbH).

Parkhoed / Van Ommeren

Koninklijke Pakhoed NV (Pakhoed) ja Koninklijke Van Ommeren NV (Van Ommeren) ovat
Alankomaissa toimipaikkaansa pitäviä kansainvälisiä yrityksiä, jotka olivat ilmoittaneet komissiolle
fuusiosuunnitelmistaan jo vuonna 1998, mutta tuolloin ehdotetut luopumiset eivät riittäneet poistamaan
havaittuja kilpailuongelmia ja fuusio peruttiin. Ilmoitettu toimenpide oli täydellinen sulautuma, jolla
perustettiin alustavasti nimellä VOPAK toimiva uusi yritys.

Yrityksillä on toimintaa raakaöljyn, raakaöljytuotteiden, kemikaalien sekä ruokaöljyjen varastoinnin
alalla, tankkeriliikenteen (sisävesikuljetukset, lyhyet merikuljetukset ja avomerikuljetukset) ja muiden
kuljetuksiin liittyvien palvelujen alalla (agentuuriliikkeet, huolinta, ahtaus, kuivalastin kuljetus).

Komissio analysoi neljät markkinat: ruokaöljyjen ja -rasvojen varastointi, kemikaalien varastointi, raakaöl-
jytuotteiden varastointi ja kemikaalien proomukuljetukset Luoteis-Euroopassa (Reinin suisto, Saksa ja
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Sveitsi). Vaikka sulautuvien yritysten kemikaaliproomulaivastojen yhdistyminen ei aiheuttanut kilpailu-
ongelmia, niiden varastointitoimintojen yhdistyminen olisi luonut vahvimman toimijan raakaöljyn, kemi-
kaalien ja kasviöljyjen varastoinnin alalle ARA-alueella (Antwerp-Rotterdam-Amsterdam).

Ongelmien poistamiseksi sulautuvat yritykset tarjoutuivat luopumaan Panktank Pernis- ja Botlek-
terminaaleista Rotterdamissa ja kaikista Van Ommerenin osakkeista antwerpeniläisessä Gamatexissa.
Komissio hyväksyi sulautuman sillä perusteella, että luopumisten seurauksena ARA-alueen
varastointimarkkinoilla ennen sulautumaa vallinnut kilpailutilanne palautuu.

EDF / Louis Dreyfus

Toimenpide liittyi sähkön tuotantoa, jakelua ja toimittamista harjoittavan ranskalaisen Electricité de
Francen (EDF) ja pääasiassa energian ja raaka-aineiden kaupan alalla toimivan Louis Dreyfusin välisen
yhteisyrityksen perustamiseen.

EDF Trading -nimisen yhteisyrityksen on tarkoitus toimia energiaan liittyvien tuotteiden – sähkön,
maakaasun, hiilen ja öljyn – oston, markkinoinnin ja myynnin alalla Ranskan ulkopuolella. Se myös
auttaa EDF:ää laatimaan tarjouksia vaatimukset täyttäville asiakkaille Ranskassa. Komission mielestä oli
suuri riski, että ehdotettu toimenpide vahvistaisi Electricité de Francen määräävää asemaa Ranskassa ja
antaisi sille mahdollisuuden viivästyttää tai rajoittaa kilpailijoiden tuloa Ranskan markkinoille.

Koska Ranskassa ei ollut hyväksytty lainsäädäntöehdotusta, jolla sähködirektiivi saatetaan osaksi
kansallista lainsäädäntöä, kilpailijat olivat selvästi huonommassa asemassa, koska ne eivät tienneet
sähkönjakelujärjestelmään pääsyn tarkkoja ehtoja ja vaatimukset täyttävien asiakkaiden henkilöllisyyttä.
Näin ollen EDF voisi hyödyntää EDF Tradingin asiantuntemusta riskien kattamisessa ja olisi EDF
Tradingin perustamisesta Ranskan markkinoiden avaamiseen asti ainoa toimittaja, joka pystyisi
tekemään rakenteeltaan monimutkaisia sopimuksia vaatimukset täyttävien ranskalaisten asiakkaiden
kanssa ja siten viivästyttämään tai vähentämään kilpailevien toimittajien markkinoille tuloa.

Komission epäilyjen poistamiseksi osapuolet sitoutuivat toteuttamaan toimenpiteitä, jotka estäisivät
yhteisyritystä auttamasta EDF:ää vaatimukset täyttävien ranskalaisten asiakkaiden suhteen. Osapuolet
sitoutuivat myös varmistamaan, että EDF Training ei siirtäisi taitotietoa tai relevantteja tietoja EDF:lle
saman ajanjakson aikana.

Kun osapuolet katsovat täyttävänsä ehdot, ne tekevät yksityiskohtaisen ehdotuksen, jonka perusteella
komissio voi päättää, voivatko vaatimukset täyttävät asiakkaat Ranskassa lain mukaan ja käytännössä
valita muun toimittajan kuin EDF:n ja voivatko sähköntoimittajat lain mukaan ja käytännössä toimittaa
sähköä näille asiakkaille.

New Holland / Case

Kyse on toimenpiteestä, jolla Fiatin tytäryhtiö New Holland hankki omistukseensa yhdysvaltalaisen Case
Corporationin (Case). Molemmat yritykset toimivat maatalouskoneiden ja rakennuslaitteiden aloilla, ja
toimenpiteellä havaittiin olevan vaikutusta useilla eri markkinoilla näillä aloilla.

Maatalouskoneiden alalla toimenpide vaikutti useilla markkinoilla eri jäsenvaltioissa, nimittäin
tavallisten traktoreiden, kovapaalainten ja leikkuupuimureiden markkinoilla. Suuret markkinaosuudet,
merkittävä tuotemerkki-/kauppiasuskollisuus sekä tiheän jakelu- ja huoltopalveluverkoston aiheuttamat

192 KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA

KILPAILURAPORTTI 1999



markkinoille pääsyn esteet olisivat johtaneet määräävän markkina-aseman vahvistumiseen.
Rakennuslaitteiden alalla toimenpide olisi luonut yhteisen määräävän aseman kaivurikuormaimien
markkinoilla Euroopan talousalueella.

Toimenpiteen aiheuttamien kilpailuongelmien ratkaisemiseksi osapuolet antoivat sitoumuksia, jotka
koskivat luopumista eri tuotevalikoimista ja tuotemerkeistä toimenpiteen vaikutusalaan kuuluvilla
markkinoilla. Lisäksi ne sitoutuivat avaamaan Casen tai New Hollandin jakeluverkoston myytyjen
liiketoimintojen ostajille.

Akzo Nobel / Hoechst Roussel Vet

Akzo Nobelin tytäryhtiöt Intervet International BV ja Intervet GmbH hankkivat omistukseensa eläinten
terveydenhoitotuotteiden tuotannon, jakelun ja myynnin alalla toimivan Hoechst Roussel Vet Groupin.
Osapuolilla oli päällekkäistä toimintaa ainoastaan eläinten lääkkeiden ja biologisten aineiden alalla.

Molemmilla osapuolilla on mikrobilääkkeisiin ja umpierityslääkkeisiin liittyvää toimintaa. Keskittymä
aiheutti vakavia ongelmia utaretulehduslääkkeiden markkinoilla tiettyjen lypsämättömille lehmille
tarkoitettujen tuotteiden suhteen. Umpierityslääkkeiden markkinoilla toimenpide olisi mahdollisesti
johtanut yhteiseen määräävään asemaan synteettisten prostaglandiinien markkinoilla Portugalissa ja
yhden yrityksen määräävään asemaan gonadotropiinin markkinoilla Espanjassa. Osapuolilla oli vahvat
asemat myös eri umpierityslääkkeiden markkinoilla erityisesti Ranskassa ja Saksassa. Biologisten
aineiden alalla molemmilla osapuolilla oli toimintaa eläinten rokotusten alalla, jolla toimenpide uhkasi
luoda määräävän aseman tai vahvistaa määräävää asemaa sikojen, hevosten ja koirien rokotusten eri
markkinasegmenteillä eri jäsenvaltioissa.

Vakavien kilpailuongelmien ratkaisemiseksi osapuolet sitoutuivat luopumaan tuotteista kaikilla
toimenpiteen vaikutusalaan kuuluvilla markkinoilla, joilla se olisi aiheuttanut vakavia ongelmia. Ne
sitoutuivat lisensoimaan ja siirtämään elinkelpoiselle riippumattomalle kolmannelle osapuolelle kyseiset
tuotteet kullakin kansallisella markkina-alueella. Sitoumus kattoi kaiken Intervetiltä saadun ja sen
aikaansaaman taitotiedon, tuotteen kaupallisen tavaramerkin sekä oikeudet lisenssinhaltijan kanssa
tehtyihin rekisteröinti- ja toimitussopimuksiin.

B – Tiivistelmä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 8 artiklan
nojalla tehdyistä päätöksistä

1 Keskittymähankkeet, joissa asianomaiset yritykset ovat antaneet sitoumuksia
sulautuma-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Rewe / Meinl

Rewe AG on Saksan johtava elintarvikkeiden vähittäismyyjä, joka harjoittaa toimintaa myös Itävallassa
BML-tytäryhtiönsä (Billa) välityksellä. Julius Meinl AG (Meinl) on Itävallan neljänneksi suurin
elintarvikekauppaketju. Toimenpide koski elintarvikkeiden vähittäismarkkinoita ja useita
päivittäistavaroiden hankintamarkkinoita Itävallassa.

Rewe/Billa oli jo ennestään Itävallan markkinajohtaja. Lisäksi Rewe/Billalla on erityisiä vahvuuksia
kilpailijoihinsa verrattuna kuten johtava markkina-asema tärkeällä itäisen Itävallan alueella, paras hyvin
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tuottavien suurten myymälöiden ketju, vahva asema kaupungeissa ja keskitetyn organisaation tuomat
edut. Komissio päätteli, että toimenpide johtaa määräävään asemaan elintarvikkeiden
vähittäismarkkinoilla Itävallassa. Komission toteuttama tutkimus osoitti myös, että tavarantoimittajien
liikevaihdosta keskimäärin 29 prosenttia olisi riippunut myynnistä Rewe/Billalle ja joidenkin
tuoteryhmien kohdalla riippuvuus olisi ollut suurempaa. Ehdotettu keskittymä olisi johtanut määrääviin
markkina-asemiin myös useilla hankintamarkkinoilla.

Osapuolet ovat antaneet sitoumuksia, jotka poistavat komission havaitsemat ongelmat sekä
vähittäiskaupan että hankintamarkkinoiden puolella. Sitoumusten mukaisesti Rewe /Billa osti ainoastaan
34 prosenttia Meinlin elintarvikekauppaan liittyvistä toiminnoista ja sitoutui lisäksi olemaan ostamasta
muita elintarvikkeiden vähittäismyynnissä käytettäviä myymälöitä itäisessä Itävallassa. Sitoumusten
seurauksena Rewe/Billan nykyinen vahva asema ei vahvistu ja Meinl säilyy aktiivisena kilpailijana.
Markkinaosuuden pienentyminen vähittäismarkkinoilla vähentää lisäksi selvästi tavarantoimittajien
riippuvuuden lisääntymistä hankintamarkkinoilla.

Komissio päätteli, että sitoumus estää määräävän markkina-aseman syntymisen Itävallan
vähittäismarkkinoilla sekä määräävien asemien syntymisen tai vahvistumisen yhdeksillä
päivittäistavaroiden hankintamarkkinoilla Itävallassa. Näin ollen komissio hyväksyi keskittymän.

Danish Crown / Vestjyske Slagterier

Danish Crown on Tanskan suurin ja Vestjyske Slagterier toiseksi suurin osuustoiminnallinen teurastamo.
Sulautuma luo Euroopan suurimman sikateurastamon. Sulautuman tuloksena syntynyt yritys käyttää
määräysvaltaa neljässä muussa tanskalaisessa lihateollisuuden alan osuuskunnassa. Komissio tuli
tutkimuksessaan siihen tulokseen, että toimenpide olisi johtanut määräävän aseman syntymiseen elävien
teurassikojen ostomarkkinoilla ja duopolistiseen määräävään asemaan yhdessä toisen suuren
tanskalaisen osuustoiminnallisen teurastamon kanssa valintamyymälöiden kautta myytävän tuoreen
sianlihan markkinoilla sekä määräävän aseman syntymiseen teurastuksen sivutuotteiden markkinoilla.

Osapuolet antoivat kuusi sitoumusta, jotka kokonaisuutena tarkasteltuna poistivat kaikki kilpailuongelmat.
Ensinnäkin Danish Crown/Vestjyske Slagterier -osuuskuntaan kuuluvilla maanviljelijöillä/jäsenillä on 
tulevaisuudessa mahdollisuus asiasta ennakkoon ilmoitettuaan toimittaa 15 prosenttia viikoittaisesta 
tuotannostaan muille teurastamoille kuin sulautuman seurauksena syntyneelle yritykselle (tällä hetkellä 
jäsenillä on yksintoimitusvelvollisuus). Toiseksi luovuttiin viikoittaisesta sikojen hintanoteerauksesta 
osuustoiminnallisten teurastamojen Tanskan kauppiasyhdistyksessä. Kolmanneksi osapuolet lupasivat 
purkaa vientiyhtiö ESS-Foodin yhteisomistuksen; kyseisessä yhtiössä kahdella jäljellä olevalla muulla 
tanskalaisella osuustoiminnallisella teurastamolla oli vähemmistöosakkuus. Neljänneksi osapuolet 
vakuuttivat, että kaksi muuta tanskalaista osuustoiminnallista teurastamoa saisivat täyden korvauksen 
omistusosuudestaan yhteisessä omistuksessa olevasta lihakauppa- ja makkarankuorialan yrityksessä, jos ne
päättäisivät luopua omistusosuudestaan. Lopuksi osapuolet sitoutuivat myymään yhden teurastamon 
kolmannelle osapuolelle sekä myymään riittävän osuuden teurastuksen sivutuotteiden alan yrityksestä sen
varmistamiseksi, että ne eivät saa kyseistä yritystä määräysvaltaansa.

Exxon / Mobil

Molemmilla osapuolilla on toimintaa öljy- ja kaasuteollisuuden koko tuotantoketjun alalla etsinnästä
polttoaineen jälleenmyyntiin. Alun perin ilmoitetussa muodossaan toimenpide olisi johtanut määräävien
markkina-asemien syntymiseen tai vahvistumiseen kahdeksilla maakaasun, moottoripolttoaineen ja
lentokonevoiteluaineiden markkinoilla eri maissa. Komissio hyväksyi osapuolten ehdottamat
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sitoumukset, joiden tarkoituksena oli poistaa kaikilla toimenpiteen vaikutusalaan kuuluvilla markkinoilla
havaitut vakavat kilpailuongelmat.

Raakaöljyn ja maakaasun etsinnän, jalostuksen ja tuotannon markkinoilla markkinatutkimus poisti 
komission alun perin ilmaisemat epäilyt, koska niin sanotut «supersuuret» kohtaisivat edelleen kilpailupai-
netta pienempien öljy-yhtiöiden ja niiden paikallisviranomaisten taholta, joiden alueelta öljyä ja kaasu
a löydetään ja joilla sen vuoksi ei olisi kannustinta antaa öljy-yhtiöiden rajoittaa tuotantoa. Myös kaasun 
nestemäiseen muotoon muuntamista koskevan tekniikan markkinoilla komissio havaitsi, että huolimatta
Exxonin ja Mobilin vahvuudesta vaihtoehtoisen nestekaasutekniikan patentinhaltijoina toimenpide ei 
johtaisi määräävään markkina-asemaan. Maakaasun tukkujakelun markkinoilla Alankomaissa se, että Exx-
on omisti 25 prosentti Gasuniesta, Alankomaiden johtavasta tukkujakelijasta, olisi saanut Mobilin 
lopettamaan kilpailun Gasunien kanssa sulautuman jälkeen. Tämän ongelman poistamiseksi osapuolet 
sitoutuivat myymään Mobilin alankomaalaisen kauppayhtiön toimitus- ja kuljetussopimuksineen. 
Maakaasun kaukosiirron ja tukkumyynnin markkinoilla Saksassa toimenpide olisi vahvistanut olemassa
olevaa oligopolia tai yhden yrityksen määrääviä asemia, koska Exxonilla oli jo määräysvalta BEB:ssä ja
Thyssengasissa ja sekä Exxon että Mobil ovat Ruhrgasin osakkeenomistajia. Sen vuoksi osapuolet lupasivat
myydä Exxonin osuuden Thyssengasista ja luopua enemmistöosakkaan äänioikeuksista Erdgas Münsteris-
sä, joka on ainoa mahdollinen kilpailija. Ruhrgasilla on määräävä asema maakaasun varastoinnin Etelä-Sak-
san markkinoilla, ja sen asema vahvistuisi, koska Mobililla on toimilupaoikeuksia, jotka voitaisiin muuttaa
varastoiksi. Osapuolet tarjoutuvat myymään tiettyä volyymiä vastaavat Mobilin osuudet markkinahintaan.
Ryhmän I perusöljyjen Euroopan talousalueen markkinoilla, joilla uusi yritys saisi määräävän aseman, osa-
puolet ehdottivat tietyn liiketoiminnan myyntiä tai määräysvallasta luopumista tekemällä pitkäaikaisia 
vuokrasopimuksia. Markkinoilla, jotka kattavat polttoaineiden jakelun Saksassa, Itävallassa, Alankomais-
sa, Luxemburgissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskan maksullisilla moottoriteillä, toimenpide
olisi myös luonut määräävän aseman tai vahvistanut määräävää asemaa ARALista omistettujen osuuksien
ja osapuolten rakenteellisten yhteyksien vuoksi. Osapuolet sitoutuivat lopettamaan BP/Mobil-yhteisyrityk-
sen polttoainetoiminnan ja luopumaan ARALin osakeomistuksesta. Lentokonevoiteluaineiden maailman-
laajuisilla markkinoilla osapuolet tarjoutuivat myymään Exxonin alalla harjoittaman liiketoiminnan, koska
molemmilla osapuolilla oli erikseen yli 40 prosentin markkinaosuus. Uudella yrityksellä olisi ollut määrää-
vä asema myös lentopetrolin toimitusmarkkinoilla Gatwickissa ja sen hallussa olisi ollut osa välttämättö-
mästä infrastruktuurista. Osapuolet tarjoutuivat luopumaan omistusosuudestaan osasta kyseisiä putkia.

BP Amoco / Atlantic Richfield

Alun perin ilmoitetussa muodossaan toimenpide olisi luonut määräävän aseman kaksilla markkinoilla:
käsittelemättömän maakaasun siirtämisessä off-shore-putkilinjoja pitkin Yhdistyneen kuningaskunnan
mannerjalustan eteläisen Pohjanmeren alueella sijaitsevilta kentiltä maan pääsaarelle sekä maakaasun
käsittelyssä eteläisen Pohjanmeren aluetta palvelevissa Yhdistyneen kuningaskunnan pääsaaren
kaasunkäsittelylaitoksissa. Uusi yritys olisi molemmilla markkinoilla hallinnut välttämättömään
infrastruktuuriin pääsyä, mistä olisi ollut haittaa uusien kaasukenttien omistajille, ja olisi siten voinut
määrätä ehdot, joilla uutta kaasua markkinoidaan. Ongelmien poistamiseksi BP Amoco on luvannut
luopua osakkuuksistaan eräissä putkilinjoissa ja kaasunkäsittelylaitoksissa, minkä jälkeen sen asema
vastaisi sen asemaa ennen keskittymää.

Telia / Telenor

Telia on Ruotsin ja Telenor Norjan entinen kansallinen teleoperaattori. Molemmat tarjoavat täydellistä
valikoimaa telepalveluja kotimaissaan ja muualla, erityisesti Pohjoismaissa. Molemmilla on toimintaa
kaikkien puhelinpalvelujen ja niihin liittyvien palvelujen markkinoilla sekä televisiopalvelujen
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vähittäisjakelun ja siihen liittyvillä markkinoilla. Kummankin osapuolen kaikki liiketoiminnot
siirrettäisiin uuteen yhtiöön, josta Ruotsin hallitus omistaisi 60 prosenttia ja Norjan hallitus 40 prosenttia.

Komissio totesi, että keskittymä olisi alun perin ilmoitetussa muodossaan vahvistanut määrääviä
markkina-asemia seuraavilla markkinoilla:

— useilla telepalvelujen markkinoilla ja niihin liittyvien palvelujen markkinoilla Ruotsissa ja Norjassa,
erityisesti kiinteän verkon puhelinpalvelujen markkinoilla (paikallis-, kauko- ja ulkomaanpuhelut),
matkapuhelinpalvelujen markkinoilla, yrityksille suunnattujen tiedonsiirtopalvelujen markkinoilla,
Internet-yhteyksien markkinoilla, PABX-vaihdepalvelujen markkinoilla ja paikallisten
puhelinluettelojen markkinoilla

— Irlannin matkapuhelinpalvelujen markkinoilla, joilla sulautuman seurauksena syntyneen yrityksen
määräysvallassa olisi ollut molemmat Irlannin markkinoilla toimivat operaattorit

— useilla pohjoismaisilla, ruotsalaisilla ja norjalaisilla televisiopalvelujen markkinoilla, erityisesti
televisiopalvelujen vähittäisjakelun markkinoilla, sisällön ostamisen markkinoilla, sisältöön
liittyvien oikeuksien tukkukaupan markkinoilla, satelliittitransponderikapasiteetin markkinoilla sekä
televisiosignaalien salauksessa ja salauksenpurussa käytettävän tekniikan markkinoilla.

Ongelmien poistamiseksi osapuolet sitoutuivat luopumaan eräistä liiketoiminnoista. Ensinnäkin ne
tarjoutuivat luopumaan kaikista päällekkäisistä toiminnoista telepalvelujen alalla (tarkoittaa Telenorin
Ruotsissa omistamien liiketoimintojen myyntiä ja Telian Norjassa omistamien liiketoimintojen myyntiä).
Tämän toimenpiteen jälkeen uudella yrityksellä ei olisi yhtään laajempi asiakaskunta kuin mikä
Telenorilla aikaisemmin oli yksin, ja uudet omistajat saisivat voimakkaamman aseman Ruotsin ja Norjan
markkinoilla. Toiseksi toinen osapuolista myy osakkuutensa toisesta Irlannin kahdesta
matkapuhelinoperaattorista. Kolmanneksi osapuolet sitoutuivat luopumaan osuuksistaan
kaapelitelevisioverkoissa Ruotsissa ja Norjassa ja toteuttamaan toimenpiteitä tilaajaliittymien
eriyttämiseksi molemmissa maissa. Täten varmistetaan, että sulautuman tuloksena syntynyt yritys ei olisi
ainoa yritys, jolla on yhteys telepalvelujen loppukäyttäjiin Pohjoismaissa. Siten Telian ja Telenorin
kaapelitelevisioverkkojen tuleva ostaja olisi sellaisessa asemassa, että se pystyy tarjoamaan perinteisiä
ja lisäarvopalveluja kyseisten kaapelitelevisioverkkojen kautta.

Menettelyn osalta komissio hyväksyi sen, että ehdotettujen sitoumusten toimittaminen merkitsi
ilmoituksen tehneille yrityksille poikkeuksellisia vaikeuksia, mikä johtui muun muassa siitä, että
alkuperäiselle sulautumasuunnitelmalle oli saatava Ruotsin ja Norjan parlamenttien hyväksyntä. Sen
vuoksi komissio suostui poikkeuksellisesti ottamaan ehdotetut sitoumukset huomioon, vaikka ne
toimitettiinkin viikko säädetyn määräajan jälkeen.

Sanitec / Sphinx

Sanitec Ltd Oyj Abp (Sanitec) on suomalainen yritys, joka toimii kylpyhuonetuotteiden ja
kylpyhuonekeramiikan suunnittelun, tuotannon ja markkinoinnin alalla maailmanlaajuisesti.
Kohdeyhtiö, alankomaalainen N.V. Koninklijke Sphinx Gustavsberg (Sphinx), toimii samoin
kylpyhuonealalla.

Vakavia vaikutuksia tehokkaaseen kilpailuun havaittiin kylpyhuonekeramiikan, kylpyammeiden ja
suihkuseinien markkinoilla Pohjoismaissa eli Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa.
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Toimenpiteellä oli vaikutusta myös muissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi Belelux-maissa, Saksassa ja
Ranskassa.

Komissio havaitsi, että ilmoitettu toimenpide johtaisi osapuolten määräävän aseman vahvistumiseen
kylpyhuonekeramiikan markkinoilla eli WC-istuinten, WC-säiliöiden ja pesualtaiden markkinoilla.
Lisäksi se johtaisi määräävän aseman syntymiseen kylpyammeiden markkinoilla Pohjoismaissa sekä
kansallisella että alueellisella tasolla. Suihkuseinien osalta komissio havaitsi, että toimenpide olisi
johtanut määräävän aseman vahvistumiseen Norjassa tai sellaisen syntymiseen Pohjoismaissa.
Yhdistyneen yrityksen markkinaosuus olisi jopa 90 prosenttia. Lisäksi tehokasta tasapainottavaa
kysyntävoimaa ei ollut, muiden kilpailijoiden toiminta Pohjoismaissa oli vähäistä ja
tuotemerkkiuskollisuuden havaittiin olevan voimakasta.

Komission tutkimuksissa esille tulleiden vakavien kilpailuongelmien vuoksi Sanitec tarjoutui luopumaan
kokonaisuudessaan Gustavsberg-liiketoimintayksiköstä ja tuotemerkistä kilpailutilanteen parantamiseksi
Pohjoismaissa. Sitoumuksessa oli merkittävää se, että vaikka komissio ei havainnut kilpailuongelmia
hanojen ja sekoittimien alalla, luovutettavan liiketoiminnan elinkelpoisuuden kannalta pidettiin tärkeänä,
että ostajaehdokkaalla on mahdollisuus ostaa myös tämä liiketoiminta. Mahdollisuus ostaa hanoja ja
sekoittimia koskeva liiketoiminta varmisti sen, että ostaja pystyisi tarjoamaan täydellistä tuotevalikoimaa
ja kilpailemaan rajoituksetta Sanitecin kanssa Pohjoismaiden markkinoilla.

Allied Signal / Honeywell

Näiden kahden suuren Yhdysvalloissa sijaitsevan yrityksen sulautuma olisi johtanut määräävän aseman
syntymiseen tai vahvistumiseen eri avioniikka-alan markkinoilla (tavallisesti lentokoneen ohjaamossa
käytettävät laitteet kuten viestintä- ja navigaatiolaitteet). Komission tutkimukset keskittyivät
kaupallisissa sovelluksissa käytettävien avioniikkatuotteiden maailmanlaajuisiin markkinoihin, koska
avaruus- ja puolustusteollisuudelle toimitettavien avioniikkatuotteiden alalla ei Yhdysvalloista poiketen
olisi merkittävää vaikutusta Euroopan talousalueella.

Yritysten päällekkäiset toiminnot olisivat tarkoittaneet määräävän aseman syntymisen riskiä Euroopan
talousalueella yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavien järjestelmien (ns. ACAS-järjestelmät) alalla ja
siviilihelikoptereissa käytettävien tutkien alalla. Lisäksi uusi yritys pystyisi vahvistamaan nykyistä
määräävää asemaansa maastovaroitusjärjestelmien (TAWS) markkinoilla. Samoin havaittiin, että uuden
sukupolven integroitujen varoitusjärjestelmien (IHAS) alalla Honeywellin suunnitteluvoiman
yhdistyessä Allied Signalin TAWS-tekniikkaan uusi yritys olisi pystynyt estämään kilpailua IHAS-
markkinoilla, jos TAWS-tekniikka ei olisi enää kolmansien osapuolten käytettävissä. Komissio tarkasteli
myös toimenpiteen mahdollisia vaikutuksia tuotevalikoimaan, erityisesti mahdollisuuksia yhdistää
tarjouksissa avioniikkatuotteita ja muita tuotteita.

Tarjotut sitoumukset koskivat osapuolten päällekkäisten liiketoimintojen eli Honeywellin ACAS-
liiketoiminnan ja Allied Signalin siviilihelikoptereissa käytettäviä tutkia koskevan liiketoiminnan
myyntiä. TAWS-järjestelmien osalta osapuolet sitoutuivat antamaan kolmansille muita
avioniikkatuotteita koskevat avoimet liitäntästandardit, jotta uudet TAWS-toimittajat voivat asennuttaa
tuotteitaan lentokoneisiin, joihin uusi yritys toimittaa muita avioniikkatuotteita. IHAS-järjestelmien
osalta edellytettiin, että kolmansien käyttöön annetaan sitä koskevaa tekniikkaa ja liitäntätietoja, jotta ne
voivat tulevaisuudessa jatkaa tuotekehitystä välttämättömän Allied Signalin tekniikan avulla. Osapuolet
antoivat myös sitoumuksen, että niiden aktiivisena politiikkana ei olisi avioniikkatuotteiden ja muiden
kuin avioniikkatuotteiden myynti yhdessä.
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Komissio teki tutkimuksensa aikana läheistä yhteistyötä Yhdysvaltojen oikeusministeriön kanssa. Yhdy-
svaltojen oikeusministeriö määräsi luopumaan myös tietyistä muista sotilas- ja avaruussovelluksissa käy-
tettävistä avioniikkatuotteista. Komission tutkimus ei koskenut näitä sovelluksia.

2 Sulautuma-asetuksen 8 artiklan 3 kohdan nojalla yhteismarkkinoille
soveltumattomiksi julistetut keskittymähankkeet

Airtours / First Choice (82)

Hanke koski Airtours plc:n First Choice plc:stä tekemää vihamielistä ostotarjousta. Molemmat ovat
Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevia yrityksiä, joiden päätoiminta-ala on matkojen järjestäminen,
erityisesti ulkomaille suuntautuvien valmismatkojen tarjonta, lentoyhtiötoiminta ja
matkatoimistopalvelut. Alustavan tutkimuksen perusteella komissio päätteli, että ehdotettu toimenpide
johtaisi sulautuman seurauksena syntyvän yrityksen ja kahden jäljellä olevan vertikaalisesti
integroituneen suuren toimijan (Thomson ja Thomas Cook) yhteiseen määräävään asemaan matkojen
järjestämisen alalla. Merkitykselliset markkinat muodostuivat pääasiassa Yhdistyneestä
kuningaskunnasta noin neljän tunnin lentomatkan päässä oleviin lähilomakohteisiin suuntautuvien
valmismatkojen tarjoamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajille.

Airtours on toiseksi suurin ja First Choice neljänneksi suurin tällaisten lomamatkojen tarjoaja
Yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajille. Komissio havaitsi markkinoiden olevan jo erittäin
keskittyneet; neljä suurinta toimijaa tarjosi noin 80 prosenttia kaikista lomamatkoista ja niillä oli myös
merkittäviä omistuksia jakelun (kaikki omistivat matkatoimistoketjun) ja lentoyhtiötoiminnan alalla.
Lisäksi toimittajien oli määriteltävä kapasiteettinsa (lentojen, hotellihuoneiden jne. lukumäärä) kauan,
jopa vuoden ennen myyntiajankohtaa, ja myöhemmin kysynnän perusteella tehdyt muutokset olivat
kalliita. Markkinat olivat myös avoimet, ja kilpailijoiden saatavilla oli helposti tietoja muun muassa
toimittajien kapasiteettia koskevista päätöksistä ja hinnoista, koska ne myivät toistensa matkoja ja jossain
määrin jakoivat lentopaikkakapasiteettia. Tämän seurauksena kilpailu oli jo vaimeaa, ja monet
pienemmät toimijat eivät pystyneet kilpailemaan tehokkaasti suurten kanssa, koska niiden
laajentumiselle oli merkittäviä esteitä ja matkanjärjestäjälle on tietyn koon saavutettuaan välttämätöntä
integroitua matkatoimistoalalle ja/tai lentoyhtiötoimintaan. Suurten toimijoiden vähentyminen
sulautuman seurauksena neljästä kolmeen johtaisi komission mielestä siihen, että suurilla toimijoilla olisi
paremmat mahdollisuudet koordinoida toimintonsa, erityisesti kapasiteetin osalta, jotta markkinoilla
vältyttäisiin ylikapasiteetilta ja tästä seuraavalta tarpeelta alentaa hintoja tappioiden välttämiseksi.

Airtours ehdotti asetuksissa säädetyn kolmen kuukauden määräajan loppupuolella sitoumuksia, joiden
tarkoituksena oli poistaa komission havaitsemat ongelmat. Sitoumukset perustuivat luopumiseen tietyistä
matkojen järjestämiseen liittyvistä liiketoiminnoista. Sitoumukset tutkittiin ja testattiin kolmansien
avustuksella, mutta todettiin riittämättömiksi poistamaan määräävä asema. Sitoumuksissa ei varsinkaan
otettu huomioon sitä, että kilpailun säilymiseksi on välttämätöntä, että omaisuuden ostavalla kolmannella
osapuolella on oltava riittävä, osapuolista riippumaton jakelukanava lomamatkoilleen. Airtours toimitti
määräajan päätyttyä tarkistetun sitoumuskokonaisuuden. Ei kuitenkaan ollut sellaisia erityisolosuhteita,
joiden perusteella komissio olisi voinut hyväksyä sitoumukset määräajan päättymisen jälkeen. Ei
myöskään ollut selvää, että ne poistaisivat kaikki komission havaitsemat ongelmat, varsinkaan jakelun
suhteen. Tämän perusteella komissio päätti kieltää keskittymän.
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C – Sulautuma-asetuksen 2 artiklan 4 kohdan nojalla tehdyt päätökset
(yhteisyritykset) (83)

BT / AT&T (asia N:o JV.15)

Komissio hyväksyi 30. maaliskuuta 1999 ehdollisesti toimenpiteen, jolla perustettiin BT:n (liikevaihdon pe-
rusteella maailman viidenneksi suurin teleoperaattori) ja AT&T:n (toiseksi suurin) tasapuolisesti omistama yh-
teisyritys (84). Yhteisyrityksen tarkoituksena on tarjota laajaa valikoimaa kehittyneitä ja maailmanlaajuisia tele-
palveluja monikansallisille yritysasiakkaille sekä kansainvälisiä operaattoripalveluja muille operaattoreille.

Komissio teki toimenpidettä koskevan tutkimuksen neljillä eri markkinoilla: maailmanlaajuiset
telepalvelut, kansainväliset operaattoripalvelut, kansainväliset puhelinpalvelut Yhdistyneen
kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen välisellä reitillä ja tietyt palvelut Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

— Maailmanlaajuiset Telepalvelut

Komissio tutki, onko olemassa pullonkauloja, jotka estäisivät uusien yritysten tulon markkinoille, tai
pystyisikö yhteisyritys saamaan etuja, joita ei olisi muiden saatavilla. Erityisesti se tutki, voisiko BT:llä
tällä hetkellä paikallisliittymäverkossa (viimeinen linkki paikalliskeskuksen ja kuluttajan välillä)
Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleva voimakas asema ja/tai yhteisyrityksellä oleva mahdollisuus sitoa
asiakkaita sovellusohjelmointiliittymän (API) avulla luoda määräävän aseman tai vahvistaa määräävää
asemaa, jonka seurauksena tehokas kilpailu estyisi yhteismarkkinoilla merkittävässä määrin. Vaikutti
siltä, että yhteisyritys ei pystyisi toimimaan kilpailijoistaan ja asiakkaistaan riippumattomasti. Tämä
johtuu erityisesti siitä, että se tulee toimimaan nopeasti muuttuvilla markkinoilla, joilla on kilpailua, ja
sen asiakkaat ovat voimakkaita monikansallisia yrityksiä. Sekä kilpailijat että asiakkaat reagoisivat
hinnankorotuksiin, joten yhteisyrityksen ei kannattaisi nostaa hintoja.

— Kansainväliset operaattoripalvelut

Komissio päätteli tutkimuksensa perusteella, että tarkasteltava toimenpide ei johtaisi määräävän aseman
syntymiseen tai vahvistumiseen kansainvälisten operaattoripalvelujen alalla. Tämä johtuu siitä, että
markkinoille on tullut lukuisia uusia kilpailijoita, molemmat osapuolet ja yhteisyrityksen tärkeimmät
kilpailijat välittävät yhtä paljon kansainvälistä liikennettä eikä kapasiteetista ole puutetta EU:ssa eikä
Atlantin ylittävillä reiteillä, koska on olemassa vaihtoehtoisia yleiseurooppalaisia verkkoja ja uusia
Atlantin ylittäviä merikaapeleita, joiden kapasiteetti on suuri, on jo rakennettu ja lisää on suunnitteilla.
Kapasiteetin omistuksen suhteen merkittävää päällekkäisyyttä oli ainoastaan Atlantin ylittävillä reiteillä.
Lisäksi kapasiteettikustannukset laskevat nopeasti.

— Kansainväliset puhelinpalvelut Yhdistyneen kuningaskunnan ja yhdysvaltojen
välisellä reitillä

Vaikka yhteisyritys omistaisi alle 20 prosenttia kaikkien Atlantin ylittävien kaapeleiden kapasiteetista
vuonna 2000, vaikutti siltä, että se vastaisi noin puolesta kaksisuuntaisesta liikenteestä Yhdysvaltojen ja
Yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Sen vuoksi komissio tutki tarkemmin kyseistä reittiä.
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(84) Lehdistötiedote IP/99/209, 30.3.1999.



Tutkimuksensa jälkeen komissio päätteli, että yhteisyritys ei pystyisi nostamaan kilpailijoidensa
kustannuksia tai käyttäytymään kilpailijoistaan ja asiakkaistaan riippumattomasti. Tämä johtuu siitä, että
lukuisilla toiminteita omistavilla operaattoreilla on toimilupa tälle reitille, useat operaattorit omistavat jo
päästä päähän -kapasiteettia ja ylimääräistä kapasiteettia on saatavilla hintaan, joka laskee nopeasti.

— Tietyt yhdistyneen kuningaskunnan palvelut

Komissio tutki mahdollisuutta, että yhteisyrityksen perustaminen vahvistaisi BT:n määräävää asemaa
tietyillä telepalvelujen Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla. Komissio totesi, että
sääntelyjärjestelmät, joita Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyviranomainen OFTEL soveltaa tällä
hetkellä ja tulevaisuudessa, estäisivät BT:ltä mahdollisuuden tällaiseen toimintaan.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun komissio havaitsi toisen vaiheen tutkimuksessa ongelma-alueita, jotka
johtivat vakaviin epäilyihin sulautuma-asetuksen 2 artiklan 4 kohdan perusteella. Tämä johtuu siitä, että
riskinä oli emoyhtiöiden toimintojen yhteensovittaminen, johon osallistuisivat AT&T:n kokonaan
omistama tytäryhtiö ACC, BT ja Telewest, josta AT&T omistaa TCI:n kautta 22 prosenttia, ja joka
koskisi AT&T/Unisourcen palvelujen jakelua Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Komissio epäili, että
yhteisyritys voisi johtaa osapuolten kilpailukäyttäytymisen yhteensovittamiseen. Näiden epäilyjen
poistamiseksi AT&T tarjoutui myymään ACC UK:n. AT&T sitoutui lisäksi erottamaan rakenteellisesti
AT&T:n ja Telewestin. AT&T sitoutui myös antamaan toiselle jakelijalle mahdollisuuden jaella AUCS-
palveluja (eli AT&T:n ja Unisourcen yhteisyrityksen, AUCS:n, tarjoamia maailmanlaajuisia
telepalveluja) Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kun AT&T UK:n toiminta lopetetaan. Komissio julisti
keskittymän yhteismarkkinoille soveltuvaksi sillä edellytyksellä, että sitoumuksia noudatetaan
täydellisesti.

Mannesmann / Bell Atlantic / Omintel (asia n:o. JV 17)

Euroopan komissio hyväksyi 21. toukokuuta 1999 toimenpiteen, jolla Mannesmann ja Bell Atlantic
hankkivat yhteisen määräysvallan Omnitel Pronto Italiassa (OPI) (85). Toimenpiteen edellytyksenä on
Olivettin vetäytyminen Omnitelin osakkuudesta, jos Olivettin Telecom Italiasta tekemä tarjous johtaa
kaupan toteutumiseen. Ilmoitusta tutkittuaan komissio totesi, ettei toimenpide anna aihetta vakaviin
epäilyksiin yhteismarkkinoiden toiminnan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen näkökulmasta.

Mannesmann AG toimii useilla teollisuudenaloilla ja yleisesti kaikilla televiestinnän aloilla. Bell Atlantic
toimii televiestinnän ja tietotekniikan aloilla Yhdysvalloissa ja joissakin Euroopan osissa. OPI on yksi
kolmesta operaattorista, joilla on nykyisin toimilupa matkaviestintäpalvelujen tarjontaan Italiassa. OPI:n
verkko kattaa 96 prosenttia Italian pinta-alasta, ja sillä on 6,5 miljoonaa liittymää.

Toimenpide ei johda yli 15 prosentin markkinaosuuksiin millään markkinoilla. Koska yrityksistä vain
OPI toimii Italiassa, jossa sillä on noin 30 prosentin markkinaosuus, toimenpide ei johda
markkinaosuuksien päällekkäisyyteen Italiassa. Komissio katsoi tämän vuoksi, että toimenpiteestä
mahdollisesti aiheutuva emoyhtiöiden menettelytapojen yhteensovittaminen jää erittäin vähäiseksi.
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Chronopost / Correos (asia n:o JV 18)

Komissio antoi 1. kesäkuuta espanjalaiselle postialan julkiselle operaattorille Correos y Telégrafosille
(Correos) luvan hankkia 50 prosentin osakkuus ranskalaisen La Poste-yrityksen Jet Worldwide España -
tytäryhtiöstä sulautuma-asetuksen 2 artiklan 4 kohdan mukaisen menettelyn päätteeksi (86).

Yhteisyrityksen, jonka nimeksi tulee Chronopost España, SA, toimialana on postilähetysten ja kollien
pikaliikenne Espanjassa. Ilmoitettu toimenpide koskee sellaisen sopimuksen tekemistä, jonka nojalla
emoyhtiöt saavat yhteisyrityksen yhteiseen määräysvaltaansa. Komissio päätti olla vastustamatta
toimenpidettä ja ilmoitti sen soveltuvan yhteismarkkinoille sillä perusteella, ettei se luo eikä vahvista
määräävää markkina-asemaa tai kilpailunvastaista yhteistyötä emoyhtiöiden välillä.

Alitalia / KLM-Yhteisyritys (asia n:o JV 19)

Komissio päätti 11. elokuuta 1999 olla esittämättä vakavia epäilyjä Alitalian ja KLM:n välisestä
suunnitellusta keskittymähankkeesta (87). Lentoyhtiöiden tavoitteena oli asteittain yhdistää
matkustajareittiliikennetoimintonsa ja lentorahtitoimintonsa. Liittoutumasopimuksensa mukaan Alitalia
ja KLM toimivat 1. marraskuuta 1999 alkaen yhtenä taloudellisena yksikkönä.

Hyväksyessään keskittymän komissio katsoi, että Alitalian ja KLM:n toiminnot täydentävät suuressa
määrin toisiaan eivätkä sen vuoksi aiheuta suuria kilpailuongelmia. Alitalian ja KLM:n liittoutuma
aiheutti kuitenkin ongelmia reiteillä Amsterdam–Milano ja Amsterdam–Rooma, jotka yhdistävät
yhtiöiden keskuskentät.

Alitalia ja KLM ovat tällä hetkellä ainoat lentoyhtiöt, jotka liikennöivät näillä reiteillä. Siten keskittymä
olisi luonut reiteille monopolin. Kilpailunvastaisen tilanteen poistamiseksi Alitalia ja KLM ovat
ehdottaneet joukkoa toimenpiteitä, jotka helpottavat potentiaalisten kilpailijoiden markkinoille tuloa.
Sitoumustensa mukaan Alitalia ja KLM:

— antavat lähtö- ja saapumisaikoja uusille yhtiöille, jotka hakevat lupaa liikennöidä kummalla tahansa
kyseisistä reiteistä. Alitalia ja KLM antavat muiden käyttöön enintään 224 lähtö- ja saapumisaikaa
viikossa. Tämän ansiosta kilpailevat lentoyhtiöt pystyvät liikennöimään kummallakin reitillä jopa
neljää päivittäistä vuoroa (eli neljä menopaluulentoa päivässä), joista kaksi vuoroa lennetään ruuhka-
aikana.

— tarjoavat ylimääräisiä lähtö- ja saapumisaikoja, jotta lentoyhtiöt, jotka eivät tällä hetkellä liikennöi
Amsterdamiin, Milanoon tai Roomaan, voivat tehdä välilaskun yhdelle näistä lentoasemista ja jatkaa
sieltä jäljellä olevista kahdesta lentoasemasta toiselle. Tämä lisää huomattavasti niiden
lentoyhtiöiden määrää, jotka voivat sitoumusten ansiosta tulla Amsterdamin ja Milanon sekä
Amsterdamin ja Rooman väliselle reitille liittämällä reitit nykyiseen verkostoonsa. Alitalia ja KLM
myöntävät 112 viikoittaista lähtö- ja saapumisaikaa tätä tarkoitusta varten.

— vähentävät vuorojaan Amsterdam–Milano- ja/tai Amsterdam–Rooma-reiteillä uuden lentoyhtiön
aloittaessa toimintansa reiteillä. Vähennys vastaa uuden lentoyhtiön vuorojen lukumäärää, mutta on
enintään 40 prosenttia Alitalian ja KLM:n liikennöimistä vuoroista.
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— tekevät yhtiöidenvälisiä sopimuksia reiteille tulevan uuden lentoyhtiön kanssa.

— antavat reiteille tulevalle lentoyhtiölle mahdollisuuden osallistua kanta-asiakasohjelmaansa.

— eivät sido matkatoimistoja ja yritysasiakkaita Italiassa ja Alankomaissa uskollisuus- ja muilla
vastaavanlaisilla alennusohjelmilla.

— varmistavat, että kilpailevan lentoyhtiön tultua kyseisille raiteille tietokonepohjaisen
varausjärjestelmän ensimmäistä ruutua ei täytetä liittoutuman lennoilla (esimerkiksi näyttämällä
liittoutuman lennot ainoastaan yhdellä rivillä). Kuluttajille ilmoitetaan yhteislentosopimuksista.

Skandia / Storebrand ja Pohjola (asia N:o JV 21)

Komissio hyväksyi 17. elokuuta 1999 ruotsalaisen vakuutusyhtymä Skandian, norjalaisen
vakuutusyhtymä Storebrandin ja suomalaisen vakuutusyhtymä Pohjolan välisen yhteisyrityksen
perustamisen uudeksi yhteispohjoismaiseksi vahinkovakuutuspalvelujen tarjoajaksi.

Skandia, Storebrand ja Pohjola siirsivät kukin vahinkovakuutustoimintansa ja vakuutuskantansa
yhteisyritykseen, jonka pääkonttori on Ruotsissa ja joka toimii Norjassa ja Suomessa sivukonttoreiden
kautta.

Toimenpide vaikuttaa pääasiassa vahinkovakuutustuotteiden tarjonnan eri markkinoilla Ruotsissa,
Norjassa ja Suomessa. Yksiä markkinoita lukuun ottamatta markkinaosuuden kasvu on vähäistä ja
markkinoilla toimii muita suuria kilpailijoita, jotka varmistavat tehokkaan kilpailun. Poikkeuksen
muodostaa Norja, jossa Skandialla oli merkittävää toimintaa kokonaan omistamansa tytäryhtiön Vestan
kautta.

Storebrandin ja Vestan yhdistetyt markkinaosuudet Norjassa aiheuttivat komission mielestä vakavia
huolenaiheita. Vestan myyntiä koskeva sitoumus riitti komission mielestä kuitenkin poistamaan nämä
huolenaiheet.

Komissio tutki myös, oliko tuntuvaa riskiä, että yhteisyrityksen perustaminen johtaisi emoyhtiöiden
henkivakuutustoiminnan yhteensovittamiseen Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Komissio päätteli tämän
olevan epätodennäköistä.

Tämän perusteella komissio päätteli, että toimenpide ei aiheuttanut kilpailuongelmia yhteismarkkinoilla
tai Euroopan talousalueella, ja se päätti olla vastustamatta toimenpidettä ja julistaa sen
yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi.

Fujitsu / Siemens (asia n:o JV 22)

Euroopan komissio päätti 30. syyskuuta 1999 hyväksyä Fujitsun ja Siemensin välisen yhteisyrityksen
perustamisen (88). Päätöksen kohteena olevan toimenpiteen tarkoituksena on yhdistää kyseisten yritysten
toiminnot Euroopassa tietotekniikan ja siihen liittyvien tuotteiden kuten pöytätietokoneiden,
kannettavien tietokoneiden, työasemien, palvelemien ja muistijärjestelmien kehittämisen, valmistamisen
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(88) EYVL C 318, 5.11.1999, s. 15; lehdistötiedote IP/99/719, 1.10.1999.



ja myynnin alalla. Komissio tutki toimenpiteet sulautuma-asetuksen (89) ja erityisesti sen 2 artiklan 4
kohdan mukaisesti, jossa säädetään, että jos yhteisyrityksen perustamisen tarkoituksena tai seurauksena
on emoyhtiöiden kilpailukäyttäytymisen yhteensovittaminen, yhteensovittamista on arvioitava myös
EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan nojalla.

Komissio pyrki määrittelemään, johtaako toimenpide määräävän aseman syntymiseen tai vahvistumiseen
markkinoilla, joilla yhteisyrityksen on tarkoitus toimia. Emoyhtiöiden markkinaosuuksien perusteella ja
koska kaikilla markkinoilla oli voimakkaita kilpailijoita, komissio päätteli riskin olevan vähäinen. Sitä
paitsi komissio havaitsi emoyhtiöiden välistä yhteensovittamista ainoastaan pankkialalla käytettävien
työasemien alalla. Näitä ovat pankkiautomaatit, jotka ovat yhteydessä keskustietokoneeseen.
Merkityksellisillä markkinoilla havaittujen vakavien kilpailuongelmien poistamiseksi Siemens sitoutui
myymään kyseisellä alalla toimivan tytäryhtiönsä, Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems
GmbH:n, komission kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti. Tämä on ensimmäinen kerta, kun yksi
ilmoituksen tehneistä osapuolista on tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa sitoutunut myymään niillä
markkinoilla toimivan tytäryhtiön, jolla yhteensovittamista voisi esiintyä (90).

Sitoumus osoittaa, kuinka tärkeänä komissio pitää yhteisyritysten perustamisen arviointia sulautuma-
asetuksen 2 artiklan 4 kohdan nojalla. Emoyhtiöiden kilpailukäyttäytymisen yhteensovittamisen arviointi
markkinoilla, joilla yhteensovittaminen on mahdollista, kuten 2 artiklan 4 kohdassa määritellään, on
toteutettu 2 artiklan 1 kohdassa mainittujen perusteiden mukaisesti ottaen huomioon markkinoiden
rakenne ja osapuolten aseman kyseisillä markkinoilla. Komissio hyväksyi keskittymän sillä
edellytyksellä, että kyseinen yritys noudattaa täydellisesti sitoumustaan.

Telefonica / Portugal Telecom / Medi Telecom (asia n:o JV 23)

Komissio antoi 17. joulukuuta 1999 Telefónica InterContinentalille ja Portugal Telecom Internationalille
luvan hankkia yhteinen määräysvalta Médi Télécomissa, joka on Marokon kuningaskunnan toinen
lisensoitu GSM-operaattori (91). Toimenpiteellä Telefónica Intercontinental ja Portugal Telecom
International hankkivat 69 prosenttia Médi Telecomin osakkeista. Muut osakkeenomistajat ovat
paikallisia sijoitus- ja teollisuusryhmiä.

Telefónica on Espanjan ja Portugal Telecom Portugalin vakiintunut operaattori. Ne tarjoavat täydellistä
puhelinpalvelujen valikoimaa yritys- ja yksityisasiakkaille. Médi Telecomin tarkoituksena on aloittaa
GSM-matkapuhelinliiketoiminta ja harjoittaa sitä Marokossa. Siitä tulee toinen matkapuhelinpalveluja
tarjoava operaattori ja se kilpailee suoraan vakiintuneen operaattorin kanssa, joka tähän asti on ollut
ainoa toimiluvallinen operaattori markkinoilla. Médi Telecomin tulee tarjoamaan matkapuhelinpalveluja
ainoastaan Marokon alueella. Komissio totesi, että toimenpide ei luo eikä vahvista määräävää asemaa
Marokon markkinoilla (joiden osalta komissiolla ei ole toimivaltaa tehdä arviointia EU:n
kilpailusääntöjen perusteella) eikä millään laajemmilla markkinoilla. Se ei myöskään johda
emoyhtiöiden väliseen kilpailunvastaiseen yhteistyöhön, joka olisi laajempaa kuin komissiolle vuonna
1997 ilmoitetun yleisen yhteistyösopimuksen mukainen yhteistyö.
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(89) Neuvoston asetus (ETY) N:o 4064/89, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1310/97.
(90) Asiassa IV/M.1327 NC/Canal+/CDPQ/Bank America ensimmäisessä vaiheessa annettu sitoumus ei koskenut

toimintojen myyntiä.
(91) EYVL C 22, 26.1.2000.



Bertelsmann / Planeta / BOL Spain (asia n:o JV 24)

Komissio hyväksyi 3. joulukuuta 1999 Bertelsmann AG:n ja Planeta Corporación S.R.L:n välisen
keskittymän (92). Tällä toimenpiteellä osapuolet saivat määräysvallan Books On-Line Ibérica, SA:ssa
(BOL Spain). Toimenpide ei johtanut määräävän aseman syntymiseen tai vahvistumiseen.

Osapuolten tarkoituksena on keskittää espanjankielisten ja muilla Espanjan virallisilla kielillä
julkaistujen kirjojen verkkokauppa BOL Spain-yhtiöön. Tätä tarkoitusta varten Planeta osti 50 prosentin
osuuden BOL Spainista, joka ennen toimenpidettä oli Bertelsmannin kokonaan omistama tytäryhtiö.

Vaikka osapuolet toimivat sekä kirjojen etäkaupan että kirjojen Internet-kaupan markkinoilla Espanjassa,
ne eivät ole määräävässä asemassa näillä markkinoilla. Yhteensovittamista ei havaittu näillä
markkinoilla eikä muilla markkinoilla.

Komission tutkimuksessa on ilmennyt, että osapuolten markkinaosuuden perusteella ei ole odotettavissa,
että niillä olisi kannustin toimintansa yhteensovittamiseen kirjojen julkaisemisen markkinoilla
Espanjassa. Bertelsmannin markkina-asema on merkityksetön ja Planeta ei ole määräävässä asemassa.
Lisäksi kirjojen etä- ja Internet-kaupan markkinat ovat sulautumassa yhteen ja muodostavat edelleen
erittäin pienen osan kirjojen kokonaismarkkinoista Espanjassa. BOL Spainin kaupallinen merkitys
emoyhtiöilleen on erittäin pieni suhteessa niiden toimintoihin jakeluketjun edeltävässä vaiheessa. Ei
myöskään ole olemassa sopimusta, joka estää BOL Spainia markkinoimasta ja myymästä muiden
julkaisijoiden kirjoja. Tämän perusteella keskittymä ei luo emoyhtiöille kannustinta toimintojensa
yhteensovittamiseen.

Sony / Time Warner / CDNow (asia n:o JV 25)

Euroopan komissio hyväksyi 21. joulukuuta 1999 CdNow-yhtiön, joka on musiikki-, video- ja muiden
viihdetuotteiden verkkokauppias, siirtymisen Time Warnerin ja Sonyn omistukseen. CdNow-yhtiöstä tuli
uuden Holdco-nimisen yhtiön tytäryhtiö, joka on Time Warnerin ja Sonyn yhteisessä määräysvallassa
(93). CdNow’lla on pieni markkinaosuus kyseisillä markkinoilla, kuten myös Time Warnerilla ja Sonylla.
Horisontaalisella tasolla toimenpide ei sen vuoksi johda määräävän aseman syntymiseen tai
vahvistumiseen. Se ei myöskään muuta kilpailutilannetta vertikaalisesti, koska Time Warnerin ja Sonyn
on jatkettava musiikki- ja videotuotteiden myyntiä muiden ulkopuolisten jakelijoiden ja
vähittäiskauppiaiden kautta Euroopan talousalueella ja maailmanlaajuisesti. Toimenpide ei myöskään
johda Sonyn ja Time Warnerin kilpailukäyttäytymisen yhteensovittamiseen.

FreeCom / Dangaard Holding (asia n:o JV 26)

Komissio hyväksyi saksalaisten yritysten BHS Holding GmbH ja CoKG/debitel AG sekä tanskalaisten
yritysten Fleggaard Holding AS/Fleggaard Partner AS välisen yhteisyrityksen perustamisen (94).
Emoyhtiöt siirsivät yhteisyritykseen tukkukaupan liiketoimintonsa (FreeCom GmbH ja Dangaard
Holding AS), jotka koskevat matkaviestinlaitteita, erityisesti matkapuhelimia, ja niihin liittyviä
lisäarvollisia palveluja (esimerkiksi vihjelinja- ja korjauspalvelut, jälleenmyyjien
myynninedistämisohjelmien täytäntöönpano, jälleenmyyjien tuotepakettien laatiminen). Toimenpiteen
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(92) EYVL C 323, 11.11.1999 ja lehdistötiedote IP/99/948, 7.12.1999.
(93) EYVL C 339, 26.11.1999, s. 9 ja lehdistötiedote IP/99/1022 of 22.12.1999.
(94) EYVL C 365, 18.12.1999, IP/99/931, 2.12.1999.



avulla yhteisyritys pystyy tarjoamaan asiakkailleen yleiseurooppalaisen yritysrakenteen ja vastaamaan
paremmin verkko-operaattoreiden ja palveluntarjoajien taholta tulevaan yhä kovempaan kilpailuun
matkapuhelinten markkinoille tuonnissa.

Vaikka komissio ei pitänytkään merkityksellisten tuotemarkkinoiden yksityiskohtaista määrittelyä aivan
välttämättömänä, se katsoi tukkukaupan ja lisäarvollisten oheispalvelujen tarjonnan muodostavan eri
markkinat. Se, ovatko maantieteelliset markkinat EU:n laajuiset vai kansalliset, voitiin jättää avoimeksi.
FreeComilla oli vakiintunut asema Saksan markkinoilla, kun taas Dangaardilla oli vahva asema
Skandinavian maissa ja Sveitsissä. Sen vuoksi näiden kahden yrityksen toiminnot olivat suuressa määrin
maantieteellisesti toisiaan täydentäviä. Saksassa, jossa osapuolilla oli päällekkäistä toimintaa,
seurauksena oleva yhteisyrityksen markkinaosuus ei ylittänyt 15 prosenttia.

Komissio päätteli, että toimenpide ei johda määräävän aseman syntymiseen tai vahvistumiseen taikka
yhteisyrityksen emoyhtiöiden väliseen kilpailunvastaiseen yhteistyöhön.

D – Komission päätökset

1 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 ja 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset

1.1 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 artiklan 1 kohdan nojalla tehdyt päätökset
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Asia N:o Nimi Päätöksen EYVL Julkaisu-

päivämäärä päivä

IV/M.1358 PHILIPS / LUCENT TECHNOLOGIES 6.1.1999 C 39, s. 13 13.2.1999
(DECONCENTRATION)

IV/M.1387 LUFTHANSA / MENZIES / SIGMA AT 13.1.1999 C 25, s. 18 30.1.1999
MANCHESTER

IV/M.1380 SIEBE / BTR 13.1.1999 C 68, s. 10 11.3.1999

IV/M.1360 AKZO NOBEL / GLAVERFIN / EIJKELKAMP 13.1.1999 C 73, s. 9 17.3.1999

IV/M.1355 NEWELL / RUBBERMAID 13.1.1999 C 109, s. 3 20.4.1999

IV/M.1402 GAZ DE FRANCE / BEWAG / GASAG 20.1.1999 C 32, s. 6 6.2.1999

IV/M.1388 TOTAL / PETROFINA 22.1.1999

IV/M.1394 ALBA / OTTO 26.1.1999 C 41, s. 4 16.2.1999

IV/M.1330 PECHINEY / SAMANCOR 26.1.1999 C 41, s. 4 16.2.1999

IV/M.1346 EDF / LONDON ELECTRICITY 27.1.1999 C 92, s. 10 1.4.1999

IV/M.1328 KLM / MARTINAIR (II) 1.2.1999 C 42, s. 9 17.2.1999

IV/M.1401 RECOLETOS / UNEDISA 1.2.1999 C 73, s. 8 17.3.1999

IV/M.1400 REXAM / PLM 1.2.1999 C 69, s. 15 12.3.1999

IV/M.1375 VOLKSWAGEN / FORD / AUTOEUROPA 2.2.1999 C 67, s. 5 10.3.1999

IV/M.1382 TYCO / AMP 3.2.1999 C 60, s. 10 2.3.1999

IV/M.1411 DEUTSCHE BANK / CORAL 3.2.1999 C 60, s. 10 2.3.1999

IV/M.1398 DEUTSCHE BANK / CREDIT LYONNAIS BELGIUM 3.2.1999 C 90, s. 5 31.3.1999

IV/M.1376 CARGILL / CONTINENTAL GRAIN 3.2.1999 C 52, s. 8 23.2.1999

IV/M.1329 USINOR / COCKERILL 4.2.1999 C 69, s. 17 12.3.1999

IV/M.1357 NORDIC CAPITAL / HILDING ANDERS 4.2.1999 C 62, s. 8 4.3.1999

IV/M.1363 DUPONT / HOECHST / HERBERTS 5.2.1999 C 64, s. 2 6.3.1999



206 KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA

KILPAILURAPORTTI 1999

IV/M.1391 INTERNATIONAL PAPER / UNION CAMP 5.2.1999 C 63, s. 4 5.3.1999

IV/M.1379 VALMET / RAUMA 8.2.1999 C 56, s. 15 26.2.1999

IV/M.1418 SCA PACKAGING / REXAM 11.2.1999

IV/M.1367 INCHCAPE HOLDINGS HELLAS / EFG EUROBANK 11.2.1999

IV/M.1377 BERTELSMANN / WISSENSCHAFTSVERLAG 15.2.1999 C 122, s. 19 4.5.1999
SPRINGER

IV/M.1405 TNT POST GROUP / JET SERVICES 15.2.1999 C 67, s. 5 10.3.1999

IV/M.1410 DEUTSCHE POST / DANZAS 17.2.1999 C 102, s. 9 13.4.1999

IV/M.1419 GROUPE COFINOGA / BNP 19.2.1999 C 80, s. 7 23.3.1999

IV/M.1347 DEUTSCHE POST / SECURICOR 23.2.1999 C 72, s. 6 16.3.1999

IV/M.1435 FORD / JARDINE 23.2.1999 C 73, s. 9 17.3.1999

IV/M.1408 HALIFAX / CETELEM 26.2.1999 C 69, s. 15 12.3.1999

IV/M.1437 CVC / WMO – WAVIN 26.2.1999 C 109, s. 5 20.4.1999

IV/M.1403 ASTRA / ZENECA 26.2.1999 C 335, s. 3 23.11.1999

IV/M.1371 LA POSTE / DENKHAUS 26.2.1999 C 208, s. 4 22.7.1999

IV/M.1423 CRH / IBSTOCK 1.3.1999 C 107, s. 4 16.4.1999

IV/M.1442 MMP / AFP 3.3.1999 C 76, s. 13 19.3.1999

IV/M.1420 BASF / SVALÖF WEIBULL 3.3.1999 C 74, s. 6 18.3.1999

IV/M.1460 LAFARGE / TITAN 3.3.1999

IV/M.1447 DEUTSCHE POST / TRANS-O-FLEX 4.3.1999 C 69, s. 16 12.3.1999

IV/M.1365 FCC / VIVENDI 4.3.1999 C 120, s. 20 1.5.1999

IV/M.1349 CVC CAPITAL PARTNERS / DYNOPLAST 8.3.1999 C 94, s. 16 7.4.1999

IV/M.1341 WESTDEUTSCHE LANDESBANK / CARLSON / 8.3.1999 C 102, s. 9 13.4.1999
THOMAS COOK

IV/M.1456 DURA / ADWEST 11.3.1999 C 130, s. 7 11.5.1999

IV/M.1462 TRW / LUCAS VARITY 11.3.1999 C 88, s. 8 30.3.1999

IV/M.1413 THOMSON-CSF / RACAL ELECTRONICS 15.3.1999 C 94, s. 16 7.4.1999

IV/M.1446 DAIMLER CHRYSLER / ADTRANZ-ABB DAIMLER 15.3.1999 C 97, s. 7 9.4.1999
BENZ TRANSPORTATION

IV/M.1397 SANOFI / SYNTHELABO 15.3.1999 C 117, s. 4 29.4.1999

IV/M.1338 TEKSID / RENAULT 15.3.1999 C 139, s. 3 19.5.1999

IV/M.1406 HYUNDAI / KIA 17.3.1999

IV/M.1415 BAT / ROTHMANS 17.3.1999 C 120, s. 21 1.5.1999

IV/M.1475 DEXIA / CREDIOP 24.3.1999

IV/M.1433 CARRIER CORPORATION / TOSHIBA 25.3.1999 C 109, s. 2 20.4.1999

IV/M.1488 WILLIAM HILL / CINVEN / CVC 26.3.1999 C 109, s. 5 20.4.1999

IV/M.1464 TOTAL / PETROFINA (II) 26.3.1999

IV/M.1452 FORD / VOLVO 26.3.1999 C 304, s. 4 21.10.1999

IV/M.1476 ADECCO / DELPHI 26.3.1999 C 176, s. 9 22.6.1999

IV/M.1386 VIAG / ALGROUP 30.3.1999

IV/M.1466 EATON CORPORATION / AEROQUIP-VICKERS 31.3.1999 C 130, s. 8 11.5.1999

IV/M.1461 RABOBANK – BEECK / HOMANN 6.4.1999

IV/M.1440 LUCENT TECHNOLOGIES / ASCEND 6.4.1999 C 139, s. 4 19.5.1999

IV/M.1477 METALLGESELLSCHAFT / GEA 7.4.1999 C 139, s. 5 19.5.1999
COMMUNICATIONS
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IV/M.1369 THYSSEN HANDEL / MANNESMANN HANDEL 7.4.1999 C 208, s. 3 22.7.1999
(ks. ECSC.1292)

IV/M.1450 SMS / MANNESMANN DEMAG 8.4.1999 C 176, s. 10 22.6.1999

IV/M.1453 AXA / GRE 8.4.1999

IV/M.1482 KINGFISHER / GROSSLABOR 12.4.1999 C 176, s. 12 22.6.1999

IV/M.1412 HUTCHISON WHAMPOA / RMPM / ECT 14.4.1999 C 127, s. 3 7.5.1999

IV/M.1432 AGFA-GEVAERT / STERLING 15.4.1999 C 228, s. 11 11.8.1999

IV/M.1467 ROHM AND HAAS / MORTON 19.4.1999 C 157, s. 7 4.6.1999

IV/M.1455 GRUNER + JAHR / FINANCIAL TIMES / JV 20.4.1999

IV/M.1499 SWISS LIFE / LLOYD CONTINENTAL 20.4.1999 C 137, s. 7 18.5.1999

IV/M.1396 AT&T / IBM GLOBAL NETWORK 22.4.1999 C 287, s. 4 8.10.1999

IV/M.1465 DEUTSCHE TELEKOM / MAX MOBIL 22.4.1999 C 143, s. 6 21.5.1999

IV/M.1496 OLIVETTI / TELECOM ITALIA 22.4.1999 C 216, s. 9 29.7.1999

IV/M.1407 BERTELSMANN / MONDADORI 22.4.1999 C 145, s. 4 26.5.1999

IV/M.1384 DEUTSCHE BANK / BANKERS TRUST 22.4.1999 C 143, s. 7 21.5.1999

IV/M.1481 DENSO / MAGNETI MARELLI 26.4.1999 C 139, s. 5 19.5.1999

IV/M.1381 IMETAL / ENGLISH CHINA CLAYS 26.4.1999

IV/M.1409 FYFFES / CAPESPAN 27.4.1999 C 193, s. 6 9.7.1999

IV/M.1485 CARLYLE / HONSEL 28.4.1999 C 203, s. 10 17.7.1999

IV/M.1309 MATRA / AEROSPATIALE 28.4.1999 C 133, s. 5 13.5.1999

IV/M.1518 LEAR / UNITED TECHNOLOGIES 29.4.1999 C 181, s. 18 26.6.1999

IV/M.1449 SABENA / SNECMA 29.4.1999 C 216, s. 9 29.7.1999

IV/M.1514 VIVENDI / US FILTERS 29.4.1999 C 152, s. 3 1.6.1999

IV/M.1431 AHLSTROM / KVAERNER 3.5.1999

IV/M.1448 MAN ROLAND / OMNIGRAPH (II) 5.5.1999 C 178, s. 14 23.6.1999

IV/M.1447 DEUTSCHE POST / TRANS-O-FLEX 5.5.1999 C 130, s. 9 11.5.1999

IV/M.1479 THOMSON / BANCO ZARAGOZANO / 5.5.1999 C 148, s. 4 28.5.1999
CAJA MADRID / INDRA

IV/M.1487 JOHNSON & SON / MELITTA / COFRESCO 6.5.1999 C 157, s. 7 4.6.1999

IV/M.1459 BERTELSMANN / HAVAS / BOL 6.5.1999

IV/M.1502 KUONI / FIRST CHOICE 6.5.1999 C 139, s. 3 19.5.1999

IV/M.1489 YIT / VALMET / RAUMA 6.5.1999 C 263, s. 6 17.9.1999

IV/M.1474 MAERSK / SAFMARINE 7.5.1999 C 176, s. 9 22.6.1999

IV/M.1506 SINGAPORE AIRLINES / ROLLS-ROYCE 10.5.1999 C 176, s. 11 22.6.1999

IV/M.1500 TPG / TECHNOLOGISTICA 11.5.1999 C 176, s. 10 22.6.1999

IV/M.1519 RENAULT / NISSAN 12.5.1999 C 178, s. 14 23.6.1999

IV/M.1521 UBS / GROUPE VALFOND 19.5.1999 C 155, s. 6 2.6.1999

IV/M.1430 VODAFONE / AIRTOUCH 21.5.1999 C 295, s. 2 15.10.1999

IV/M.1255 FLUGHAFEN BERLIN 21.5.1999 C 186, s. 8 2.7.1999

IV/M.1491 ROBERT BOSCH / MAGNETI MARELLI 25.5.1999 C 183, s. 3 29.6.1999

IV/M.1493 UNITED TECHNOLOGIES / SUNDSTRAND 25.5.1999 C 206, s. 19 21.7.1999

IV/M.1328 KLM / MARTINAIR (II) 25.5.1999 C 162, s. 7 9.6.1999

IV/M.1526 FORD / KWIK-FIT 31.5.1999 C 298, s. 10 16.10.1999

IV/M.1404 GENERAL ELECTRIC / ALSTOM 1.6.1999 C 205, s. 3 20.7.1999

IV/M.1469 SOLVAY / BASF 2.6.1999 C 197, s. 2 14.7.1999
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IV/M.1484 ALSTOM / ABB 2.6.1999

IV/M.1434 SCHNEIDER / LEXEL 3.6.1999 C 176, s. 12 22.6.1999

IV/M.1362 BAY WA AG / RWA 3.6.1999 C 191, s. 7 8.7.1999

IV/M.1498 AEGON / TRANSAMERICA 7.6.1999 C 237, s. 4 20.8.1999

IV/M.1516 THOMSON-CSF / EUROCOPTER 10.6.1999 C 216, s. 10 29.7.1999

IV/M.1529 HAVAS ADVERTISING / MEDIA PLANNING 10.6.1999 C 190, s. 5 7.7.1999

IV/M.1560 TI GROUP / WALBRO 11.6.1999 C 189, s. 6 6.7.1999

IV/M.1522 CSME / MSCA / ROCK 11.6.1999

IV/M.1561 GETRONICS / WANG 15.6.1999 C 189, s. 6 6.7.1999

IV/M.1541 KINGFISHER / ASDA 15.6.1999 C 137, s. 4 18.5.1999

IV/M.1527 OTTO VERSAND / FREEMANS 16.6.1999 C 211, s. 15 23.7.1999

IV/M.1512 DUPONT / PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL 21.6.1999 C 208, s. 3 22.7.1999

IV/M.1567 LUCCHINI / ASCOMETAL (ks. myös ECSC.1309) 21.6.1999 C 236, s. 5 19.8.1999

IV/M.1533 ARTEMIS / SANOFI BEAUTE 21.6.1999

IV/M.1509 ISPAT / UNIMETAL 22.6.1999 C 193, s. 6 9.7.1999

IV/M.1492 HYUNDAI ELECTRONICS / LG SEMICON 23.6.1999

IV/M.1438 BRITISH AEROSPACE / GEC MARCONI 25.6.1999 C 241, s. 8 26.8.1999

IV/M.1564 ASTROLINK 25.6.1999

IV/M.1609 ELF / SAGA 25.6.1999 C 197, s. 2 14.7.1999

IV/M.1558 CINVEN / INVESTCORP / ZENECA CHEMICALS 25.6.1999 C 228, s. 12 11.8.1999

IV/M.1580 CAI / PLATINUM 28.6.1999 C 227, s. 19 10.8.1999

IV/M.1563 FORD / PLASTIC OMNIUM 28.6.1999

IV/M.1536 WIND / ENEL STC 29.6.1999

IV/M.1497 NOVARTIS / MAÏSADOUR 30.6.1999 C 208, s. 4 22.7.1999

IV/M.1552 BABCOCK BORSIG / AE ENERGIETECHNIK 30.6.1999

IV/M.1590 HSBC / RNYC / SAFRA 30.6.1999

IV/M.1513 DEUTSCHE POST / DANZAS / NEDLLOYD 1.7.1999

IV/M.1569 GRÄNGES / NORSK HYDRO 5.7.1999 C 216, s. 10 29.7.1999

IV/M.1573 NORSK HYDRO / SAGA 5.7.1999 C 162, s. 5 9.6.1999

IV/M.1572 ISS / ABILIS 5.7.1999 C 248, s. 10 1.9.1999

IV/M.1539 CVC / DANONE / GERRESHEIMER 5.7.1999 C 214, s. 7 27.7.1999

IV/M.1549 DEUTSCHE POST / ASG 8.7.1999 C 227, s. 18 10.8.1999

IV/M.1581 AT&T / UNISOURCE / AUCS 8.7.1999 C 328, s. 7 17.11.1999

IV/M.1562 HEIDELBERGER ZEMENT / SCANCEM 12.7.1999

IV/M.1517 RHODIA / DONAU CHEMIE / ALBRIGHT & WILSON 13.7.1999 C 248, s. 10 1.9.1999

IV/M.1471 STATOIL / ICA 14.7.1999

IV/M.1585 DFDS / FLS INDUSTRIES / DAN TRANSPORT 14.7.1999 C 228, s. 11 11.8.1999

IV/M.1595 BRITISH STEEL / HOOGOVENS (ks. IV/ECSC.1310) 15.7.1999 C 277, s. 5 30.9.1999

IV/M.1606 EDF / SOUTH WESTERN ELECTRICITY 19.7.1999 C 248, s. 9 1.9.1999

IV/M.1510 BT / AT&T / JAPAN TELECOM 19.7.1999

IV/M.1588 TYCO / RAYCHEM 20.7.1999 C 342, s. 12 30.11.1999

IV/M.1603 GENERAL MOTORS ACCEPTANCE 22.7.1999 C 228, s. 12 11.8.1999
CORPORATION / AAS

IV/M.1534 PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE / GUCCI 22.7.1999 C 290, s. 2 12.10.1999

IV/M.1592 TOYOTA MOTOR / TOYOTA DENMARK 23.7.1999 C 248, s. 9 1.9.1999
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IV/M.1470 GOODYEAR / SUMITOMO 23.7.1999 C 227, s. 19 10.8.1999

IV/M.1551 AT&T / MEDIAONE 23.7.1999 C 277, s. 5 30.9.1999

IV/M.1612 WAL-MART / ASDA 23.7.1999 C 225, s. 12 7.8.1999

IV/M.1556 MO OCH DOMSJÖ / SCA 23.7.1999 C 264, s. 18 18.9.1999

IV/M.1598 HICKS, MUSE, TATE & FURST INVESTMENT 30.7.1999 C 278, s. 4 1.10.1999
PARTNERS / HILLSDOWN HOLDINGS

IV/M.1553 FRANCE TELECOM / EDITEL / LINCE 30.7.1999 C 11, s. 5 14.1.2000

IV/M.1589 MERITOR / ZF FRIEDRICHSHAFEN 2.8.1999 C 262, s. 6 16.9.1999

IV/M.1504 NSR / VSN / CMI / IGO PLUS 2.8.1999 C 287, s. 3 8.10.1999

IV/M.1412 HUTCHISON WHAMPOA / RMPM / ECT 2.8.1999 C 256, s. 5 9.9.1999

IV/M.1547 LUFTHANSA / AMADEUS / START 2.8.1999 C 241, s. 8 26.8.1999

IV/M.1616 ANTONIO DE SOMMER CHAMPALIMAUD / 3.8.1999 C 306, s. 37 23.10.1999
BANCO SANTANDER CENTRAL
HISPANOAMERICANO

IV/M.1574 KIRCH / MEDIASET 3.8.1999 C 255, s. 3 8.9.1999

IV/M.1494 SAIR GROUP / AOM 3.8.1999 C 245, s. 29 28.8.1999

IV/M.1593 STS / TEERBAU 9.8.1999 C 275, s. 7 29.9.1999

IV/M.1615 HSBC / LINDENGRUPPEN / CIH 9.8.1999

IV/M.1378 HOECHST / RHÔNE-POULENC 9.8.1999 C 254, s. 5 7.9.1999

IV/M.1637 DB INVESTMENTS / SPP / ÖHMAN 11.8.1999 C 11, s. 3 14.1.2000

IV/M.1555 HEINEKEN / CRUZCAMPO 17.8.1999

IV/M.1594 PREUSSAG / BABCOCK BORSIG 17.8.1999 C 292, s. 3 13.10.1999

IV/M.1631 SUEZ LYONNAISE / NALCO 20.8.1999 C 287, s. 4 8.10.1999

IV/M.1629 KNORR BREMSE / MANNESMANN 20.8.1999

IV/M.1618 BANK OF NEW YORK / ROYAL BANK 25.8.1999
OF SCOTLAND TRUST BANK

IV/M.1661 CREDIT LYONNAIS / ALLIANZ-EULER / JV 26.8.1999 C 285, s. 6 7.10.1999

IV/M.1617 ROYAL & SUN ALLIANCE / TRYGG-HANSA 26.8.1999

IV/M.1640 ACERALIA / UCIN (ks. myös IV/ECSC.1313) 26.8.1999 C 5, s. 9 8.1.2000

IV/M.1660 BANK OF NEW YORK / ROYAL BANK 26.8.1999
OF SCOTLAND / RBSI SECURITY SERVICES

IV/M.1632 RECKITT + COLMAN / BENCKISER 3.9.1999 C 332, s. 14 20.11.1999

IV/M.1431 AHLSTROM / KVAERNER 7.9.1999 C 263, s. 3 17.9.1999

IV/M.1559 STN ATLAS MARINE ELECTRONICS / SAIT 8.9.1999 C 278, s. 5 1.10.1999
RADIO HOLLAND

IV/M.1596 ACCOR / BLACKSTONE / COLONY / VIVENDI 8.9.1999 C 347, s. 7 3.12.1999

IV/M.1653 BUHRMANN / CORPORATE EXPRESS 8.9.1999 C 278, s. 4 1.10.1999

IV/M.1670 GERIL / FCC CONSTRUCCION / ENGIL 10.9.1999 C 278, s. 6 1.10.1999

IV/M.1621 PAKHOED / VAN OMMEREN (II) 10.9.1999 C 282, s. 3 5.10.1999

IV/M.1627 CU ITALIA / BANCA DELLE MARCHE / JV 13.9.1999 C 278, s. 5 1.10.1999

IV/M.1633 RWE UMWELT / VIVENDI / BERLINER 13.9.1999
WASSERBETRIEBE

IV/M.1630 AIR LIQUIDE / BOC 16.9.1999 C 266, s. 4 21.9.1999

IV/M.1642 ELF AQUITAINE / TOTALFINA 17.9.1999

IV/M.1644 WIENERBERGER / DSCB / STEINZEUG 17.9.1999 C 4, s. 9 7.1.2000

IV/M.1623 ALLIED SIGNAL / MTU 20.9.1999 C 11, s. 3 14.1.2000

IV/M.1524 AIRTOURS / FIRST CHOICE 22.9.1999
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IV/M.1656 HUHTAMÄKI OYJ / PACKAGING INDUSTRIES 23.9.1999 C 287, s. 3 8.10.1999
VAN LEER

IV/M.1643 IBM / SEQUENT 23.9.1999 C 342, s. 12 30.11.1999

IV/M.1682 ASHLAND / SUPERFOS 23.9.1999 C 309, s. 3 28.10.1999

IV/M.1669 DEUTSCHE TELEKOM / ONE2ONE 27.9.1999 C 309, s. 3 28.10.1999

IV/M.1674 MAERSK / ECT 27.9.1999

IV/M.1557 EDF / LOUIS DREYFUS 28.9.1999 C 323, s. 11 11.11.1999

IV/M.1691 AEGON / GUARDIAN LIFE 28.9.1999 C 313, s. 7 30.10.1999

IV/M.1532 BP AMOCO / ATLANTIC RICHFIELD 29.9.1999

IV/M.1383 EXXON / MOBIL 29.9.1999

IV/M.1649 GEFCO / KN ELAN 30.9.1999 C 319, s. 6 6.11.1999

IV/M.1659 PREUSSEN ELEKTRA / EZH 30.9.1999

IV/M.1654 TELEXIS / EDS 30.9.1999 C 313, s. 6 30.10.1999

IV/M.1699 TPG BACCHUS / BALLY 30.9.1999 C 295, s. 2 15.10.1999

IV/M.1641 LINDE / AGA 1.10.1999 C 285, s. 4 7.10.1999

IV/M.1628 TOTALFINA / ELF AQUITAINE 5.10.1999 C 322, s. 5 10.11.1999

IV/M.1651 MAERSK / SEA-LAND 6.10.1999 C 313, s. 6 30.10.1999

IV/M.1689 NESTLÉ / PILLSBURY / HÄAGEN-DAZS US 6.10.1999 C 316, s. 9 4.11.1999

IV/M.1694 EMC / DATA GENERAL 6.10.1999 C 347, s. 6 3.12.1999

IV/M.1439 TELIA / TELENOR 13.10.1999

IV/M.1597 CASTROL / CARLESS / JV 14.10.1999 C 16, s. 5 20.1.2000

IV/M.1696 ONEX / AIR CANADA / CANADIAN AIRLINES 15.10.1999

IV/M.1686 DAIMLERCHRYSLER SERVICES / MB- 15.10.1999
AUTOMOBILVERTRIEBSGESELLSCHAFT

IV/M.1702 VEDIOR / SELECT APPOINTMENTS 18.10.1999 C 357, s. 5 9.12.1999

IV/M.1698 RWA / NORDSEE / CERNY 20.10.1999

IV/M.1707 GILDE BUY-OUT FUND / SYNBRA 20.10.1999 C 351, s. 37 4.12.1999

IV/M.1679 FRANCE TELECOM / STI / SRD 21.10.1999 C 335, s. 3 23.11.1999

IV/M.1708 TAPIS SAINT-MACLOU / ALLIED CARPETS GROUP 21.10.1999 C 326, s. 11 13.11.1999

IV/M.1714 FÖRENINGSSPARBANKEN / FI-HOLDING / FIH 21.10.1999 C 353, s. 5 7.12.1999

IV/M.1575 THYSSEN KRUPP / VDM EVIDAL / KME SCHMÖLE 22.10.1999

IV/M.1672 VOLVO / SCANIA 25.10.1999 C 324, s. 10 12.11.1999

IV/M.1697 TPG PARTNERS II / PIAGGIO 25.10.1999

IV/M.1703 PHELPS DODGE / ASARCO 27.10.1999 C 313, s. 7 30.10.1999

IV/M.1571 NEW HOLLAND / CASE 28.10.1999 C 9, s. 12 13.1.2000

IV/M.1687 ADECCO / OLSTEN 29.10.1999

IV/M.1587 DANA / GKN 4.11.1999 C 9, s. 10 13.1.2000

IV/M.1732 SYDKRAFT / HEW / HANSA ENERGY TRADING 4.11.1999

IV/M.1677 BT / LGT TELECOM 8.11.1999 C 4, s. 9 7.1.2000

IV/M.1348 ARCHER DANIELS MIDLAND / ALFRED C. 9.11.1999 C 5, s. 7 8.1.2000
TOEPFER INTERNATIONAL / INTRADE

IV/M.1663 ALCAN / ALUSUISSE 10.11.1999 C 5, s. 8 8.1.2000

IV/M.1719 DELTA LLOYD VERZEKERINGSGROEP / 10.11.1999 C 357, s. 5 9.12.1999
NUTS OHRA

IV/M.1715 ALCAN / PECHINEY 10.11.1999 C 5, s. 8 8.1.2000

IV/M.1626 SAIR GROUP / SAA 15.11.1999
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IV/M.1711 TYCO / SIEMENS 16.11.1999 C 11, s. 4 14.1.2000

IV/M.1652 D’IETEREN / PGSI 17.11.1999 C 357, s. 4 9.12.1999

IV/M.1723 ILLINOIS TOOL WORKS / PREMARK 17.11.1999

IV/M.1667 BBL / BT / ISP-BELGIUM 17.11.1999

IV/M.1736 UIAG / CARLYLE / ANDRITZ 17.11.1999 C 14, s. 7 19.1.2000

IV/M.1696 ONEX / AIR CANADA / CANADIAN AIRLINES 18.11.1999

IV/M.1681 AKZO NOBEL / HOECHST ROUSSEL VET 22.11.1999 C 11, s. 5 14.1.2000

IV/M.1599 DUPONT / TEIJIN 24.11.1999 C 4, s. 10 7.1.2000

IV/M.1538 DUPONT / SABANCI 24.11.1999 C 16, s. 4 20.1.2000

IV/M.1701 GRUNER + JAHR / DEKRA / FAIRCAR 24.11.1999 C 9, s. 8 13.1.2000

IV/M.1748 INDUSTRI KAPITAL LIMITED / SUPERFOS 24.11.1999 C 357, s. 4 9.12.1999

IV/M.1710 INDUSTRI KAPITAL 1997 LTD (MARMORANDUM) 29.11.1999 C 7, s. 2 11.2.2000
/ NESTE CHEMICALS

IV/M.1761 TOYOTA MOTOR / TOYOTA FRANCE 30.11.1999 C 358, s. 7 10.12.1999

IV/M.1650 ACEA / TELEFONICA 1.12.1999

IV/M.1754 MORGAN GRENFELL / PIAGGIO 1.12.1999

IV/M.1601 ALLIED SIGNAL / HONEYWELL 1.12.1999

IV/M.1578 SANITEC / SPHINX 1.12.1999

IV/M.1700 AVNET / EUROTRONICS 3.12.1999

IV/M.1739 IVECO / FRAIKIN 3.12.1999

IV/M.1735 SEITA / TABACALERA 3.12.1999

IV/M.1636 MMS / DASA / ASTRIUM 3.12.1999 C 358, s. 7 10.12.1999

IV/M.1728 CVC / TORRASPAPEL 3.12.1999 C 7, s. 2 11.2.2000

IV/M.1744 UPM-KYMMENE / STORA ENSO / 3.12.1999
METSÄLIITTO / JV

IV/M.1740 HEINZ / UNITED BISCUITS FROZEN AND 6.12.1999 C 4, s. 10 7.1.2000
CHILLED FOODS

IV/M.1764 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN / BFG BANK 10.12.1999

IV/M.1768 SCHOYEN / GOLDMAN SACHS / SWEBUS 10.12.1999 C 11, s. 6 14.1.2000

IV/M.1675 DUCROS / HERO FRANCE 13.12.1999

IV/M.1759 RMC / RUGBY 15.12.1999

IV/M.1717 SIEMENS / ITALTEL 15.12.1999 C 21, s. 26 25.1.2000

IV/M.1763 SOLUTIA / VIKING RESINS 17.12.1999

IV/M.1787 DEUTSCHE BAHN / NS GROEP / JV SERVICE 17.12.1999 C 13, s. 4 18.1.2000
STORES

IV/M.1771 SEDGWICK NOBLE LOWNDES / WOOLWICH 17.12.1999 C 16, s. 4 20.1.2000

IV/M.1765 KKR ASSOCIATES / SIEMENS NIXDORF RETAIL 17.12.1999 C 21, s. 26 25.1.2000
AND BANKING SYSTEMS

IV/M.1755 CVC / ACORDIS 20.12.1999

IV/M.1790 DEUTSCHE BANK / BHS / PAGO 20.12.1999 C 16, s. 5 20.1.2000

IV/M.1760 MANNESMANN / ORANGE 20.12.1999

IV/M.1767 AT&T / IBM / INTESA 20.12.1999

IV/M.1773 NORDIC CAPITAL / TRELLEBORG 20.12.1999

IV/M.1781 ELECTROLUX / ERICSSON 20.12.1999

IV/M.1693 ALCOA / REYNOLDS 20.12.1999

IV/M.1791 UBS CAPITAL / VENCAP / STIGA 20.12.1999 C 14, s. 7 19.1.2000
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IV/M.1775 INGERSOLL-RAND / DRESSER-RAND / INGERSOLL- 22.12.1999
DRESSER PUMP

IV/M.1789 INA / LUK 22.12.1999

IV/M.1742 SUN CHEMICAL / TOTALFINA / COATES 22.12.1999

IV/M.1671 DOW CHEMICAL / UNION CARBIDE 22.12.1999 C 5, s. 7 8.1.2000

Asia N:o Nimi Päätöksen EYVL Julkaisu-

päivämäärä päivä

IV/M.1221 REWE / MEINL 3.2.1999

IV/M.1313 DANISH CROWN / VESTJYSKE SLAGTERIER 9.3.1999 L 20 25.1.2000

IV/M.1524 AIRTOURS / FIRST CHOICE 3.6.1999 C 162, s. 7 9.6.1999

IV/M.1383 EXXON / MOBIL 9.6.1999 C 170, s. 4 17.6.1999

IV/M.1532 BP AMOCO / ATLANTIC RICHFIELD 10.6.1999 C 167, s. 5 15.6.1999

IV/M.1439 TELIA / TELENOR 15.6.1999 C 181, s. 18 26.6.1999

IV/M.1578 SANITEC / SPHINX 3.8.1999 C 227, s. 22 10.8.1999

IV/M.1601 ALLIED SIGNAL / HONEYWELL 30.8.1999 C 259, s. 9 11.9.1999

JV 15 BT/AT&T 30.3.1999 Ei vielä julkaistu

1.2 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset

Asia N:o Nimi Päätöksen EYVL Julkaisu-

päivämäärä päivä

JV 16 Bertelsmann/VIAG Game Channel 5.5.1999 C 186 2.7.1999

JV 17 Mannesmann/Bell Atlantic/Omintel 21.5.1999 C 11 14.1.2000

JV 18 Chronopost/Correos 1.6.1999 C 302 19.10.1999

JV 19 KLM/Alitalia 11.8.1999 C 92 5.4.2000*

JV 21 Skandia/Storebrand/Pohjola 17.8.1999 9.12.1999*

JV 22 Fujitsu/Siemens 30.9.1999 C 318 5.11.1999

JV 28 Sydkraft/HEW/Hansa Energy Trading 30.11.1999

JV 26 FreeCom./Dangaard Holding 1.12.1999 C 365 18.12.1999

JV 24 Bertelsmann/Planeta/BOL Spain 3.12.1999

JV 31 HMI International Holdings/Arnoldo Mondadori Editore 15.12.1999

JV 33 Hearst/VNU 15.12.1999

JV 23 Telefonica/Port. Telecom/Medi Telecom 17.12.1999 C 22 26.1.2000

JV 25 Sony/Time Warner/CDNow 21.12.1999

JV 29 Lafarge/Readymix 20.12.1999 C 21 25.1.2000

*Tiedonanto päätöksen tekemisestä
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E – Lehdistötiedotteet

1 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 ja 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset

1.1 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 artiklan 1 kohdan nojalla tehdyt päätökset

Asia N:o Nimi Päätöksen 

päivämäärä

ECSC.1268 Usinor/Cockerill – 4.2.1999 4.2.1999

ECSC 1293 Thyssen Handel/Mannesmann Handel 7.4.1999

ECSC 1309 Lucchini/Ascometal 21.6.1999

ECSC 1310 British Steel/Hoogovens - 15.7.1999

ECSC 1311 British Steel/Sogerail 2.8.1999

ECSC 1306 Shell/Carbones del Zulia/Ruhrkohle 16.8.1999

ECSC 1313 Aceralia/Ucin 26.8.1999

ECSC 1295 Thyssen/Usinor Grain Orientes 8.10.1999

ECSC 1316 RAG/Burton 17.11.1999

2 EHTY:n perustamissopimuksen 66 artiklan nojalla tehdyt päätökset

Viite Päivämäärä Aihe

IP/99/8 7.1.1999 Komissio hyväksyy sen, että Philips lunastaa takaisin osuutensa Philips 
Consumer Communications -yhtiöstä, joka on Philipsin ja Lucent 
Technologies -yhtiön entinen yhteisyritys

IP/99/19 13.1.1999 Komissio hyväksyy Sieben ja BTR:n sulautumisen

IP/99/20 13.1.1999 Komissio hyväksyy Menzien ja Lufthansan välisen Manchesterin 
lentoasemalla toimivan yhteisyrityksen 

IP/99/21 14.1.1999 Komissio hyväksyy Newell / Rubbermaid fuusion

IP/99/22 13.1.1999 Komissio antaa Akzo Nobelille ja Glaverbelille luvan Eijkelkampin ostoon

IP/99/42 21.1.1999 Komissio hyväksyy GasAG:n siirtymisen Gaz de France Deutschlandin ja 
Bewagin yhteiseen määräysvaltaan

IP/99/49 27.1.1999 Komissio hyväksyy London Electricityn siirtymisen Electricité de Francen 
omistukseen

IP/99/50 27.1.1999 Komissio ei vastusta sitä, että Alba AG & Co. KG hankkii Otto-yhtiön 
kokonaan omistaman tytäryhtiön Elsa Elbe-Saale Recycling GmbH:n 
osakkeita

IP/99/51 27.1.1999 Komissio hyväksyy Pechineyn ja Samancorin yhteisyrityksen piimetallialalla

IP/99/62 2.2.1999 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen KLM:n ja Martinairin fuusiosta

IP/99/63 2.2.1999 Komissio hyväksyy PLM:n siirtymisen Rexamille

IP/99/64 2.2.1999 Komissio hyväksyy sen, että Recoletos hankkii yhteisen määräysvallan 
El Mundo -kustantamossa

IP/99/86 4.2.1999 Komissio hyväksyy Autoeoropan siirtymisen Volkswagen AG:lle

IP/99/87 4.2.1999 Komissio hyväksyy AMP:n siirtymisen Tyco Internationalille

IP/99/88 4.2.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Coral-konserni (Yhdistynyt 
kuningaskunta) siirtyy Deutsche Bank AG:lle (Saksa) 

IP/99/89 4.2.1999 Komissio antaa Cargillille luvan ostaa Continental Grainin Commodity 
Marketing Group -liiketoimintayksikön
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IP/99/92 4.2.1999 Komissio hyväksyy ehdollisesti yrityskaupan, jolla Cockerill Sambre (Belgia) 
siirtyy Usinorille (Ranska)

IP/99/93 5.2.1999 Komissio hyväksyy sen, että Nordic Capital hankkii yhteisen määräysvallan 
ruotsalaisessa huonekaluyhtiössä Hilding Andersissa

IP/99/96 8.2.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Herberts AG (Saksa) siirtyy 
DuPontille (USA)

IP/99/97 8.2.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Union Camp Corporation siirtyy 
International Paper Companylle (molemmat USA:sta)

IP/99/99 9.2.1999 Komissio hyväksyy kahden suomalaisen yhtiön, Valmetin ja Rauman 
sulautumisen

IP/99/100 10.2.1999 Komissio määrää A.P. Møllerille sakkoja, koska se teki kolmesta 
keskittymästä ilmoituksen liian myöhään ja pani keskittymät lainvastaisesti 
täytäntöön

IP/99/106 12.2.1999 Komissio hyväksyy pankkialan yhteisyrityksen, Autofinin, perustamisen 
Kreikassa

IP/99/107 12.2.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Rexamin teollisuuspakkauksiin
liittyvä 

liiketoiminta siirtyy Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA:lle

IP/99/115 16.2.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Springer-Verlagsgruppe 
(Itävalta/Saksa) siirtyy Bertelsmannille (Saksa)

IP/99/116 16.2.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Jet Services siirtyy TPG:lle

IP/99/124 17.2.1999 Komissio hyväksyy Danzasin (Sveitsi) siirtymisen Deutsche Postille

IP/99/129 23.2.1999 Komissio hyväksyy kauppojen asiakkailleen myöntämien luottokorttien alalla

IP/99/134 25.2.1999 Komissio hyväksyy Deutsche Postin ja Securicorin välisen yhteisyrityksen

IP/99/135 25.2.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Dagenham Motors Group PLC siirtyy 
Polar Motors Group Ltd:lle

IP/99/138 1.3.1999 Komissio antaa Halifax Plc:lle (Yhdistynyt kuningaskunta) ja Cetelem SA:lle 
(Ranska) luvan hankkia määräysvalta Harry Dawn Ltd:ssä (Yhdistynyt 
kuningaskunta)

IP/99/139 1.3.1999 Komissio hyväksyy sen, että CVC hankkii yhteisen määräysvallan Wavinissa

IP/99/140 1.3.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Denkhaus (Saksa) siirtyy La Postelle 
(Ranska)

IP/99/151 3.3.1999 Komissio hyväksyy sen, että CRH (Irlanti) hankkii Ibstockin (Yhdistynyt 
kuningaskunta) yksinomaiseen määräysvaltaansa

IP/99/153 4.3.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla AFP (Europe) Limitedin 
aaltopakkausliiketoiminta siirtyy Mondi Minorco Paperille

IP/99/154 5.3.1999 Komissio hyväksyy FCC:n määräysvallan siirtymisen Vivendille

IP/99/155 4.3.1999 Komissio hyväksyy Svalöf Weibull AB:n siirtymisen BASFin ja Svenska 
Lantmännen Riksförbund ek förin yhteiseen määräysvaltaan

IP/99/156 4.3.1999 Komissio hyväksyy sen, että Lafarge SA (Ranska) ja Titan Cement Company 
SA (Kreikka) hankkivat yhteisen määräysvallan Beni Suef Cement Co:ssa 
(Egypti)

IP/99/157 5.3.1999 Komissio tutkii tarkemmin Deutsche Postin ja trans-o-flexin fuusion

IP/99/162 9.3.1999 Komissio hyväksyy yhteisyrityksen, johon yhdistetään Thomas Cook ja 
Carlson vapaa-ajan matkailupalvelujen alalla Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa

IP/99/163 9.3.1999 Komissio hyväksyy sen, että CVC Capital Partners hankkii yhteisen 
määräysvallan Dynoplast-konsernissa

IP/99/167 12.3.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Varity siirtyy TRW:lle

IP/99/175 16.3.1999 Komissio hyväksyy Sanofi/Synthélabo -fuusion (Ranska)
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IP/99/176 16.3.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Renaultin valimoliiketoiminta siirtyy 
Teksidille

IP/99/177 16.3.1999 Komissio hyväksyy Thomson-CSF:n ja Racal Electronicsin välisen 
yhteisyrityksen

IP/99/178 16.3.1999 Komissio hyväksyy ABB Daimler Benz Transportationin (Adtranz) 
siirtymisen Daimler Chrysler AG:n yksinomaiseen määräysvaltaan

IP/99/188 18.3.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Kia siityy Hyundaille

IP/99/189 18.3.1999 Komissio hyväksyy BAT/Rothmans-fuusion valmistetun tupakan alalla 

IP/99/196 26.3.1999 Komissio hyväksyy Carrier/Toshiba-yhteisyrityksen

IP/99/197 29.3.1999 Komissio hyväksyy Totalin ja PetroFinan sulautumisen sitoumusten 
perusteella ja osa toimenpiteestä siirretään Ranskan kilpailuviranomaisten 
käsiteltäväksi 

IP/99/199 29.3.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
toimiva vedonlyöntivälitysyhtiö William Hill siirtyy Cinvenille ja CVC:lle

IP/99/201 29.3.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Volvo Cars (Ruotsi) siirtyy Fordille 
(USA)

IP/99/214 7.4.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Aeroquip-Vickers, Incorporated siirtyy 
Eaton Corporationille

IP/99/215 7.4.1999 Komissio hyväksyy GEA:n siirtymisen Metallgesellschaftin omistukseen

IP/99/218 9.4.1999 Komissio hyväksyy Guardian Royal Exchangen siirtymisen AXAn 
omistukseen sitoumusten perusteella

IP/99/219 9.4.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Mannesmann Handel AG siirtyy 
Thyssen Handelsunion AG:lle

IP/99/220 9.4.1999 Komissio siirtää Rabobank-Beeckin ja Homannin fuusion Saksan 
kilpailuviranomaisten käsiteltäväksi

IP/99/221 9.4.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Ascend Communications siirtyy 
Lucent Technologies -yhtiölle

IP/99/222 9.4.1999 Komissio hyväksyy Sms/Mannesmann Demag -keskittymän

IP/99/226 13.4.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla saksalainen valokuvalaboratorio 
Wegert-Großlabor siirtyy Kingfisherille 

IP/99/229 15.4.1999 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen yrityskaupasta, jolla ECT siirtyy 
Hutchisonin ja Rotterdamin satamaviranomaisen omistukseen

IP/99/231 16.4.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla tietyt Sterlingin (USA) toiminnot 
siirtyvät Agfa-Gevaertille (Belgia)

IP/99/233 20.4.1999 Komissio hyväksyy tietyin ehdoin yrityskaupan, jolla Morton International 
siirtyy Rohm and Haasin omistukseen (molemmat USA:sta)

IP/99/249 22.4.1999 Komissio hyväksyy Financial Timesin (Yhdistynyt kuningaskunta) ja 
Gruner+Jahrin välisen yhteisyrityksen (Saksa)

IP/99/251 22.4.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Lloyd Continental (Ranska) siirtyy 
Swiss Lifelle (Sveitsi)

IP/99/252 23.4.1999 Komissio hyväksyy Max Mobilin (Itävalta) siirtymisen Deutsche Telekomin 
omistukseen

IP/99/253 22.4.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Telecom Italia siirtyy Olivettille 
(molemmat Italiasta)

IP/99/255 22.4.1999 Komissio kumoaa alkuperäisen päätöksensä, jolla hyväksyttiin Sanofi-
Synthélabo -fuusio, mutta toteaa määräaikojen pätevän yhä

IP/99/256 23.4.1999 Komissio hyväksyy Bankers Trustin siirtymisen Deutsche Bankin 
omistukseen

IP/99/259 23.4.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla IBM:n Global Network -
liiketoimintayksikkö siirtyy AT&T Corp:n omistukseen 
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IP/99/260 26.4.1999 Komissio hyväksyy Mondadorin italialaisten kirjakerhojen ja Bertelsmannin 
sulautumisen

IP/99/262 27.4.1999 Komissio hyväksyy Magneti Marelli Manufacturing -yhtiön (Italia) 
siirtymisen Denso Corporationille (Japani)

IP/99/263 27.4.1999 Komissio hyväksyy tietyin ehdoin yrityskaupan, jolla English China Clays 
siirtyy Imetalin omistukseen 

IP/99/276 28.4.1999 Komissio antaa Fyffesille ja Capespan-konsernin luvan hankkia yhteinen 
määräysvalta Capespan Internationalissa

IP/99/278 29.4.1999 Komissio hyväksyy Lagardèren ja Aérospatialen fuusion ei-sotilaallisen 
puolen 

IP/99/283 30.4.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla US Filter (USA) siirtyy Vivendille 
(Ranska)

IP/99/284 30.4.1999 Komissio hyväksyy Snecman ja Sabenan yhteisyrityksen

IP/99/285 30.4.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Honsel siirtyy Carlylelle

IP/99/289 3.5.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla United Technologies Automotive Inc. 
siirtyy Lear Corporationin omistukseen

IP/99/297 6.5.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Omnigraph (Saksa) siirtyy MAN 
Rolandin omistukseen (Saksa)

IP/99/301 4.5.1999 Komissio ei vastusta yrityskauppaa, jolla Finmeccanica hankkii selvitystilassa 
olevan Breda Fucine Meridionalen omaisuuden 

IP/99/306 5.5.1999 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen Kvaernerin ja Ahlströmin 
välisestä sellualan yhteisyrityksestä 

IP/99/309 7.5.1999 Komissio hyväksyy Bertelsmannin (Saksa) ja Havasin (Ranska) välisen 
yhteisyrityksen, joka myy ranskankielisiä kirjoja Internetin kautta

IP/99/310 7.5.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Johnson & Son (USA) hankkii 35 % 
osuuden Cofresco-yhteisyrityksestä Dow Chemicals-yhtiöltä (USA)

IP/99/311 7.5.1999 Komissio hyväksyy Kuonin (Sveitsi) ja First Choicen (Yhdistynyt 
kuningaskunta) sulautumisen matkailun alalla

IP/99/312 7.5.1999 Komissio hyväksyy sen, että Thomson-CSF (Ranska), Caja Madrid ja Banco 
Zaragozano (Espanja) hankkivat yhteisen määräysvallan Indrassa (Espanja)

IP/99/315 10.5.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Safmarine Container Lines N.V. 
(Etelä-Afrikka) siirtyy Maersk A/S:lle (Tanska) linjaliikenteen alalla

IP/99/316 10.5.1999 Komissio hyväksyy Scandinavian Mill Service nimisen yhteisyrityksen 
paperi- ja selluteollisuuden yleiskunnossapitopalvelujen alalla

IP/99/318 11.5.1999 Deutsche Post on perunut ilmoituksensa, joka koski suunniteltua keskittymää 
trans-o-flexin kanssa

IP/99/320 17.5.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Tecnologistica (Italia) siirtyy TNT
Post Groupille (Alankomaat)

IP/99/325 11.5.1999 Komissio hyväksyy Rolls-Roycen, SIA:n ja HAESL:n välisen yhteisyrityksen

IP/99/331 17.5.1999 Komissio hyväksyy Renault/Nissan -kaupan (Ranska/Japani)

IP/99/335 19.5.1999 Komissio hyväksyy Sanofi-Synthélabo-fuusion (Ranska) ehdollisesti

IP/99/336 19.5.1999 Komissio antaa luvan yrityskauppaan, jolla Groupe Valfond (Ranska) siirtyy 
UBS:lle (Sveitsi).

IP/99/342 25.5.1999 Komissio hyväksyy Vodafonen ja AirTouchin sulautumisen

IP/99/343 25.5.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Berlin Brandenburg Airport Holding 
siirtyy Hochtiefin ja Frankfurtin lentoaseman muodostamalle konsortiolle

IP/99/344 25.5.1999 Komission jäsen Karel Van Miert on tyytyväinen Coca-Colan päätöksestä 
luopua manner-Euroopan Schweppesin ostamisesta 

IP/99/355 26.5.1999 Komissio hyväksyy Boschin (Saksa) ja Magneti Marellin (Italia) 
yhteisyrityksen
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IP/99/356 26.5.1999 Komissio hyväksyy Sundstrandin siirtymisen United Technologies -yhtiön 
omistukseen (molemmat USA:sta)

IP/99/363 1.6.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
sijaitseva yhtiö Kwik-Fit plc siirtyy Fordin omistukseen 

IP/99/367 3.6.1999 Komissio antaa ABB:lle ja Alstomille luvan yhteisyrityksen perustamiseen 
voimalaitoslaitteiden alalla

IP/99/369 3.6.1999 Komissio antaa General Electric -yhtiölle (USA) luvan hankkia Alstomin 
(Ranska) suuriin suurtehokaasuturbiineihin liittyvän liiketoiminnan

IP/99/370 3.6.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Solvay (Belgia) hankkii BASFin 
(Saksa) PVC- ja PVDC-liiketoiminnot

IP/99/374 4.6.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Lexel (Tanska) siirtyy Schneiderille 
(Ranska)

IP/99/375 4.6.1999 Komissio hyväksyy sen, että BayWa (Saksa) ja RWA Genossenschaft 
(Itävalta) hankkivat yhteisen määräysvallan RWA AG:ssä (Itävalta)

IP/99/384 9.6.1999 Komissio hyväksyy Transamerica Corporationin (USA) siirtymisen Aegon 
N.V:n määräysvaltaan (Alankomaat)

IP/99/388 11.6.1999 Euroopan Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen BP Amocon ja Arcon 
keskittymästä

IP/99/390 11.6.1999 Komissio hyväksyy Media Planningin ja Havas Advertisingin välisen 
keskittymän

IP/99/391 14.6.1999 Komissio siirtää suunnitellun CSME:n, MSCA:n ja ROCKin yhteisyrityksen 
käsittelyn toimivaltaisille Ranskan viranomaisille

IP/99/392 14.6.1999 Komissio hyväksyy Thomson-CSF:n ja Eurocopterin välisen yhteisyrityksen

IP/99/393 14.6.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Walbro Corporation siirtyy TI Group 
plc:n omistukseen

IP/99/397 16.6.1999 Komissio hyväksyy Kingfisherin ja ASDA:n sulautumisen

IP/99/402 17.6.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Freemans (Yhdistynyt kuningaskunta) 
siirtyy Otto Versandille (Saksa)

IP/99/403 18.6.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Wang (USA) siirtyy Getronicsille 
(Alankomaat)

IP/99/408 22.6.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Artémis SA (Ranska) hankkii 
omistukseensa Sanofi Beautén (Ranska)

IP/99/409 22.6.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Pioneer Hi-Bred International Inc. 
siirtyy DuPont de Nemours & Co:lle (molemmat USA:sta)

P/99/410 22.6.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Ascométal (Ranska) siirtyy Lucchini-
konsernille (Italia)

IP/99/421 24.6.1999 KLM on vetänyt pois ilmoituksensa, joka koski suunniteltua sulautumista 
Martinairin kanssa 

IP/99/422 24.6.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Unimetal (Ranska) siirtyy Ipstatille 
(Alankomaat)

IP/99/424 25.6.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla LG Semicon siirtyy Hyundai 
Electronics Industries -yhtiölle (molemmat Etelä-Koreasta)

IP/99/426 28.6.1999 Komissio hyväksyy British Aerospace/Marconi-fuusion ei-sotilaallisen puolen 
(Yhdistynyt kuningaskunta)

IP/99/427 28.6.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Cinven ja Investcorp yhdessä 
hankkivat Zenecan erikoiskemikaaliyksikön (kaikki Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta)

IP/99/428 28.6.1999 Komissio hyväksyy Astrolink-yhteisyrityksen, johon osallistuvat Lockheed 
Martin, TRW (molemmat USA:sta) ja Telespazio (Italia)

IP/99/430 29.6.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Computer Associates hankkii 
omistukseensa Platinumin (molemmat USA:sta)



218 KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA

KILPAILURAPORTTI 1999

IP/99/431 29.6.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Ford hankkii Compagnie Plastic 
Omniumin autojen sisätiloissa käytettyihin muoviosiin liittyvän 
liiketoiminnan 

IP/99/445 6.7.1999 Komissio hyväksyy sen, että ruotsalainen Gränges ja norjalainen Hydro 
Aluminium, Norsk Hydron tytäryhtiö, perustavat yhteisyrityksen

IP/99/451 2.7.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Wind hankkii Enelin sisäisen 
televerkon, Enel STC:n (molemmat Italiasta)

IP/99/452 2.7.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Babcock Borsig hankkii AE 
Energietechnikin

IP/99/453 2.7.1999 Komissio hyväksyy yhteisyrityksen maissin- ja auringonkukansiementen 
alalla 

IP/99/454 2.7.1999 Komissio hyväksyy kaksi HSBC:n yritysostoa rahoitusalalla 

IP/99/456 5.7.1999 Komissio ei vastusta yrityskauppaa, jolla Deutsche Post hankkii Nedlloydin 
maaliikenteeseen liittyvän liiketoiminnan – muita kilpailuun liittyviä seikkoja 
on vielä tutkittava tarkemmin

IP/99/458 6.7.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Saga Petroleum siirtyy Norsk 
Hydrolle

IP/99/459 6.7.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Abilis siirtyy ISS:lle

IP/99/460 6.7.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla CVC hankkii Danonen ja 
Gerresheimerin elintarvikkeiden ja juomien pakkausalan liiketoiminnot 

IP/99/481 9.7.1999 Komissio hyväksyy sen, että Unisource hankkii AUCS:n yksinomaiseen 
määräysvaltaansa

IP/99/485 9.7.1999 Komissio ei vastusta yrityskauppaa, jolla Deutsche Post hankkii ASG:n

IP/99/524 19.7.1999 Komissio hyväksyy British Steelin (Yhdistynyt kuningaskunta) ja 
Hoogovensin fuusion (Alankomaat)

IP/99/533 20.7.1999 Komissio keskeyttää Portugalin toimenpiteet, joilla vastustettiin BSCH:n 
yhteistä määräysvaltaa Champalimaudin konsernissa

IP/99/544 20.7.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla SWEB (Yhdistynyt kuningaskunta) 
siirtyy EdF:lle (Ranska)

IP/99/552 22.7.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla BT (Yhdistynyt kuningaskunta) ja 
AT&T (USA) hankkivat Japan Telecomin (Japani)

IP/99/553 22.7.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Arriva Automotive Solutions 
(Yhdistynyt kuningaskunta) siirtyy General Motorsille (USA)

IP/99/557 23.7.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Gucci (Italia) siirtyy PPR:lle (Ranska)

IP/99/561 26.7.1999 Komissio hyväksyy Wal-Martin (USA) ja ASDA:n (Yhdistynyt 
kuningaskunta) fuusion

IP/99/563 26.7.1999 Komissio antaa Tycolle (Bermuda) luvan Raychemin (USA) ostamiseen

IP/99/567 27.7.1999 Komissio hyväksyy rengasalan fuusion

IP/99/568 27.7.1999 Komissio hyväksyy AT&T:n ja MediaOnen fuusion (molemmat USA:sta)

IP/99/590 28.7.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Toyota hankkii omistukseensa 
tanskalaisen moottoriajoneuvojen jakelijansa

IP/99/591 28.7.1999 Komissio määrää Sanofille ja Synthélabolle (Ranska) sakkoja, koska ne 
toimittivat fuusiostaan virheellisiä tietoja 

IP/99/605 30.7.1999 Komissio hyväksyy Swedish Mo och Domsjön ja Svenska Cellulosa 
Aktiebolaget SCA:n välisen yhteisyrityksen perustamisen hienopaperialalla

IP/99/606 2.8.1999 Komissio hyväksyy France Telecomin ja Editelin välisen yhteisyrityksen 

IP/99/607 2.8.1999 Komissio hyväksyy Hillsdownin (Yhdistynyt kuningaskunta) siirtymisen 
yrityksen Hicks, Muse (USA) omistukseen

IP/99/608 3.8.1999 Komissio hyväksyy sen, että Amadeus hankkii yhteisen määräysvallan 
Startissa
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IP/99/610 3.8.1999 Komissio hyväksyy sen, että BSCH (Espanja) hankkii yhteisen määräysvallan 
Champalimaud-konsernissa (Portugali)

IP/99/611 3.8.1999 Komissio hyväksyy Kirchin (Saksa) ja Mediasetin (Italia) välisen 
yhteisyrityksen televisioalalla

IP/99/615 4.8.1999 Komissio hyväksyy Meritorin (USA) ja ZF Friedrichshafenin (Saksa) välisen 
yhteisyrityksen

IP/99/616 4.8.1999 Komissio hyväksyy IGO Plus -nimisen yhteisyrityksen perustamisen 
Alankomaiden alueellisen julkisen liikenteen alalla 

IP/99/617 4.8.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla SAirGroup ja Marine-Wendel 
hankkivat AOM Minerve -lentoyhtiön (Ranska)

IP/99/618 5.8.1999 Hutchison ja Rotterdamin satamaviranomainen luopuvat European Combined 
Terminals -yhtiön ostosta yhdessä

IP/99/625 10.8.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Teerbau (Saksa) siirtyy Vivendille 
(Ranska)

IP/99/626 10.8.1999 Komissio hyväksyy Hoechstin (Saksa) ja Rhône-Poulencin (Ranska) 
sulautumisen Aventis-yhtiöksi tietyin ehdoin 

IP/99/627 10.8.1999 Komissio hyväksyy yhteisyrityksen taiteilijatarvikkeiden alalla

IP/99/628 11.8.1999 Komissio hyväksyy Alitalian (Italia) ja KLM:n (Alankomaat) välisen 
allianssin tietyin ehdoin 

IP/99/629 13.8.1999 Komissio hyväksyy kiinteistöalan yhteisyrityksen, johon osallistuvat DB 
Investments (Yhdistynyt kuningaskunta), SPP ja Öhman 
(molemmat Ruotsista)

IP/99/632 18.8.1999 Komissio siirtää Espanjan viranomaisten käsiteltäväksi suunnitellun 
yrityskaupan, jolla Cruzcampo (Espanja) siirtyy Heinekenille (Alankomaat)

IP/99/635 18.8.1999 Komissio hyväksyy Skandian (Ruotsi), Storebrandin (Norja) ja Pohjolan 
(Suomi) välisen vakuutusalan yhteisyrityksen tietyin ehdoin

IP/99/636 20.8.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Babcock Borsig (Saksa) siirtyy 
Preussagille (Saksa)

IP/99/637 23.8.1999 Komissio hyväksyy Knorr-Bremsen ja Rexrothin yhteisyrityksen (molemmat 
Saksasta)

IP/99/638 23.8.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Suez-Lyonnaise des eaux (Ranska) 
hankkii omistukseensa Nalcon (USA)

IP/99/642 27.8.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Ucínin (Espanja) terästoiminnot 
siirtyvät Arbed-konsernille (Luxemburg)

IP/99/644 30.8.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Trygg Hansa (Ruotsi) siirtyy Royal & 
Sun Alliancelle (Yhdistynyt kuningaskunta)

IP/99/649 31.8.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Bank of New York (USA) hankkii 
omistukseensa RBS Trust Bankin (Yhdistynyt kuningaskunta)

IP/99/650 31.8.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Bank of New York (USA) hankki 
yhteisen määräysvallan tuovan omistusosuuden RBSI Security Services 
(Holdings) Limited -yhtiöstä (Yhdistynyt kuningaskunta)

IP/99/651 31.8.1999 Komissio hyväksyy Crédit Lyonnais’n (Ranska) ja Allianzin välisen 
yhteisyrityksen factoring-toiminnan alalla (Saksa)

IP/99/655 6.9.1999 Komissio hyväksyy Reckitt Benckiser -fuusion (Yhdistynyt 
kuningaskunta/Alankomaat)

IP/99/665 8.9.1999 Komission jäsen Karel Van Miert on tyytyväinen Kvaernerin ja Ahlströmin 
välisen yhteisyrityksen vetämiseen pois käsittelystä

IP/99/669 9.9.1999 Komissio aloittaa rikkomisesta johtuvan menettelyn Portugalia vastaan, koska 
se ei ole noudattanut komission asiassa BSCH/Champalimaud tekemää 
lykkäyspäätöstä 

IP/99/670 9.9.1999 Komissio hyväksyy hotelliryhmien sulautumisen
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IP/99/673 13.9.1999 Komissio hyväksyy Pakhoed/Van Ommeren -fuusion varastointiterminaaleista 
luopumisen jälkeen 

IP/99/674 13.9.1999 Komissio hyväksyy STN Atlasin (Saksa) ja SAIT Radio Hollandin (Belgia) 
välisen yhteisyrityksen

IP/99/677 14.9.1999 Komissio hyväksyy CorpExpressin (USA) siirtymisen Buhrmannin 
(Alankomaat) omistukseen

IP/99/678 14.9.1999 Komissio hyväksyy RWE:n (Saksa) ja Vivendin (Ranska) investoinnin 
Berliinin vesilaitokseen

IP/99/679 14.9.1999 Komissio hyväksyy sen, että FCC (Espanja) hankkii yhteisen määräysvallan 
Engilissä (Portugali)

IP/99/680 14.9.1999 Komissio hyväksyy CU Italian ja BDM:n väliset yhteisyritykset (molemmat 
Italiasta)

IP/99/688 17.9.1999 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen yrityskaupasta, jolla osa 
BOC:stä (Yhdistynyt kuningaskunta) siirtyy L’Air Liquideolle (Ranska)

IP/99/689 20.9.1999 Komissio hyväksyy Steinzeug GmbH siirtymisen Wienerbergerin ja Cremer 
& Breuerin yhteiseen määräysvaltaan

IP/99/693 21.9.1999 Komissio hyväksyy AlliedSignalin (USA) ja MTU:n (Saksa) yhteisyrityksen 
pienten aeroderivoivien kaasuturbiinien alalla 

IP/99/696 24.9.1999 Komissio hyväksyy Ashlandin (USA) Superfosista (Tanska) tekemän julkisen 
ostotarjouksen

IP/99/697 24.9.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Sequent siirtyy IBM:lle (molemmat 
USA:sta)

IP/99/698 24.9.1999 Komissio hyväksyy pakkausalan yrityskaupan, jossa Huhtamäki ostaa 
alankomaalaisen Van Leerin

IP/99/701 27.9.1999 Euroopan komissio hyväksyy Maerskin (Tanska) ja ECT:n (Alankomaat) 
välisen yhteisyrityksen, jonka tarkoituksena on ylläpitää konttiterminaalia

IP/99/702 28.9.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Deutsche Telekom (Saksa) hankkii 
omistukseensa One2Onen (Yhdistynyt kuningaskunta)

IP/99/707 29.9.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Aegon UK Plc (Alankomaat) hankkii 
omistukseensa Guardian Life Business -yhtiön (Yhdistynyt kuningaskunta)

IP/99/711 29.9.1999 Komissio hyväksyy ehdollisesti Exxonin ja Mobilin (molemmat USA:sta) 
fuusion 

IP/99/715 1.10.1999 Komissio hyväksyy Telexisin ja EDS:n välisen yhteisyrityksen 
puhelinkeskuspalvelujen alalla

IP/99/716 1.10.1999 Komissio hyväksyy EZH:n (Alankomaat) siirtymisen PreussenElektran 
(Saksa) omistukseen

IP/99/717 1.10.1999 Komissio antaa Gefcolle luvan määräysvallan hankkimiseen KN ELAN -
yhtiössä (Saksa)

IP/99/719 1.10.1999 Komissio hyväksyy ehdollisesti Siemensin (Saksa) ja Fujitsun (Japani) 
välisen yhteisyrityksen, jonka tarkoituksena on valmistaa tietokoneita

IP/99/720 1.10.1999 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen yrityskaupasta, jolla AGA
(Ruotsi) siirtyy Linden (Saksa) omistukseen teollisuuskaasujen alalla 

IP/99/723 4.10.1999 Komissio hyväksyy Ballyn (Sveitsi) siirtymisen TPG:n (USA) omistukseen

IP/99/730 7.10.1999 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen suunnitellusta TotalFinan ja Elf 
Aquitainen (Ranska) sulautumisesta

IP/99/732 7.10.1999 Komissio hyväksyy Nestlé USA:n ja Pillsburyn välisen yhdysvaltalaisen 
yhteisyrityksen

IP/99/733 7.10.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Maersk (Tanska) hankkii 
omistukseensa Sea-Landin (USA) linjaliikenteen konttikuljetuksiin liittyvät 
toiminnot
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IP/99/734 7.10.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla EMC hankkii omistukseensa Data 
Generalin (molemmat USA:sta)

IP/99/749 13.10.1999 Komissio etenee rikkomisesta johtuvassa menettelyssä, jonka se aloitti 
Portugalia vastaan, koska tämä ei noudattanut sen asiassa 
BSCH/Champalimaud tekemää lykkäyspäätöstä

IP/99/757 15.10.1999 Komissio hyväksyy Castrolin ja Carless Refining and Marketing Ltd:n 
välisen yhteisyrityksen

IP/99/762 18.10.1999 Komissio hyväksyy DaimlerChryslerin ja Pappas-konsernin välisen 
yhteisyrityksen autojen leasing-vuokrauksen alalla Itävallassa 

IP/99763 18.10.1999 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen Canadian airlines -fuusiosta

IP/99/770 19.10.1999 Komissio hyväksyy fuusion tilapäistyövoimapalvelujen alalla 

IP/99/773 20.10.1999 Rahoituspalvelut: Komissio on päättänyt lähettää Portugalille perustellun 
lausunnon, koska viranomaiset estivät BSCH:n osakkuuden 
Champalimaud-yhtymästä

IP/99/774 20.10.1999 EU:n kilpailulainsäädäntö: Komissio kumoaa Portugalin toimet 
BSCH/Champalimaud-fuusiota vastaan 

IP/99/779 21.10.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Gilde Buy-Out Fund hankkii 
omistukseensa Shellin omistusosuuden Synbra B.V:stä

IP/99/780 21.10.1999 Komissio hyväksyy RWA Raiffaisen Ware Austria AG:n ja Nordsee GmbH:n 
(Itävalta) välisen yhteisyrityksen

IP/99/785 22.10.1999 Komissio hyväksyy France Telecomin ja Sonae-konsernin välisen 
portugalilaisen yhteisyrityksen

IP/99/791 25.10.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Allied Carpets siirtyy Tapis Saint-
Macloun omistukseen

IP/99/792 25.10.1999 Komissio hyväksyy Thyssen Kruppin (Saksa) ja SMI:n (Italia) välisen 
yhteisyrityksen

IP/99/793 26.10.1999 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen Volvo/Scania -fuusiosta

IP/99/797 26.10.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla FIH siirtyy Föreningssparbankenille

IP/99/811 28.10.1999 Komissio hyväksyy huomattavilla ehdoilla yrityskaupan, jolla Case 
Corporation (USA) siirtyy New Hollandille (Alankomaat) 

IP/99/815 29.10.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla yhdysvaltalainen Olsten employment 
services siirtyy sveitsiläisen Adeccon omistukseen

IP/99/818 3.11.1999 Komissio vie BSCH/Champalimaud -asian yhteisöjen tuomioistuimeen

IP/99/820 5.11.1999 Komissio hyväksyy Dana Corporationin (Yhdistynyt kuningaskunta) ja GKN 
plc:n (Yhdistynyt kuningaskunta) välisen yhteisyrityksen, joka toimii 
kevyiden potkuriakseleiden alalla

IP/99/835 11.11.1999 Euroopan komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen alumiinituottajien 
Alcan, Alusuisse ja Pechiney välisistä fuusioista

IP/99/839 10.11.1999 Komissio hyväksyy kaupan, jolla British Telecom ostaa LGT Telecomin 
(Korea) osakkeita

IP/99/840 10.11.1999 Komissio antaa Archer Daniels Midland Companylle luvan yhteisen 
määräysvallan hankkimiseen Alfred C. Toepfer International and InTrade -
yhtiössä

IP/99/842 11.11.1999 Komissio hyväksyy vakuutusalan fuusion Hollannissa ja Belgiassa 

IP/99/845 16.11.1999 Komissio hyväksyy kaupan, jolla SairGroup hankkii osuuden South African 
Airways -yhtiöstä

IP/99/852 17.11.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Tyco hankkii omistukseensa 
Siemensin elektromekaanisiin komponentteihin liittyvän liiketoiminnan 

IP/99/855 18.11.1999 Euroopan komissio hyväksyy BT:n ja BBL:n välisen belgialaisen 
yhteisyrityksen 
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IP/99/857 18.11.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Illinois Tool Works hankkii 
omistukseensa Premark Internationalin

IP/99/858 18.11.1999 Komissio hyväksyy Plate Glass & Shatterprufe Industrien siirtymisen 
d’Ieteren-yhtiön yksinomaiseen määräysvaltaan

IP/99/859 18.11.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Andritz siirtyy Carlylen ja UIAG:n 
omistukseen

IP/99/869 23.11.1999 Komissio hyväksyy tietyin ehdoin yrityskaupan, jolla Akzo Nobel hankkii 
omistukseensa Hoechst Roussel Vet GmbH:n

IP/99/891 25.11.1999 Komissio hyväksyy Gruner+Jahrin ja DEKRA:n välisen yhteisyrityksen

IP/99/892 25.11.1999 Komissio yrityskaupan, jolla Industri Kapital hankkii omistukseensa 
Superfos A/S:n

IP/99/893 25.11.1999 Euroopan komissio hyväksyy Dupotin ja Sabancin välisen polyesterialan 
yhteisyrityksen

IP/99/894 25.11.1999 Euroopan komissio hyväksyy Dupontin ja Teijinin välisen polyesterikalvoalan 
yhteisyrityksen

IP/99/912 30.11.1999 Komissio hyväksyy Neste Chemicals Oy:n siirtymisen Industri Kapitalin 
(Marmorandum) omistukseen

IP/99/923 2.12.1999 Komissio hyväksyy Acean ja Telefonican välisen yhteisyrityksen

IP/99/933 2.12.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Piaggio & C.S.p.A siirtyy Morgan 
Grenfell Development Capital Syndications Ltd:n omistukseen

IP/99/934 2.12.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Toyota Motor Corporation hankkii 
omistukseensa ranskalaisen jakelijansa Toyota France SA:n

IP/99/942 6.12.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Fraikin-konserni siirtyy Iveco-
konsernin omistukseen

IP/99/943 6.12.1999 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen Matra Marconi Spacen ja 
DASA:n välisen yhteisyrityksen, Astriumin perustamisesta 
avaruusteollisuuden alalla 

IP/99/945 6.12.1999 Komissio on hyväksynyt tupakka-alalla toimivien Seitan (Ranska) ja 
Tabacaleran (Espanja) sulautumisen, minkä seurauksena syntyy Altadis

IP/99/946 7.12.1999 Komissio hyväksyy Sonepar Electronique International SA:n (‘Sonepar’) 
SEI-tuotemerkkiin liittyvien toimintojen siirtymisen Avnet Inc:n 
yksinomaiseen määräysvaltaan elektronisten komponenttien tukkujakelun 
alalla 

IP/99/947 7.12.1999 Komissio hyväksyy UPM-Kymmenen, Stora Enson ja Metsäliiton yhteisen 
telakkayhtiön

IP/99/949 7.12.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Heinz Company (USA) hankkii 
omistukseensa United Biscuits -yhtiön (Yhdistynyt kuningaskunta) pakaste- 
ja jäähdytettyihin elintarvikkeisiin liittyvän liiketoiminnan

IP/99/969 10.12.1999 Komissio hyväksyy Torraspapel-konsernin siirtymisen CVC-konsernin 
yksinomaiseen määräysvaltaan

IP/99/971 13.12.1999 Euroopan komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla BfG Bank siirtyy 
Skandinaviska Enskilda Bankenin omistukseen

IP/99/972 13.12.1999 Komissio antoi luvan pohjoismaiseen bussiyhtiöfuusioon: Swebusin omistus 
vaihtuu

IP/99/983 14.12.1999 Komissio hyväksyy Ducrosin ja Hero Francen välisen yhteisyrityksen

IP/99/991 16.12.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Rugby-konserni siirtyy RMC-
konsernin omistukseen

IP/99/992 16.12.1999 Komissio hyväksyy sen, että Siemens ja Telecom Italia jakavat Italtelin 

IP/99/1001 20.12.1999 Komissio hyväksyy Sedgwick Noble Lowndesin (Yhdistynyt kuningaskunta) 
ja Woolwichin (Yhdistynyt kuningaskunta) välisen yhteisyrityksen



KILPAILURAPORTTI 1999

YRITYSKESKITTYMIEN VALVONTA 223

IP/99/1003 20.12.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla KKR Associates hankkii 
omistukseensa Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems -yhtiön

IP/99/1004 20.12.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Viking Resins -konserni siirtyy 
Solutian omistukseen

IP/99/1006 20.12.1999 Komissio hyväksyy Deutsche Bahnin ja NS-konsernin välisen 
yhteisyrityksen

IP/99/1010 20.12.1999 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen alumiinintuotannon alalla 
toimivien Alcoan ja Reynoldsin fuusiosta

IP/99/1012 21.12.1999 Komissio hyväksyy Deutsche Bankin ja Metro-konserniin kuuluvan BHS 
Holdingin välisen yhteisyrityksen

IP/99/1013 21.12.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Nordic Capital ja Trelleborg hankkivat 
omistukseensa NT Holdingin

IP/99/1014 21.12.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla AT&T hankkii omistukseensa Intesan 
verkkojen yhteenliittämiseen liittyvän liiketoiminnan 

IP/99/1017 21.12.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla investointiyhtiö CVC Group ostaa 
Acordisin kuituliiketoiminnan Akzo Nobelilta

IP/99/1018 21.12.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Mannesmann ostaa Orangen

IP/99/1019 21.12.1999 Komissio hyväksyy Electroluxin ja Ericssonin välisen yhteisyrityksen

IP/99/1023 22.12.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla UBS Capital (Alankomaat) ja Vencap 
(Ruotsi) yhdessä ostavat Stigan

IP/99/1046 22.12.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Sun Chemicals ostaa Coatesin 
tulostusmusteliiketoiminnan

IP/99/1047 22.12.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla Ingersoll-Rand ostaa Dresser-Randin 
ja Ingersoll-Dresser Pumpin

IP/99/1048 22.12.1999 Komissio hyväksyy yrityskaupan, jolla saksalainen autonosatoimittaja LuK 
siirtyy INA:n omistukseen

IP/99/1049 22.12.1999 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen asiassa Dow Chemical/Union 
Carbide chemicals

IP/99/209 30.3.1999 Yhteisyritys BT/AT & T

IP/99/628 11.8.1999 Komissio hyväksyy tietyin ehdoin Alitalian (Italia) ja KLM:n (Alankomaat) 
liittoutuman

IP/99/635 18.8.1999 Komissio hyväksyy Pohjolan, Skandian ja Storebrandin 
vakuutusyhteisyrityksen ehdot asettaen

IP/99/719 1.10.1999 Komissio hyväksyy ehdollisesti Siemensin (Saksa) ja Fujitsun (Japani) 
välisen yhteisyrityksen, jonka tarkoituksena on valmistaa tietokoneita

IP/99/931 2.12.1999 Komissio hyväksyy BHS/Debitelin ja Fleggaard Holding/ Fleggaard Partnerin 
välisen yhteisyrityksen

IP/99/948 7.12.1999 Komissio hyväksyy Bertelsmann AG:n ja Planeta Corporación S.R.L:n 
välisen yhteisyrityksen, BOL Spainin, perustamisen

IP/99/989 16.12.1999 Komissio hyväksyy yhteisyrityksen Hearst Mondadori Editoriale SRL
perustamisen

IP/99/990 16.12.1999 Komissio hyväksyy yhteisyrityksen VNU Hearst Romania SRL perustamisen

IP/99/1005 20.12.1999 Komissio hyväksyy Marokon matkapuhelinoperaattorin siirtymisen Telefonica 
Spainin ja Portugal Telecomin yhteiseen määräysvaltaan 

IP/99/1020 21.12.1999 Komissio antaa luvan suunniteltuun Larfargen ja Readymixin väliseen 
yhteisyritykseen

IP/99/1022 22.12.1999 Komissio hyväksyy CDNow-yhtiön siirtymisen Time Warnerille ja Sonylle
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Viite Päivämäärä Aihe

IP/99/83 3.2.1999 Komissio hyväksyy Rewe/Meinl -fuusion (Itävalta)

IP/99/165 10.3.1999 Komissio hyväksyy Danish Crownin ja Vestjyske Slagterierin fuusion 
tietyin ehdoin

IP/99/373 4.6.1999 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen Airtours/First Choice-fuusiosta 
matkailualalla (molemmat Yhdistyneestä kuningaskunnasta) 

IP/99/387 10.6.1999 Euroopan komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen Exxon/Mobil-fuusiosta

IP/99/396 16.6.1999 Komissio päättää tehdä perusteellisen tutkimuksen suunnitellusta Telian 
(Ruotsi) ja Telenorin (Norja) hankkeesta 

IP/99/613 4.8.1999 Komissio tutkii perusteellisesti Sanitecin alankomaalaista Sphinxiä koskevan 
ostotarjouksen

IP/99/645 30.8.1999 Komissio aloittaa perusteellisen tutkimuksen AlliedSignal/Honeywell-
fuusiosta

IP/99/695 22.9.1999 Komissio kieltää Airtoursin ja First Choicen välisen yrityskaupan 
Yhdistyneen kuningaskunnan lomamatkamarkkinoilla

IP/99/708 29.9.1999 Komissio hyväksyy yhdysvaltalaisten Exxonin ja Mobilin välisen sulautuman, 
mutta asettaa sille ehtoja

IP/99/712 29.9.1999 Komissio hyväksyy yhdysvaltalaisen Arcon myynnin brittiläiselle BP
Amocolle, mutta asettaa sille ehtoja

IP/99/746 13.10.1999 Komissio hyväksyy Telian (Ruotsi) ja Telenorin (Norja) sulautumisen, mutta 
asettaa sille huomattavia ehtoja

IP/99/921 1.12.1999 Komissio hyväksyy AlliedSignal/Honeywell-fuusion, mutta asettaa sille 
huomattavia ehtoja 

IP/99/923 1.12.1999 Komissio hyväksyy Sphinxin siirtymisen Sanitecin omistukseen mutta 
edellyttää luopumista osasta kylpyhuonetuotteiden liiketoimintaa 

1.2 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset

Asia Päivämäärä Asianosaiset Oikeudenala

T-102/96 Tuomio 25.3.1999 Gencor v. komissio Kilpailu

F – Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin



III – VALTIONTUKI

A – Tiivistelmä käsitellyistä asioista

1 Aluetuet

Belgia

Aluetukikartta 2000–2006 (95)

Komissio tutki Belgian vuosiksi 2000–2006 ehdottaman aluetukikartan EY:n perustamissopimuksen 87
artiklan 3 kohdan c alakohdan ja alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen (96) kannalta ja päätti
20. heinäkuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn.

Komissio katsoi, että menetelmä, jota Belgia käytti valitessaan aluetukikarttaan sisältyviä alueita, oli
kyseenalainen (maantieteellisten perusyksiköiden valinta, alueellisia eroja mittaavat indikaattorit ja tapa,
jolla eroja mitataan). Lisäksi ehdotettu aluetukikartta kattoi 35,2 prosenttia Belgian väestöstä, mikä
ylittää perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettujen poikkeusten
mukaisten alueellisten valtiontukien kansallisista enimmäiskattavuuksista kaudella 2000–2006 tehdyn
komission päätöksen (97) mukaisen väestön enimmäismäärän, joka on 30,9 prosenttia. Belgian
ilmoittama ehdotus ei myöskään ollut täydellinen (luettelo ehdotetuista alueista ja kullakin alueella
sovellettava tuki-intensiteetin enimmäismäärä).

Tanska

Aluetukikartta 2000–2006 (98)

Komissio tutki Tanskan vuosiksi 2000–2006 ehdottaman aluetukikartan perustamissopimuksen
87 artiklan 3 kohdan c alakohdan ja alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen kannalta ja päätti
26. lokakuuta hyväksyä sen.

Kartta kattaa 17,1 prosenttia Tanskan väestöstä, mikä noudattaa komission päätöksessä (99) vahvistettua
väestön enimmäismäärää. Maantieteellinen perusyksikkö, jota Tanska on käyttänyt määrittäessään
c alakohdan mukaisia alueita, on kommunegruppe (kuntaryhmät, jotka muodostavat pendelöintialueita).
Kukin karttaan sisältyvä kommunegruppe on valittu suuntaviivojen määräysten mukaisen menetelmän
perusteella. Karttaan on otettu mukaan 14 pientä saarta suuntaviivojen (100) 3.10.5 kohdan perusteella.
Kyseisen kohdan mukaan rakennerahastojen tukeen oikeutetut alueet voidaan ottaa mukaan
aluetukikarttaan. Kukin näistä saarista sisältyy Tanskan tavoitteen 2 karttaan vuosiksi 2000–2006.

Tuki-intensiteetin enimmäismäärä, jota sovelletaan useimmilla Tanskan c alakohdan mukaisilla alueilla,
on korkeintaan 10 prosenttia NAE. Ainoastaan kahdelle läänille ehdotetaan korkeampaa alueellista tuki-
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(95) Asia C 58/99 (ex N 289/99) (EYVL C 351, 4.12.1999).
(96) EYVL C 74, 10.3.1998.
(97) EYVL C 16, 21.1.1999.
(98) Asia N 229/99.
(99) EYVL C 16, 21.1.1999.
(100) EYVL C 74, 10.3.1998.



intensiteettiä, joka on 20 prosenttia NAE. Enimmäisintensiteetti on näissä tapauksissa perusteltu, koska
nämä kaksi lääniä muodostuvat useista saarista, joilla vaikeakulkuisuus aiheuttaa erityisiä
kehitysongelmia ja koska näiden kahden läänin yhteenlaskettu väestö on vain 3,2 prosenttia kansallisesta
enimmäismäärästä.

Saksa

Aluetukikartta 2000–2003 (101)

Komissio tutki Saksan vuosiksi 2000–2006 ehdottaman aluetukikartan perustamissopimuksen
87 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan sekä alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen kannalta ja
päätti 7. heinäkuuta olla vastustamatta aluetukikartan sitä osaa, joka koskee 87 artiklan 3 kohdan
a alakohdan mukaisia alueita, mutta päätti aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn 87 artiklan
3 kohdan c alakohdan mukaisten alueiden osalta.

Komissio katsoi, että ilmoitetut alueet ja niihin liittyvät tuki-intensiteetit olivat yhteismarkkinoille
soveltuvia kaikkien viiden uuden osavaltion osalta (Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
ja Mecklenburg-Vorpommern). Komissio esitti epäilyjä 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla
ehdotetuista Länsi-Saksan alueista ja Berliinin kaupungista. Epäilyt kohdistuvat Saksan käyttämään
aluevalintamenetelmään ja kuntiin, jotka eivät ole osa työmarkkina-alueita (jotka ovat Saksan
tukialueiksi valitsemia maantieteellisiä alueita), mutta joita Saksa kuitenkin ehdottaa sisällytettäväksi
karttaan. Lisäksi ehdotettu väestön enimmäismäärä (23,4 prosenttia) on korkeampi kuin
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettujen poikkeusten mukaisten
alueellisten valtiontukien kansallisista enimmäiskattavuuksista kaudella 2000–2006 tehdyn komission
päätöksen (102) mukainen väestön enimmäismäärä (17,6 prosenttia). Eräät aluetuki-intensiteetit ja tuen
mukauttamisen periaate eivät noudata suuntaviivoissa määriteltyjä periaatteita. Tuen kasautumista
koskevien sääntöjen avoimuutta on myös parannettava.

Kreikka

Aluetukikartta 2000–2006 (103)

Komissio tutki Kreikan vuosiksi 2000–2006 ehdottaman aluetukikartan perustamissopimuksen
87 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan ja alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen kannalta ja
päätti 22. joulukuuta hyväksyä sen. Kreikan kaikkien NUTS II -tason alueiden bruttokansantuote
asukasta kohden (ostovoimayksiköillä laskettuna) on alle 75 prosenttia yhteisön keskiarvosta. Siten
Kreikan koko alue täyttää perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisen
poikkeuksen edellytykset. Kreikka on jaettu neljään tukialueluokkaan, jotta eri alueiden tuki-intensiteetin
enimmäismäärät voidaan mukauttaa. Tuki-intensiteetin enimmäismäärät noudattavat kaikissa tapauksissa
alueellisia valtiontukia koskevissa suuntaviivoissa asetettuja enimmäismääriä.
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(101) Asia C 47/99 (ex N 195/99) (EYVL C 340, 27.11.1999).
(102) EYVL C 16, 21.1.1999.
(103) Asia N 469/99.



Espanja

a) Rockwool Penisular SA:lle myönnettävät valtiontuet (104)

Komissio teki 21. huhtikuuta ensimmäisen päätöksen (olla vastustamatta tukea) suurille
investointihankkeille myönnettävää alueellista tukea koskevien monialaisten puitteiden (105) nojalla.
Monialaisten puitteiden tavoitteena on myöntää «bonus» suoraan tai välillisesti työpaikkoja luovien
investointien rahoitustukeen. Niiden tavoitteena on myös vähentää tuen määrää silloin, kun investointi
lisää kapasiteettia taantuvalla tai ylikapasiteetista kärsivällä alalla tai tapauksissa, joissa
tuensaajayrityksellä on ennen tuettavaa investointia vähintään 40 prosentin markkinaosuus. Puitteiden
mukaan komission on joko hyväksyttävä tuki kahden kuukauden kuluessa ilmoituksesta tai jos se aloittaa
tutkimusmenettelyn, sen on tehtävä lopullinen päätös neljän kuukauden kuluessa.

Asia koski Rockwool Penisular SA:n suunnittelemaa 64,7 miljoonan euron suuruista investointia uuteen mi-
neraalivillaa valmistavaan laitokseen Caparossossa (Navarra), joka on perustamissopimuksen 87 artiklan 3
kohdan c alakohdan mukainen tukialue. Aluetuen intensiteetti on 13,2 prosenttia NAE (15,3 miljoonaa eu-
roa), kun sovellettava alueellinen enimmäisintensiteetti on 15 prosenttia. Suoraan luotavien työpaikkojen
määrä on 107 ja välillisesti luotavien työpaikkojen määrä 76 (tukialueella), jolloin tuen määrä kutakin luo-
tua tai turvattua työpaikkaa kohden on 143 000 euroa ja uuden pääoman ja työpaikkojen lukumäärän välinen
suhde on 605 000 euroa. Siten tuki täyttää seuraavat kolme kumulatiivista edellytystä:

— hankkeen kokonaiskustannukset ovat vähintään 50 miljoonaa euroa;

— tuen intensiteetti on vähintään 50 prosenttia alueellisesta enimmäistuen määrästä;

— tuen määrä uutta tai turvattua työpaikkaa kohden on vähintään 40 000 euroa.

Tutkittuaan hanketta komissio päätteli, että pääoman ja työvoiman suhde (I) oli 0,8 ja alueellista vaikutusta
osoittava tekijä (M) oli 1,1. Tuensaajan markkinaosuus oli alle 40 prosenttia, joten tällä tekijällä ei ollut vai-
kutusta. Kilpailutekijän (T) osalta kapasiteetin käytöstä ei ollut riittävästi tietoja, joten komission oli tarkas-
teltava, tehtiinkö investointi taantuvilla markkinoilla. Komission oli siksi verrattava kyseisen tuotteen kulu-
tuksen kehitystä ETA:n koko teollisen tuotantotoiminnan kasvuvauhtiin. Jos kyseinen kehitys on huomatta-
vasti (yli 10 prosenttia) alle ETA:n koko teollisen tuotantotoiminnan kasvuvauhdin keskiarvon, markkinat
katsotaan taantuviksi. Näyttää siltä, että mineraalivillan vuosikasvuvauhti oli 3,475 prosenttia vuosina
1992–1997, kun taas koko teollisen tuotantotoiminnan kasvuvauhti samana aikana oli 3,235 prosenttia. Mi-
neraalivillamarkkinoita ei siten voida katsoa taantuviksi, joten sovellettava kilpailutekijä (T) on 1. Sallittu
enimmäisintensiteetti (R x T x I x M) (106) lasketaan seuraavasti: 15 % x 1 x 0,8 x 1,1 = 13,2 % NAE. Tämän
perusteella komissio päätti olla vastustamatta tukea.

b) Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (107)

Komissio päätti 24. helmikuuta lopettaa perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn tekemällä osittain kielteisen lopullisen päätöksen, joka koski Demesalle investointitukena ja
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(104) Asia N 94/99 (EYVL C 288, 9.10.1999).
(105) EYVL C 107, 7.4.1998.
(106) R = alueellinen enimmäismäärä; T = kilpailutekijä; I = pääoman ja työvoiman suhde; M = alueellista vaikutusta

osoittava tekijä.
(107) Asia C 76/97 (ex NN 115/97) (EYVL L 292 ,13.11.1999).



verovapautuksina myönnettyä aluetukea, jonka määrä ylitti Baskimaassa myönnettäville aluetuille
asetetun enimmäismäärän. Demesalle myönnetyt veroedut voidaan katsoa valtiontueksi niiden
valikoivuuden takia. Viranomaisilla oli harkintavalta verohyvitysten myöntämisessä.

Demesa toimii jääkaappimarkkinoilla, joiden vaikean tilanteen vuoksi komissio päätteli, että yhteismarkki-
noille soveltuu ainoastaan investointituki, joka vastaa 20:ta prosenttia tukikelpoisista kustannuksista ja joka
oli myönnetty Ekimen-tukiohjelman perusteella. Muut tukitoimenpiteet eivät sovellu yhteismarkkinoille.
Muita tukitoimenpiteitä ovat erityisesti tukikelpoisten kustannusten viiden prosenttiyksikön korotus Eki-
men-ohjelman mukaisesti myönnetyille tuille asetettuun 20 prosentin enimmäismäärään tukikelpoisista
kustannuksista, Álavan maakuntaneuvoston Demesalle myöntämä verohyvitys, joka vastaa 45:tä prosenttia
investointikustannuksista ja Álavassa sovellettavan veroperusteen huomattava alennus neljän vuoden ajan
sen jälkeen kun Demesan toiminta alkaa tuottaa voittoa.

c) Ramondín Cápsulas SA ja Ramondín SA (108)

Maaliskuussa 1999 aloitetun menettelyn päätteeksi komissio päätti 22. joulukuuta, että veroperusteen
alentaminen sekä vuonna 1997 myönnetyn verohyvityksen osa, joka ylittää Baskimaan aluetuen
enimmäismäärän, ovat yhteismarkkinoille soveltumattomia valtiontukia. Komissio hyväksyi kuitenkin
alueellisen enimmäismäärän mukaiset tuet.

Ramondín SA, joka toimii viinipullojen kapseleiden maailmanmarkkinoilla, siirsi tuotantolaitoksensa
Logroñosta (La Rioja) Laguardiaan (Álava), viiden kilometrin päähän silloisesta sijaintipaikastaan.
Yrityksen päätös johtui verokannustimista ja investointituesta, joita Ramondín sai Álavassa. Ramondín
SA sai toistaiseksi voimassaolevan verohyvityksen, joka vastaa 45:tä prosenttia 23,2 miljoonan euron
investoinnista Álavan baskimaakunnassa. Lisäksi tätä varten perustettiin tytäryhtiö, Ramondín Cápsulas
SA, joka saa neljänä perättäisenä vuotena veroperusteen alennukset, jotka ovat 99 prosenttia, 75
prosenttia, 50 prosenttia ja 25 prosenttia siitä vuodesta alkaen, jolloin uuden yrityksen verotettava tulos
on ensimmäisen kerran positiivinen.

Samoin kuin Demesan asiassa (b kohta) komissio katsoi erityisesti, että verohyvitys ja veroperusteen
alennus ovat valtiontukea niiden valikoivuuden takia.

Ramondín SA:n verohyvityksen osalta komissio katsoi, että se voidaan rinnastaa investointitukeen.
Tukien kasautumista koskevia määräyksiä noudattaen verohyvityksen osa, joka on korkeintaan
25 prosenttia NAE alueellisesta enimmäismäärästä, on katsottava yhteismarkkinoille soveltuvaksi.

d) Verotuet Alavan, Guipuzcoan ja Vizcayan maakunnissa (Baskimaa) sekä Navarran autonomisella
alueella (109)

Komissio päätti 14. heinäkuuta aloittaa perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn, joka koskee useita verotukijärjestelmiä. Verotukia ovat Álavan, Guipuzcoan ja Vizcayan
baskimaakunnissa käytettävä 45 prosentin verohyvitys sekä uusille yrityksille näissä kolmessa
maakunnassa myönnettävä veroperusteen alentaminen ja Navarran autonomisella alueella myönnettävä
50 prosentin verohelpotus. Näyttää siltä, että nämä tuet ovat toimintatukea, joihin ei voi soveltaa EY:n
perustamissopimuksen 87 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisia poikkeuksia.
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Irlanti

a) Aluetukikartta 2000–2006 (110)

Komissio tutki Irlannin vuosiksi 2000–2006 ehdottaman aluetukikartan perustamissopimuksen
87 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan ja alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen kannalta ja
hyväksyi sen 26. lokakuuta. Joulukuun 31. päivään 1999 saakka koko Irlanti oli 87 artiklan 3 kohdan a
alakohdan mukainen tukialue. Viime vuosien hyvän talouskehityksen ansiosta Irlannin tilanne on
parantunut. Vaikka koko Irlanti on yhä 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan tai c alakohdan mukainen
tukialue, tuki-intensiteettejä olisi alennettava merkittävästi.

Border, Midlands, West -alue on NUTS II -tason alue. Koska sen BKT henkeä kohden on 72 prosenttia
yhteisön keskiarvosta, se on oikeutettu 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiseen poikkeukseen.
Alueen sallittu tuki-intensiteetti on 40 prosenttia NAE. Luku on suurin sallittu tuki-intensiteetti tällaisella
alueella. Komissio katsoi tämän tukitason oikeutetuksi, sillä alue rajoittuu Pohjois-Irlantiin, jonka BKT
on huomattavasti korkeampi, mutta jolla on suuntaviivojen mukainen erityisasema ja jonka sallittu tuki-
intensiteetti on 40 prosenttia NAE. Muut Irlannin alueet ovat oikeutettuja 87 artiklan 3 kohdan c
alakohdan mukaiseen poikkeukseen. Näiden alueiden tuki-intensiteettejä alennetaan asteittain seuraavien
vuosien aikana joko 18 prosenttiin tai 20 prosenttiin netto 1. tammikuuta 2000 lähtien.

b) Dublinin tulli- ja satama-alueen rakennusten omistajille myönnettävät veronhuojennukset (111)

Komissio päätti 20. tammikuuta olla vastustamatta veronhuojennuksia, joita myönnettiin nopeutettuina
poistoina Dublinin tulli- ja satama-alueen (Customs House Docks Area, CHDA) uusien ja peruskorjattujen
rakennusten omistajille. Tuki hyväksyttiin alueelliseksi investointitueksi, koska alueella on 87 artiklan 3
kohdan a alakohdan mukainen asema, tuella rahoitetaan alkuvaiheen investointeja ja koska markkinavoimat
eivät yksin riitä kehittämään tätä rappioitunutta aluetta. Koska alueelle sijoittautuvien yritysten vuokrasopi-
mukset ovat pitkäaikaisia, voidaan päätellä, että tämä toimenpide johtaa kestävään alueelliseen kehitykseen.

Lisäksi komissio päätti 22. joulukuuta lopettaa muodollisen tutkintamenettelyn tukijärjestelmästä, jonka
nojalla tarjottiin valtiontukea muiden kuin asuinrakennusten vuokralaisille CHDA-alueella (112).
Menettely koski veronhuojennuksia, joita on myönnetty kyseisellä alueella sijaitsevien rakennusten
vuokralaisille vuodesta 1993. Komissio oli huolissaan pitkävaikutteisesta veroedusta, sillä sen
suunniteltiin jatkuvan kauan 31. joulukuuta 1999 jälkeen, toisin sanoen sen jälkeen kun nykyisen
suotuisamman tukialuekartan voimassaolo päättyy, mahdollisesti vuoteen 2010 asti. Komission huolta
lisäsi se, että järjestelmään liittyy sekä vero- että investointitukea. Koska Irlannin viranomaiset ovat
rajoittaneet järjestelmän nojalla myönnettävien veronhuojennusten soveltamisajan vuoden 2003 loppuun,
komissio päätti, että tuki on EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukainen.

Italia

Sataman kehittämishankkeen tuki (113)

Komissio hyväksyi 8. joulukuuta tuen Marina di Stabia SpA:lle Castellammare di Stabian (Napolinlahti)
lähistöllä toteutettavaan investointihankkeeseen. Hanke koskee venesataman, hotellin, kuivatelakan sekä
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(110) Asia N 523/99 (ei vielä julkaistu).
(111) EYVL C 99/99, 10.4.1999.
(112) Asia C 1/99 (ex NN 133/99) (ei vielä julkaistu).
(113) Asia N 582/99 (ei vielä julkaistu).



palvelu-, liike- ja vapaa-ajan toimintojen alueen rakentamista. Ehdotettuun tukeen sisältyy
investointitukea, jonka tuki-intensiteetti on 47,36 prosentin nettoavustusekvivalentti (NAE). Alueellinen
enimmäismäärä on 49,94 prosenttia NAE. Komissio sovelsi suurille investointihankkeille myönnettävää
alueellista tukea koskevia monialaisia puitteita (114). Laskuperusteena käytetään ilmoituksen tekohetkellä
hyväksytyn alueellisen tukijärjestelmän mukaista pk-yrityksille sallittua alueellista
enimmäisintensiteettiä. Ehdotetun investoinnin mahdollisen vaikutuksen vuoksi näitä määräyksiä on
sovellettava suuria hankkeita (kuten venesataman rakentamishanke) toteuttaviin pk-yrityksiin. Komissio
katsoi, että aiottu intensiteetti (47,36 prosenttia NAE) oli monialaisten puitteiden perusteella lasketun
suurimman sallitun tuki-intensiteetin mukainen (49,94 prosenttia NAE, mikä vastaa pk-yritysten
alueellista enimmäismäärää, jota ei missään olosuhteissa voi ylittää).

Alankomaat

Aluetukikartta 2000–2006 (115)

Komissio tutki Alankomaiden vuosiksi 2000–2006 ehdottaman aluetukikartan perustamissopimuksen 87
artiklan 3 kohdan c alakohdan ja alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen kannalta ja päätti 28.
heinäkuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn.

Alankomaiden viranomaiset ehdottivat ilman erityisiä perusteita käyttävänsä kartan määrittelyssä NUTS V
-alueita (kunnat) yhtenäisenä maantieteellisenä yksikkönä. Tämä ei ole edellä mainittujen suuntaviivojen
mukaista. Komissio epäilee lisäksi, että kolme neljästä NUTS V -tasoon kuuluvasta lähialueiden ryhmästä,
jotka sisältyvät Alankomaiden ehdotukseen luetteloksi c alakohdan mukaisista alueista, ei muodosta suun-
taviivojen edellyttämiä yhtenäisiä alueita. Alankomaiden viranomaiset ehdottivat 71:tä aluetta c alakohdan
mukaisiksi alueiksi. Komissio havaitsi, että yhden ilmoitetun NUTS V -alueen valitsemiseksi tukialueeksi
ei ollut objektiivisia syitä. Lisäksi aluetukikartassa ei ollut tarkkaa ehdotusta kullakin c alakohdan mukai-
sella alueella sovellettavaksi tuki-intensiteetin enimmäismääräksi. Alankomaiden viranomaiset ehdottivat
myös 10 prosenttia NAE ylittävän enimmäisintensiteetin soveltamista alueella, joka ei täytä niitä edellytyk-
siä, joita vaaditaan näin suuren tuki-intensiteetin soveltamiseksi.

Portugali

a) Aluetukikartta 2000–2006 (116)

Komissio tutki Portugalin vuosiksi 2000–2006 ehdottaman aluetukikartan perustamissopimuksen 87
artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan ja alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen kannalta ja päätti
8. joulukuuta olla vastustamatta kartan sitä osaa, joka koskee perustamissopimuksen 87 artiklan 3
kohdan a alakohdan mukaiseen poikkeukseen oikeutettuja alueita. Komissio päätti kuitenkin aloittaa 88
artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn siitä kartan osasta, joka koskee 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan
mukaiseen poikkeukseen oikeutettuja alueita.

Koko Portugali on oikeutettu alueellisiin poikkeuksiin vuoteen 2006 saakka. Tietyt 87 artiklan 3 kohdan
a alakohdan mukaiset tukialueet ovat kuitenkin oikeutettuja ainoastaan 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan
poikkeukseen vuosina 2000–2006. Perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisten
alueiden osalta komissio katsoi, että Portugalin ilmoitus oli suuntaviivojen mukainen, kun otetaan
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(114) EYVL C 107, 7.4.1998.
(115) Asia C 66/99 (ex N 245/99) (EYVL C 326, 13.11.1999).
(116) Asia C 78/99 (ex N 305/99), (EYVL C 62, 4.3.2000).



erityisesti huomioon, että ehdotetut enimmäisintensiteetit vaihtelevat joidenkin NUTS II -alueiden sisällä
sosio-ekonomisen tilanteen mukaan eri NUTS III -alueilla, joista ne muodostuvat.

Toisaalta ehdotusta, joka koskee Lisboa e Vale do Tejon NUTS II -aluetta, joka on perustamissopimuksen 87
artiklan 3 kohdan c alakohdan mukainen alue ja entinen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukainen alue, ei
voitu tässä vaiheessa katsoa suuntaviivojen mukaiseksi. Itse asiassa Portugali ehdotti, että koko alueeseen,
joka edustaa 33,4 prosenttia maan väestöstä, sovellettaisiin suuntaviivoissa tarkoitettua neljän vuoden siir-
tymäkautta nykyisten tuki-intensiteettien mukauttamiseksi. Kun otetaan huomioon siirtymäkautta koskevat
suuntaviivojen määräykset, siirtymäkausi voi koskea ainoastaan 10,2 prosenttia Portugalin väestöstä.

b) Verotukiohjelma investointien edistämiseksi (117)

Komissio hyväksyi 8. syyskuuta 1999 verotukiohjelman investointien edistämiseksi. Ohjelma on voimassa
vuoden 2010 loppuun saakka ja sen nojalla myönnetään tukea veronhuojennuksina (verohyvitys tuotoista)
korkeintaan 10 vuoden ajan vähintään 5 miljoonan euron suuruisiin investointihankkeisiin. Tuet on
tarkoitettu ensi sijassa tuotannollisiin investointeihin siten, että investoinnit ja veronhuojennusten 
soveltamisaikana luodut työpaikat säilytetään vähintään viiden vuoden ajan.

Komissio on todennut, että kyseiset tuet myönnetään yrityksille tarkoin määriteltyjen investointihankkeiden
edistämiseksi, tuen intensiteetti on pieni suhteessa hankkeiden toteuttamiskustannuksiin ja kyseisessä 
ohjelmassa sovellettavat säännöt ovat niin avoimet, että kunkin yrityksen saama hyöty voidaan mitata. 
Kyseiset tuet eivät kuitenkaan poikkea avustuksesta ja niihin voidaan siten soveltaa EY:n 
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan mukaista poikkeusta valtiontukisääntöjen 
soveltamisesta yritysten välittömään verotukseen annetun komission tiedonannon 31 kohdan mukaisesti (118).

Suomi

Aluetukikartta 2000–2006 (119)

Tutkittuaan Suomen vuosiksi 2000–2006 ehdottaman aluetukikartan perustamissopimuksen 87 artiklan
3 kohdan c alakohdan ja alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen kannalta komissio päätti olla
vastustamatta sitä. Tukialueilla asuvan väestön osuus kasvaa hieman eli nykyisestä 41,7 prosentista 42,2
prosenttiin 1. tammikuuta 2000. Tuki-intensiteettejä lasketaan huomattavasti. Enimmäisintensiteetit ovat
korkeimmat Itä-Suomessa (24 prosenttia). Alueen BKT asukasta kohti on alle 75 prosenttia yhteisön
keskiarvosta, joten kyseessä on yksi unionin vähemmän kehittyneistä alueista. Muilla alueilla Suomi
rajoittaa suurille yrityksille myönnettävän tuen 8:aan, 10:een tai 12:een prosenttiin tapauksesta riippuen.

Yhdistynyt kuningaskunta

English Partnerships / Partnership Investment Programme (EP/PIP) (120)

Komissio päätti 22. joulukuuta lopettaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn English Partnershipsin
rahoituksesta tonttien ja rakennusten kehityshankkeisiin tekemällä osittain myönteisen päätöksen. 
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Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ilmoittivat vuonna 1995 tukiohjelmasta, joka sisältyy 
kaupunkien ja maaseudun elvyttämiseksi tarkoitettuun yhteiseen budjettiin «Single Regeneration Budget»
(SRB) (121). Tähän ilmoitukseen oli koottu useita ohjelmia, mukaan lukien elvyttämishankkeiden julkiseen
rahoitukseen liittyvä EP/PIP-aluekehitysohjelma. Komissio hyväksyi SRB:n EY:n perustamissopimuksen
87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla. Komissio totesi päätöksessään, että monet SRB:hen sisältyvät 
toimenpiteet eivät kuuluneet perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. «Kaupunkien 
elvyttäminen (EP:n toimintoja)» mainittiin yhtenä kyseisistä toimenpiteistä. SRB:n hyväksymisen jälkeen
komission huomio kiinnittyi joihinkin tapauksiin, joissa EP:n tuen vastaanottajat olivat myös yhteisön 
sisäisessä kaupassa kilpailevia yrityksiä. Komissio ehdotti heinäkuussa 1998 aiheellisia toimenpiteitä (122)
ohjelmaan mahdollisesti kuuluvan valtiontuen osalta.

Perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukainen menettely aloitettiin toukokuussa 1999 (123) sen
jälkeen, kun Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset eivät olleet täysin hyväksyneet ehdotettuja
aiheellisia toimenpiteitä. Lopullisessa päätöksessä komissio totesi sopimusperusteisen kunnostamisen
osalta (loppukäyttäjä on tunnettu), että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset olivat hyväksyneet
alueellisia ja muita valtiontukia koskevien sääntöjen soveltamisen järjestelmään. Komissio totesi sen
jälkeen, että EP/PIP-järjestelmässä sopimusperusteiseen kunnostamiseen myönnetty tuki on
yhteismarkkinoille soveltuvaa. Spekulatiivisen kunnostamisen osalta (loppukäyttäjää ei tunneta)
komissio päätti, että järjestelmä, jota on muutettu vain aiheellisten toimenpiteiden osittaisella
hyväksymisellä, soveltuu yhteismarkkinoille, jos myös siihen sovelletaan asianmukaisia
valtiontukisääntöjä. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten on lisäksi ilmoitettava EY:n
perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti kaikista tapauksista, joissa jokin asianomaisista
toimijoista (loppukäyttäjä, maan omistaja, kunnostaja) toimii aloilla, joilla sovelletaan valtiontukea
koskevia erityissääntöjä. Päätöksellä lakkautettiin EP/PIP-järjestelmän soveltaminen sellaisena kuin se
alun perin hyväksyttiin asiassa N 31/95 (Single Regeneration Budget).

2 Alakohtaiset tuet

2.1 Terästeollisuus

Saksa

a) Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (124)

Komissio päätti 21. huhtikuuta lopettaa kielteisellä päätöksellä EHTY:n perustamissopimuksen 88
artiklan mukaisen jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan menettelyn, jonka se oli
aloittanut Saksan hallitusta vastaan. Saksan hallitus oli rikkonut EHTY:n perustamissopimuksen 86
artiklaa, koska se ei ollut noudattanut komission kielteisillä päätöksillään antamaa määräystä toteuttaa
kaikki tarvittavat toimenpiteet Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH -terästeollisuusyrityksen
perusteettomasti saamien ja laittomien 37,8 miljoonan euron suuruisten tukien perimiseksi takaisin.
Komission päätösten jälkeen yritys asetettiin 31. joulukuuta 1998 selvitystilaan, mikä tekee tukien
perimisestä entistä epävarmempaa. Komissio päätti kuitenkin tehdä lopullisen päätöksen, jossa todetaan
virallisesti Saksan hallituksen laiminlyöneen kyseiset velvoitteensa. Komissio katsoi, että tällainen
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päätös on tarpeen, jotta voidaan varmistaa oikeusperusta kanteille, joita muut jäsenvaltiot, yhteisö tai
muut asianomaiset osapuolet saattavat nostaa kärsimänsä haitan korvaamiseksi.

b) Gröditzer Stahlwerke (125)

Komissio päätti 8. heinäkuuta lopettaa kielteisellä päätöksellä 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn, joka koski vuosina 1992–1999 myönnettyä tukea. Ennen lopullisen päätöksen tekemistä
komissio sai tietää, että Gröditzer Stahlwerken käyttöomaisuus oli siirretty toisille, BvS:n valvonnassa
oleville yrityksille. Tällaisten menettelyjen tarkoituksena tai seurauksena voisi olla yritys vetää kyseinen
omaisuus pois komission päätöksen vaikutuspiiristä ja jatkaa kannattamatonta toimintaa. Tämä olisi
vastoin velvollisuutta, jonka mukaan jäsenvaltioiden on huolehdittava komission päätöksestä seuraavien
velvoitteiden täyttämisestä. Komissio on siten vaatinut, ettei perintätoimia rajoiteta koskemaan vain
alkuperäistä tuensaajaa, vaan että ne on ulotettava yritykseen, joka jatkaa alkuperäisen yrityksen
toimintaa sille siirrettyjen tuotantovälineiden avulla, jos tietyt kumpaakin yritystä koskevat siirtämiseen
liittyvät seikat (siirron kohde, hinta, ajankohta ja kannattavuus sekä osakkaiden henkilöllisyys) antavat
aiheen päätellä yritystoiminnan jatkuvan.

2.2 Laivanrakennusteollisuus

Saksa

a) Saksan kehitysapu Indonesialle (126)

Komissio teki 3. maaliskuuta lopullisen kielteisen päätöksen kehitysavusta Indonesialle. Vuonna 1994
komissio hyväksyi laivanrakennusteollisuudelle myönnettävästä tuesta annetun direktiivin 90/684/ETY
(127) 4 artiklan 7 kohdan nojalla kehitysavun, jonka myöntäminen oli yhteydessä Volkswerft Stralsundin
rakentamien ruoppausalusten myyntiin indonesialaiselle yhtiölle. Tuen hyväksymisestä Saksalle
lähettämässään kirjeessä komissio ilmoitti, että ruoppausaluksia saa käyttää ainoastaan Indonesiassa.
Kantelun johdosta Saksa vahvisti, että kahta alusta oli käytetty Malesiassa ja Taiwanissa. Saksa totesi,
että alusten käyttö Indonesian ulkopuolella johtui niiden hankkeiden toteutuksen viivästymisestä, joihin
alukset oli alun perin hankittu. Komissio totesi, että se ei olisi hyväksynyt tukea, jos se olisi päätöstä
tehdessään tiennyt, että aluksia ei käytetä yksinomaan Indonesiassa, vaan että niitä käytetään
huomattavan laajasti kaupalliseen tarkoitukseen Malesiassa ja Taiwanissa. Komissio totesi erityisesti,
että hankkeen kehitysapuluonnetta ei voida enää varmistaa. Tämän vuoksi komissio vaati Saksaa
perimään tuen takaisin.

b) Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH (128)

Komissio lopetti 17. maaliskuuta myönteisellä päätöksellä 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn,
joka koski investointitukea entiseltä Bremer Vulkanilta ostetun telakan laajentamiseen. Lisäksi katsottiin,
että Bremenin osavaltion lisärahoitustoimet, jotka liittyivät Lürssen Maritime Beteiligung GmbH & Co.
KG:n toteuttamaan Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH:n haltuunottoon, oli tehty
sotalaivanrakennuksen hyväksi ja olivat siten osa Saksan keskeisten turvallisuusetujen turvaamista EY:n
perustamissopimuksen 296 artiklassa tarkoitetulla tavalla.
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c) Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW) (129)

Komissio teki 8. heinäkuuta lopullisen kielteisen päätöksen Mecklenburg-Vorpommernissa sijaitsevan
KWW-telakan osalta, koska se ylitti kapasiteettirajoituksen vuonna 1998.

Vuosina 1993–1995 komissio hyväksyi 638 miljoonan euron (1 247 miljoonan Saksan markan) suuruiset tu-
et KWW:n rakenneuudistusta varten. Tuet hyväksyttiin laivanrakennusteollisuudelle myönnettävästä tuesta
annettujen direktiivien 90/684/ETYja 92/68/ETYnojalla. Tuet hyväksyttiin sillä ehdolla, että itäisen Saksan
laivanrakennuskapasiteettia vähennetään todellisesti ja peruuttamattomasti. KWW:n enimmäiskapasitee-
tiksi asetettiin 85 000 tasattua bruttotonnia 10 vuoden ajan eli vuoden 2005 loppuun. Ehdon tarkoituksena oli
tasapainottaa tuen vääristävää vaikutusta alan kilpailuun. Seuratessaan päätösten täytäntöönpanoa komissio
huomasi, että telakka ylitti kapasiteettirajoituksensa vuonna 1998 ja mahdollisesti myös vuonna 1999.

Komissio päätti, että KWW:n on maksettava takaisin 83 miljoonaa Saksan markkaa
rakenneuudistustukea ylitettyään vuosittaisen kapasiteettirajoituksensa vuonna 1998. Komissio päätti
myös aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn kapasiteettirajoituksen ylityksestä vuonna 1997.

Espanja

Valtiontuki valtion omistuksessa oleville telakoille (130)

Komissio päätti 26. lokakuuta, että 110,9 miljoonan euron valtiontuki, jonka Espanja maksoi
omistamilleen telakoille vuonna 1998, ei ole vuonna 1997 tehdyn telakoiden rakenneuudistustukia
koskevan komission päätöksen mukainen ja että tuki olisi perittävä takaisin korkoineen.

Tukikokonaisuuteen oli kuulunut enimmäismäärä tukea 349 miljoonan euron suuruisina erityisinä
verohyvityksinä vuosina 1995–1999. Tarkoituksena oli korvata telakoille se, että niillä ei ollut
mahdollisuutta käyttää hyväkseen Espanjan verokonsolidointijärjestelmän mukaisia verohyvityksiä.
Telakat liitettiin myöhemmin valtion omistamaan Sociedad Estatal de Participacionesiin, joka voi käyttää
hyväkseen yleisen verokonsolidointijärjestelmän mukaisia verohyvityksiä kuittaamalla tappioita muualla
konsernissa saaduilla voitoilla. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi telakat saivat vuonna 1998 yleisen
verohyvityksen, joka vastasi hyvitystä, johon ne olivat oikeutettuja vuoden 1997 tulosten perusteella.
Tästä huolimatta telakat saivat heinäkuussa 1998 myös 110,9 miljoonan euron erityisen verohyvityksen.
Komissio päätteli, että vaikka vuonna 1997 asetettua erityisten verohyvitysten enimmäismäärää ei
ylitetty, tämä maksu ei ollut oikeutettu eikä siten soveltunut yhteismarkkinoille.

Ranska

a) Kehitystuki Ranskan Polynesialle (131)

Komissio lopetti 30. maaliskuuta myönteisellä päätöksellä 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn,
jonka se oli aloittanut heinäkuussa 1998. Menettely koski verohelpotuksena myönnettävää kehitystukea
sijoittajille kahden Chantiers de l’Atlantiquen rakentaman risteilyaluksen hankintaan. Alusten on määrä
liikennöidä Ranskan Polynesiassa.

234 KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA

KILPAILURAPORTTI 1999

(129) Asia C 66/98 (ex NN 113/98) (EYVL L 274, 23.10.1999).
(130) Asia C 3/99 (ex NN 145/98) (EYVL L 37, 12.2.2000).
(131) Asia C 37/98 (ex N 124/98) (EYVL L 292, 13.11.1999).



Komissio epäili tuen soveltuvuutta, koska se ei voinut varmistaa missä määrin tuki edistäisi Ranskan
Polynesian taloudellista kehitystä ja oliko tuki tarpeellinen. Lisäksi aluksilla liikennöivää yritystä ei ollut
rekisteröity Ranskan Polynesiassa. Tämä on vastoin laivanrakennusdirektiivin 4 artiklan 7 kohdan
säännöstä, jossa viitataan tiettyihin OECD:n edellytyksiin, joiden mukaan alusten omistajan on asuttava
tuensaajavaltiossa. Lopettaessaan menettelyn komissio totesi, että alun perin esitettyjä epäilyjä hälvensi
ehto, jonka mukaan toiminnanharjoittajan on rekisteröidyttävä Ranskan Polynesiassa ja alusten on
liikennöitävä yksinomaan Ranskan Polynesiassa vähintään viisi vuotta.

b) Stardust Marine (Ranska) (132)

Komissio päätti 8. syyskuuta, että Stardust Marinelle myönnetty 76 miljoonan euron tuki oli
yhteismarkkinoille soveltumatonta.

Komissio aloitti vuonna 1997 perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka
koski huvivenetoimintaa harjoittavan Stardust Marinen hyväksi tehtyjä julkisia rahoitustoimenpiteitä ja
yrityksen myyntiin FG Marinelle liittyviä yksityistämisehtoja. Erityisesti Crédit Lyonnais -yhtymän
vuosina 1992–1995 myöntäminä lainoina ja pankkitakauksina toteutettujen tukitoimenpiteiden jälkeen
yritys sai rahoitusta, jota sen ei tarvitse maksaa takaisin, Crédit Lyonnais’n vuoden 1994 tappioiden
kattamiseksi tekemänä pääomankorotuksena, yrityksen sekkitilille maksamina lainoina ja
pääomarakenteen vahvistamisena, jonka yhteydessä uusi osakkeenomistaja Consortium de Réalisations
luopui saatavistaan sen jälkeen, kun Stardust Marine oli siirretty Crédit Lyonnais’n
omaisuudenhoitoyritykselle vuonna 1995. Kyseisten tukien määrä on 496 miljoonaa Ranskan frangia.

Kyseiset tuet eivät ole rakenneuudistustukia, vaan ne myönnettiin tilanteessa, jossa niiden tarkoituksena
oli tukea yrityksen nopeaa kasvua. Koska tukien ansiosta Stardustista on tullut yksi Euroopan johtavista
huviveneisiin liittyvän toiminnan harjoittajista ja merkittävä osa sen asiakkaista on Ranskan ulkopuolella
muualla Euroopassa, tuet vaikuttavat yhteisön sisäiseen kauppaan. Komissio on päätellyt, että kyseisillä
tuilla on ollut kilpailua vääristävä vaikutus ja että ne eivät olleet EU:n sääntöjen mukaisia. Tuet on siten
perittävä takaisin Stardust Marinelta.

2.3 Moottoriajoneuvoteollisuus

Espanja

Mercedes Vitoria (133)

Komissio hyväksyi 29. syyskuuta Espanjan suunnitteleman valtiontuen investointiin, jossa tarkoituksena
on valmistaa uutta hyötyajoneuvoa Daimler-Chryslerin tehtaassa Vitoriassa (Baskimaa). Sijoittajan
toteuttaman sijaintipaikkaa koskevan yksityiskohtaisen tutkimuksen perusteella komissio totesi, että
sijoittaja oli arvioinut useita sijaintipaikkoja ja lopulta löytänyt hankkeen toteuttamisvaihtoehdoiksi
Vitorian ja nykyisen Puolassa sijaitsevan Jelczin-tehtaan. Komissio oli tehnyt kustannus-hyötyanalyysin
määrittääkseen sallittujen tukien tason. Komissio oli verrannut Vitorian hankkeen kuluja Jelczissa
toteutettavan vastaavan hankkeen kuluihin, joita Daimler-Chrysler oli tutkinut. Kustannus-
hyötyanalyysissa otettiin huomioon vaikutukset, joita Vitorian tehtaan toiminnan supistamisella tai
lopettamisella olisi, jos hankkeen sijaintipaikaksi valittaisiin Jelcz. Erityisesti otettiin huomioon Vitorian
työntekijöiden erorahakustannukset Espanjan sosiaalilainsäädännön mukaan, mutta myös
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ammattiyhdistysten neuvottelukäytännön mukaan. Analyysissä otettiin myös huomioon tehtaan myynti,
jos tehdas asetetaan selvitystilaan. Komissio totesi myös, että tuen intensiteetti (6,7 prosenttia) on
moottoriajoneuvoalan valtion tukia koskevan yhteisön puitesäännön (134) mukainen.

Italia

Fiat Mirafiori Meccanica (135)

Komissio teki 22. joulukuuta kielteisen päätöksen Fiatin investointihankkeeseen myönnettävästä
aluetuesta, jonka intensiteetti on 4,6 prosenttia. Komissio totesi, että kyseinen tuki ei ollut välttämätön
Mirafiori Meccanican hankkeen toteuttamiseksi.

Vuoden 1997 lopussa Italia ilmoitti kuudesta Fiat Autolle myönnettävästä aluetuesta lain n:o 488/92
mukaisesti. Yksi tuen saajista oli Mirafiori Meccanican tehdas. Tarkasteltuaan asiaa alustavasti komissio
totesi, että Italian toimittamat tiedot eivät osoittaneet, että suunniteltu aluetuki oli moottoriajoneuvoalan
valtion tukia koskevan yhteisön puitesäännön mukainen. Komissio aloitti siten 3. helmikuuta 1999 EY:n
perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn (136) kuudesta tukihankkeesta.
Toukokuun 26. päivänä kolmen asian (yksi niistä oli Mirafiori Meccanica) käsittelyaikaa jatkettiin (137).
Käsittelyssä keskityttiin suunniteltujen tukien välttämättömyyden arviointiin.

Moottoriajoneuvoalan valtion tukia koskevassa yhteisön puitesäännössä määrätään, että yhteismarkkinoil-
le soveltuvan aluetuen on oltava välttämätön investointihankkeen toteuttamiseksi tuettavalla alueella. Fia-
tin tekemä sijaintipaikkaa koskeva tutkimus, jonka perusteella Fiat valitsi Mirafiorin investointikohteekse-
en, oli tehty vuosina 1993–1994. Mirafiori ei ollut tukialue ennen maaliskuun 1995 loppua, jolloin alue luo-
kiteltiin perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaiseksi tukialueeksi. Tämän vuoksi
Fiat ei voinut odottaa saavansa aluetukea Mirafiori-hankkeensa rahoitukseen. Italian viranomaiset eivät my-
öskään osoittaneet riittävästi hankkeen siirrettävyyttä. Mirafiori on ainoa paikka, jonne Fiat on suunnitellut
hankkeen sijoittamista.

Italian ilmoittamat Fiat Mirafiori Meccanicalle myönnettävät tuet eivät siten ole välttämättömiä
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, eli
tässä asiassa tietyn talousalueen kehityksen edistämiseksi. Tämän vuoksi komissio päätti, että kyseinen
tuki on yhteismarkkinoille soveltumatonta eikä sitä voida panna täytäntöön.

Yhdistynyt kuningaskunta

Rover Longbridge (138)

Komissio päätti 22. joulukuuta aloittaa perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn
aluetuesta, jota Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset aikovat myöntää BMW-yhtymän
investointiin Roverin Birminghamisssa sijaitsevaan Longbridgen-tehtaaseen. Ehdotetun investoinnin
kokonaiskustannukset ovat 702 miljoonaa puntaa, josta 141 miljoonaa puntaa rahoitettaisiin aluetuella.
Päätöksen perusteluina ovat epäilyt hankkeen siirrettävyydestä ja tuen arvioinnissa tarvittavan
kustannus-hyötyanalyysin eräistä eristä.
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Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti myös 38 miljoonan punnan koulutuskokonaisuudesta, josta 11
miljoonaa puntaa katettaisiin tuella. Komissio hyväksyi tuen, sillä se oli koulutukseen myönnettävää
tukea koskevien yhteisön puitteiden mukaista.

2.4 Synteettikuituteollisuus

Saksa

Saxonylon Textil GmbH (139)

Komissio teki 20. heinäkuuta lopullisen kielteisen päätöksen tuesta, jota Saksan viranomaiset ehdottivat
myönnettäväksi Saxonylon Textil GmbH:lle, joka on singaporelaisen Tolaram-yhtymän tytäryhtiö.
Ehdotettuun tukeen sisältyy 42,3 miljoonaa Saksan markkaa tukea Meeraneen, Sachseniin tehtävään
investointiin. Hankkeen johdosta polyamidifilamenttilangan tuotantokapasiteetti kasvaisi merkittävästi,
vaikka alalla ei ole rakenteellista tuotannonvajausta. Komissio huomautti myös, että ehdotettu tuki-
intensiteetti (35 prosenttia brutto), joka on Sachsenin osavaltiossa suuriin yrityksiin sovellettava
alueellinen enimmäismäärä ja kaksinkertainen synteettikuituteollisuudelle myönnettävää tukea koskevan
säännöstön (140) perusteella sallittuun enimmäismäärään nähden. Näistä syistä komissio katsoi, että
ehdotettua tukea ei voida hyväksyä, sillä se ei täytä säännöstössä asetettuja edellytyksiä eikä siten sovellu
yhteismarkkinoille.

Portugali

Cerfil SA (141)

Komissio päätti 4. toukokuuta olla vastustamatta Portugalin viranomaisten myöntämää tukea synteettikui-
tuja valmistavalle Cerfil SA:lle, joka sijaitsee 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisella alueella. Tuesta
ei ollut ilmoitettu. Tuki myönnettiin suurelta osin säännöstön soveltamisalaan kuuluvien synteettikuitujen
tuotannon tukemiseen. Ehdotetun tuen intensiteetti ja muut tekijät olivat IMIT-erikoisohjelman (142) mukai-
set. Komissio hyväksyi kyseisen ohjelman vuonna 1995 PEDIP II -ohjelman (143) puitteissa. Komissio kat-
soi, että investointihankkeesta aiheutuva todellisen tuotantokapasiteetin 16,8 prosentin supistuminen oli hu-
omattava säännöstössä tarkoitetulla tavalla ja päätti siten olla vastustamatta tukea.

2.5 Rahoitusala

Saksa

Westdeutsche Landesbank Girozentrale (144)

Komissio päätti 8. heinäkuuta lopettaa kielteisellä päätöksellä 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn, jonka se oli aloittanut Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääomasijoituksena myöntämästä
tuesta Westdeutsche Landesbank Girozentralelle (WestLB).
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Vuonna 1994 komissiolle tehtiin kantelu tästä pääomasijoituksesta. Alustavien tutkimusten jälkeen
komissio aloitti lokakuussa 1997 muodollisen tutkintamenettelyn. Menettelyn aikana komissio totesi,
että Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääomasijoitus oli tehty edullisin ehdoin.
Wohnungsbauförderungsanstalt (Wfa), joka oli osavaltion omistuksessa ja jonka tarkoituksena oli edistää
rakennusalan kehittämistä, siirrettiin WestLB:lle vuoden 1991 lopussa, jotta pankki voisi noudattaa
vuonna 1993 voimaan astuvia tiukempia vakavaraisuusvaatimuksia. Vaikka Wfa jatkoi edelleen
rakennusalan kehittämistä, WestLB pystyi siirron ansiosta käyttämään osaa Wfa:n pääomasta oman
toimintansa tukena pankkivalvontaa varten. Maksettavasta korvauksesta päätettiin lähes kaksi vuotta
siirron jälkeen ja se oli ainoastaan 0,6 prosenttia vuodessa käytettävissä olleesta pääoman osuudesta.

Komissio päätteli, että 0,6 prosentin korvaus ei vastaa korvausta, jonka markkinataloudessa toimiva
yksityinen sijoittaja olisi vaatinut kyseisestä pääomasta. Koska osavaltio päätti olla vaatimatta
asianmukaista korvausta, pääomasijoitus sisältää perustamissopimuksessa tarkoitettua valtiontukea.
Tukiosuus oli 808 miljoonaa euroa vuosina 1992–1998. Koska tämä tuki ei sovellu yhteismarkkinoille,
se on perittävä takaisin WestLB:ltä korkoineen siirtoajankohdasta alkaen.

Ranska

Crédit Foncier de France (145)

Komissio päätti 23. kesäkuuta olla vastustamatta vuonna 1996 Crédit Foncier de Francelle (CFF)
myönnettyä noin 16 miljardin Ranskan frangin rakenneuudistustukea. Julkinen tuki oli välttämätöntä,
koska tämän erikoispankin likviditeetti oli heikentynyt merkittävästi 1990-luvun alussa
asuntolainamarkkinoilla tapahtuneiden lainsäädännöllisten ja taloudellisten muutosten johdosta.

CFF:n rakenneuudistustuki sisälsi 1) valtion takuun sille, että CFF:n arvopapereita vastaan otetun velan
kaikkia eräpäiviä noudatetaan, sekä ii) valtion sitoutumisen siihen, että se toteuttaa kaikki tarvittavat
toimenpiteet, jotta CFF:n toiminta voi jatkua voimassa olevien toiminnan vakautta koskevien sääntöjen
mukaisesti. Tämä sitoumus toteutettiin 1,85 miljardin Ranskan frangin suuruisena pääoman korotuksena.
Komissio totesi kyseiset tuet yhteismarkkinoille soveltuviksi, koska pankin kokonaistase on alentunut
merkittävästi (25 prosenttia) valtiontuen myöntämisen jälkeen ja sillä edellytyksellä, että CFF jatkaa
rakenneuudistusta ilmoitetun liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Elinkelpoisuuden palauduttua CFF
voitiin yksityistää heinäkuussa 1999.

2.6 Liikenne

Lentoliikenne

Aerelba – Elban saaren lentokenttä

Komissio teki 30. maaliskuuta 1999 päätöksen, jonka mukaan Toscanan alueen Aerelballe myöntämä
tuki Elban saaren lentokentän (Marina di Campo) uudistamistöiden rahoittamiseksi ei ollut valtiontukea,
koska se liittyi yhteisen edun mukaisen infrastruktuurihankkeen toteuttamiseen ja koska kyseinen
infrastruktuuri oli avoinna kaikille yhteisön kuljetusyhtiöille ketään syrjimättä.
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Alitalia

Alitalia-yhtiön pääomapohjan vahvistamista koskevan 15. heinäkuuta 1997 tehdyn päätöksen (146) 1
artiklan 10 kohdan mukaisen tarkastuksen puitteissa komissio katsoi 20. heinäkuuta 1999, että
päätöksessä asetetut edellytykset on täytetty. Arviossaan komissio otti erityisesti huomioon Italian
viranomaisten 13. ja 16. heinäkuuta 1999 antamat uudet sitoumukset, joiden mukaan ketään ei syrjitä
Alitalian hyväksi, mikä merkitsee Alitalian ja Italian viranomaisten välisen sopimuksen muuttamista,
sekä lisärajoitukset, jotka koskevat Alitalian tarjoamaa kapasiteettia Italian sisäisillä markkinoilla
vuosina 1999 ja 2000.

Iberia

Espanjan ilmoitettua suunnitelmasta korottaa Iberian pääomaa 20 miljardilla Espanjan pesetalla (120
miljoonalla eurolla) komissio tutki tarkasti kyseisen yrityksen tuloksen kiinnittäen erityisesti huomiota
31. tammikuuta 1996 tehdyssä päätöksessä (147) mainittuihin kannattavuuskriteereihin samoin kuin
tulevaisuudennäkymiin. Mainittu toimenpide on viimeinen vaihe tervehdyttämissuunnitelman
mukaisessa yrityksen saneerauksessa. Sen ansiosta valtion omistama SEPI-hallintayhtiö voi parantaa
Iberian tilaa mahdollisimman paljon tulevaa yksityistämistä varten. SEPIn olisi myös saatava yhtiöön
sijoitetut varat takaisin ja parannettava yhtiön kannattavuutta riittävästi lyhyellä aikavälillä
yksityistämisen yhteydessä. Näin ollen komissio päätteli 26. elokuuta 1999 tekemässään päätöksessä
pääoman korottamisen vastaavan järkevän sijoittajan toimintaa eikä pitänyt sitä EY:n
perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitettuna tukena.

Sisilian asukkaille myönnetyt sosiaalituet

Komissio tutki myös järjestelmän, jonka perusteella myönnetään lentoliikennettä koskevia korvauksia
Sisilian pienten saarten asukkaille sekä saarilla toimiville ammatinharjoittajille. Sovellettavien
suuntaviivojen perusteella komissio katsoi 3. syyskuuta 1999, että järjestelmä oli sosiaalisluonteista,
ilman syrjintää myönnettyä tukea ja että se soveltuu yhteismarkkinoille perustamissopimuksen 87
artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla.

Meriliikenne

Satamien elinkeinovero (Ranska)

Komissio lopetti 22. joulukuuta 1999 perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn,
jonka se oli aloittanut aiemmin kyseisenä vuonna Ranskan ilmoittamasta elinkeinoveroa (taxe
professionnelle) koskevasta tukijärjestelmästä. Kyseistä veroa ehdotettiin alennettavan, jotta nykyisten
lastinkäsittelylaitteiden omistuksen ja hallinnan siirto julkiselta sektorilta yksityisille lastinkäsittely-
yhtiöille helpottuisi. Järjestelmä koski 23:a ranskalaista satamaa. Lisäksi ehdotettiin samanlaista
veronalennusta uusien lisälaitteiden hankkimiseksi Le Havressa ja Dunkerquessa näiden satamien
kapasiteetin lisäämiseksi. Päätöksessään komissio hyväksyi tuen yksityisille lastinkäsittely-yhtiöille
nykyisten laitteiden siirtämiseksi ja korvaamiseksi, mutta Le Havren ja Dunkerquen satamiin
hankittavien uusien lisälaitteiden hankkimiseen myönnettävä tuki katsottiin yhteismarkkinoille
soveltumattomaksi.
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Funiviaria Alto Tirreno SpA (Italia)

Komissio katsoi 22. joulukuuta 1999 tekemässään päätöksessä, että Savonan satamassa toimivalle
Funiviaria Alto Tirreno SpA:lle myönnetty tuki ei nykyisessä muodossaan ja laajuudessaan soveltunut
yhteismarkkinoille ja ehdotti aiheellisia toimenpiteitä Italialle. Italian hallitus on myöntänyt tukea
Funiviaria Alto Tirrenolle vuonna 1952 annetun lain nro 1221 nojalla muun muassa sataman
lastinkäsittelytoiminnasta aiheutuneiden tappioiden kattamiseksi.

Rautatieliikenne

Ympäristötuki tavaroiden rautatiekuljetuksille (Tanska)

Komissio päätti 21. huhtikuuta 1999, että tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on korvata ulkoiset
vähäiset kustannukset, joita maantiekuljetuksista ei aiheudu, on perustamissopimuksen määräysten
mukainen. Tuen enimmäismäärä on 50 prosenttia kustakin rautatiekuljetuksesta kertyneestä
liikevaihdosta. Tukijärjestelmä luotiin otettaessa käyttöön infrastruktuurimaksut, joita rautatieyhtiöiden
on maksettava voidakseen käyttää Tanskan rautatieverkostoa. Komissio teki myönteisen päätöksen 77
artiklan nojalla, koska 1) tuen määrä on selvästi alempi kuin niiden kustannusten arvioitu määrä, joita
maantiekuljetusten tarjoajien ei tarvitse maksaa; 2) tukijärjestelmää sovelletaan kaikkiin tavaraliikenteen
harjoittajiin syrjimättömällä tavalla ja 3) järjestelmä ei vaikuta kaupan kehitykseen yhteisön edun
vastaisesti (kauttakulkuliikenne jätettiien tuen soveltamisalan ulkopuolelle, jotta meriliikenteeseen ei
kohdistuisi kielteisiä vaikutuksia).

Tieliikenne

Paikallisliikenteelle siirtymäkauden ajan myönnettävä verovapaus (Alankomaat)

Komissio päätti 10. marraskuuta 1999 olla vastustamatta verovapautta, jolla kahdeksan Alankomaiden
kaupungin kunnallisen liikennelaitoksen kuljetusliikkeet vapautettiin yritysverosta siirtymäkauden
ajaksi. Koska Alankomaissa suunnitellaan paikallisliikenteen vapauttamista ja tuki myönnetään
siirtymätoimenpiteenä kyseisten yritysten tarvitsemien rakenneuudistusten edistämiseksi, komissio
katsoi, että tuki oli EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukainen.

Tieliikenteen tukijärjestelmä (Italia)

Kahdessa touko- ja joulukuussa 1999 tekemässään päätöksessä komissio otti kantaa Italian
tieliikennealan rakenneuudistukseen ja intermodaaliliikenteen kehittämiseen liittyviin lain nro 454/97
mukaisiin toimenpiteisiin ja niiden täytäntöönpanoon. Intermodaaliliikenteen osalta komissio katsoi, että
Italian suunnittelemat tuet soveltuvat yhteismarkkinoille, koska ne edistävät keskipitkällä aikavälillä
taloudellisesti elinkelpoista toimintaa eivätkä todennäköisesti aiheuta kilpailun vääristymistä
toiminnanharjoittajien tai yhdistetyissä kuljetuksissa käytettävien terminaalien välillä. Komissio vahvisti
lisäksi aikaisemman käytäntönsä katsoessaan, että investointituet, joiden määrä on korkeintaan 30
prosenttia lastaus- ja kuormansiirtoon tarvittavien laitteiden sekä ohjelmien ja elektronisten ja
telemaattisten laitteiden hankintaan liittyvistä tukikelpoisista kustannuksista, edistävät alan kehitystä
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti. Tieliikenteen osalta komissio
katsoi, että kuljetustoimintaa harjoittaville yksityisille toiminnanharjoittajille tarjotut kannustimet
toiminnan vapaaehtoiseksi lopettamiseksi eivät olleet tukea. Komissio hyväksyi lisäksi toimenpiteet,
joiden tarkoituksena on edistää ajoneuvokannan muuttamista niin, että se vastaa tiukempia
ympäristönormeja, samoin kuin toimenpiteet, jotka tukevat toiminnanharjoittajien koulutukseen liittyviä
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aloitteita. Komissio hyväksyi myös toimenpiteen, jonka tarkoituksena on edistää tieliikennettä
harjoittavien yritysten yhdistymistä erityisesti alan heikon rakenteen: alalla toimii yli satatuhatta yritystä,
joista suurin osa on pieniä tai erittäin pieniä.

Intermodaaliliikenne

Intermodaaliliikenne (Itävalta)

Komissio päätti 8. heinäkuuta 1999 olla vastustamatta Itävallan valtiontukijärjestelmää, jonka perusteella
myönnetään investointitukea intermodaaliliikenteen terminaali-infrastruktuurin rakentamiseen.
Komissio katsoi, että kyseiset valtiontuet on katsottava EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan
mukaiseksi tueksi silloin, kun terminaalin toiminnasta ei ole järjestetty julkista tarjouskilpailua ja
kyseessä on taloudellinen toiminta. Komissio päätti, että tuki voidaan hyväksyä perustamissopimuksen
73 artiklan nojalla, jos tuen myöntäminen on välttämätöntä terminaalin rakentamiseksi, tuki ei vääristä
kilpailua terminaalien markkinoilla yhteisen edun vastaisesti ja tukea myönnetään avoimesti ja
syrjimättömällä tavalla.

Intermodaaliliikenne (Belgia)

Komissio katsoi 26. lokakuuta 1999 tekemässään päätöksessä, että tuen myöntäminen terminaalin rakenta-
miseen ei aina vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tar-
koitetulla tavalla. Tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, jos se vääristää tuetun terminaalin ja
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan terminaalin välistä kilpailua. Vaikka terminaalien välinen kilpailu ei vää-
ristykään, tuki saattaa vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, jos terminaalitoiminnan harjoittaja toi-
mii tällä alalla useissa jäsenvaltioissa tai jos tällainen toiminta on kohtuudella mahdollista.

2.7 Maatalous

Belgia

a) Tuki dioksiinikriisin vuoksi

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen «poikkeuksellisten
tapahtumien» aiheuttaman vahingon korvaamiseksi myönnettävien tukien osalta komissio hyväksyi
joukon Belgian valtiontukia tuottajille ja yrityksille, jotka kärsivät dioksiinin saastuttaman eläintenrehun
aiheuttamasta kriisistä. Vaikka elintarvikkeiden kemiallista saastumista ei voida katsoa 87 artiklan 2
kohdan b alakohdan mukaiseksi poikkeukselliseksi tapahtumaksi, komissio katsoi, että Belgian
viranomaisten ilmoitettua saastumisesta ja ryhdyttyä hätätoimenpiteisiin maataloudenharjoittajien oli
mahdotonta myydä tuotteitaan. Siten maataloudenharjoittajat joutuivat kriisitilanteeseen, joka
luonteeltaan ja vaikutuksiltaan eroaa merkittävästi tavanomaisesta eikä ole markkinoiden normaalien
toimintaedellytysten mukainen. Komissio katsoi kuitenkin, että poikkeuksellisen tapahtuman käsitettä
voidaan soveltaa ainoastaan tuottajiin, jotka eivät olleet mitenkään itse vastuussa tilanteestaan.

Maatalousyrittäjien kohdalla valtiontuki maksetaan korvauksina tai takaisinperittävinä ennakoina (148).
Korvaukset myönnetään siipikarjankasvattajille ja ennakot sian- ja naudanlihan sekä kananmunien
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tuottajille. Komissio on hyväksynyt takaisinperittävien ennakoiden muuntamisen lopullisiksi
korvauksiksi, jotka ovat 80 prosenttia eläinten omakustannushinnasta ja vastaavat korkeintaan
markkinahintaa, jos markkinahinta on alhaisempi kuin 80 prosenttia omakustannushinnasta (149). Belgian
hallituksen toteuttamien toimenpiteiden tarkoituksena oli korvata kokonaan tai osittain
maataloustuottajien vahingot, joita on aiheutunut eläinten teurastamisesta ja munien hävittämisestä sen
vuoksi, että tuotteet sisälsivät dioksiinia tai että paras aika tuotteiden pitämiseksi markkinoilla oli ohi ja
ne oli siten hävitettävä eläinten hyvinvoinnin ja ihmisten terveyden suojelemiseksi. Viimeksi mainitut
toimenpiteet koskevat erityisesti tiloja, joiden tuotteet takavarikoitiin eikä niitä näin ollen saanut pitää
kaupan.

Tukea myönnettiin ennakoina myös eläinperäisiä tuotteita omistaneille yrityksille, ja sen tarkoitus oli
estää sellaisia liikkeenharjoittajia joutumasta konkurssiin, joiden saastuneita tuotteita oli tuhottu tai
joiden tuotteet olivat vanhentuneet Belgian hallituksen hyväksymien turvaamistoimenpiteiden vuoksi
(150). Samassa yhteydessä komissio hyväksyi toisen toimenpiteen, jolla korvataan dioksiinivaaran
torjumiseksi viranomaisten käskystä hävitetyn tuoreen lihan ja siasta, naudasta ja siipikarjasta peräisin
olevien lihatuotteiden omistajien vahinkoja (151). Nämä tuotteet oli takavarikoitu ja tuhottu, koska niitä
ei voitu vapauttaa myyntiin ja koska kaikkia epäilyjä saastumisesta ei voitu välttää. Tässä tapauksessa
toimenpide, jonka tarkoituksena oli suojata kuluttajien terveyttä, katsottiin yhteismarkkinoille
soveltuvaksi perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaan kyseisten alojen
kehittämistä helpottavana tukena. Komissio hyväksyi myös sen, että Belgian valtio vastaa myös kaikista
edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvien analyysien kustannuksista ja eläinten ja tuotteiden
tuhoamiskustannuksista (152). Komissio on käytäntönsä mukaan hyväksynyt kaikista kustannuksista
vastaamisen, koska tuotteiden laadun valvonta ja niiden tuhoaminen oli välttämätöntä yhteisön ja/tai
kansallisen lainsäädännön mukaan.

Belgian dioksiinikriisin yhteydessä hyväksyttiin myös valtiontuki toimenpiteisiin, jotka sisältyivät
Belgian valtion ja Belgian pankkiyhdistyksen väliseen sopimukseen (153). Sopimukseen sisältyi
lainajärjestelmä, jolla estetään periaatteessa terveiden maatalousyritysten joutuminen konkurssiin tulojen
vähennyttyä, koska markkinat olivat epävakaat dioksiinin saastutettua jotkin eläinrehut ja tämän johdosta
toteutettujen toimenpiteiden vuoksi. Järjestelmä perustui sekä julkisen että yksityisen sektorin yhtäläisiin
toimenpiteisiin siten, että julkinen sektori takaisi 50 prosenttia lainatusta määrästä ja pankkisektori ottaisi
vastattavakseen jäljellä olevan 50 prosentin luottoriskin perimättä normaalia korkomarginaaliaan, joka
olisi korkeintaan Belgian peruskorko vähennettynä 30 peruspisteellä (mikä vastaa pankkien omia
kustannuksia). Lainoja voidaan myöntää terveellä pohjalla toimiville elinkelpoisille yrityksille, joiden
liikevaihto supistui kesä-syyskuussa 1999 (25 prosenttia kahden kuukauden aikana tai 40 prosenttia
yhden kuukauden aikana). Ilmoitukseen sisältyi kaksi EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1
kohdassa tarkoitettua tukimuotoa. Ensimmäinen tukimuoto oli valtiontakaus ja toinen se, että valtio
vastasi tappiot vahvistavien kirjanpitäjien palkkioista. Valtiontakauksen katsottiin olevan EY:n
perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen ottaen huomioon, että komissio oli
aikaisemmissa asioissa päätellyt, että Belgiassa tuotettuja elintarvikkeita ja eläinrehuja koskeneen
dioksiinikriisin vuoksi kansalaisten terveyden suojelemiseksi tarvittujen rajoitusten luonne ja laajuus
olivat perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja poikkeuksellisia
tapahtumia. Valtiontakauksen osuus oli alle 6,05 prosenttia lainan kokonaismäärästä. Belgian
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viranomaiset lupasivat myös varmistaa, että tuensaajille ei maksettaisi liikakorvauksia niiden tappioista.
Valtion suorittamat kirjanpitäjien palkkiot katsottiin koulutus- ja neuvontatueksi, jonka osalta komission
tavanomaisena käytäntönä on hyväksyä enintään 100 prosentin tuki.

Komissio hyväksyi myös alueiden ja Belgian pankkiyhdistyksen välisen pöytäkirjan (154). Toisin kuin
jälkikäteen annettava tuki tämä tuki on tarkoitettu elintarvikkeiden tai rehujen tuotanto-, jalostus- ja
kuljetusyrityksille sekä kaupallisille yrityksille. Pankkiala voi myöntää luottoja terveellä pohjalla
toimiville yrityksille, jotka ovat kärsineet maksuvalmiusongelmista kriisin vuoksi. Luottoehdot ovat
samanlaiset kuin edellä mainittua tukea koskevat ehdot, mutta tukeen ovat oikeutettuja ainoastaan
yritykset, joilla on toimipaikka jollain Belgian alueella, jolla vaaditaan, että luoton takausta on haettu.
Kuten edellisessä tapauksessa ja samoilla perusteilla valtiontakuujärjestelmä on EY:n
perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen. Valtiontakuun tukiekvivalentti on
alle 4 prosenttia luoton kokonaismäärästä. Kuten edellä mainitussa tapauksessa, Belgian viranomaiset
ovat sitoutuneet varmistamaan, että yksittäisille tuensaajille ei makseta liikakorvauksia vahingoista.

Komissiolle on ilmoitettu kansallisesta lakiehdotuksesta, joka muodostaa horisontaalisen
lainsäädännöllisen kehyksen ja sisältää tarvittavat valtuuttavat säännökset kriisin vaikutuksista
kärsineiden maatilojen hyväksi tehtävien toimenpiteiden toteuttamiseen (155). Vaikka lakiehdotukseen ei
sisälly varsinaisia tukia, ehdotus koskee valtiontukien myöntämistä maatalousyrityksille tarkoituksena
kattaa kokonaan tai osittain vahingot, joita ei ole katettu muilla valtion- ja/tai alueellisilla tuilla. Lisäksi
perustetaan korvausrahasto, jonka tarkoituksena on rahoittaa osa kriisistä kärsineille yrityksille
maksetuista tuista valtiolle aiheutuneista kustannuksista. Lakiehdotukseen sisältyy joukko
valvontatoimenpiteitä, joiden tavoitteena on varmistaa, että valtion- ja alueellisten tukien kasautuminen
ei johda kärsityistä vahingoista maksettuihin ylikorvauksiin ja että mahdolliset ylisuuret tuet maksetaan
takaisin rahastolle.

b) Tuki ympäristönsuojeluun ja nitraattidirektiivin mahdollinen rikkominen

Komissio päätti aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Belgian viranomaisten ilmoittamasta
toimenpiteestä (156), jonka nojalla tukea myönnetään maanviljelijöille korvauksena siitä, että viljelijät
voivat levittää lantaa ainoastaan tietyn määrän (enimmäismäärät vaihtelevat vuosittain). Tämä
toimenpide saattaa kuulua ympäristönsuojeluun myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön
suuntaviivojen (157) 3.4 kohdan soveltamisalaan. Kohdassa todetaan, että toimintatukea voidaan
poikkeuksellisissa tapauksissa myöntää, jos: i) tuella korvataan vain tavanomaisiin kustannuksiin
verrattuna ylimääräiset tuotantokustannukset, ii) tuki on väliaikaista ja periaatteessa asteittain alenevaa,
ja iii) tuki on välttämätöntä kilpailukyvyn alenemisen tasoittamiseksi, erityisesti kansainvälisellä tasolla.
Komissio ottaa yleensä myös huomioon, mitä yritysten on puolestaan tehtävä päästöjen vähentämiseksi.
Komissio aloitti asiassa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, sillä se
epäili, että nämä edellytykset eivät täyttyneet. Tuki ei näyttänyt olevan väliaikaista eikä asteittain
alenevaa, tuki ei näyttänyt välttämättömältä kilpailukyvyn alenemisen tasoittamiseksi eikä
maanviljelijöiden ilmeisesti tarvinnut ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin päästöjen pienentämiseksi.
Lisäksi toimenpiteen nojalla yhdelle hehtaarille levitettävän lannan määrä näytti rikkovan
nitraattidirektiiviä (vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta
pilaantumiselta 12 päivänä joulukuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/676/ETY). Tuen
myöntämiselle ei siten näytä olevan perusteita.
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(154) Asia N 614/99, komission päätös 8.12.1999 (ei vielä julkaistu).
(155) Asia N 680/99.
(156) Asia C 12/99 (ex N380/98), komission päätös 17.2.1999 (EYVL C 129, 8.5.1999).
(157) EYVL C 72, 10.3.1994.



Tanska

a) Maatalousmaan vero

Tanskaa koskevassa asiassa (158) komissio sovelsi ensimmäistä kertaa maatalousalalla tiedonantoaan
valtiontukisääntöjen soveltamisesta yritysten välittömään verotukseen (159). Asia koski alkutuotantoon
käytettävästä maasta kuntien veloittaman paikallisen maanomistusveron ylärajaa. Toimenpiteellä
muutettiin vuonna 1990 annettua paikallista maaveroa koskevaa lakia ja sitä oli tarkoitus soveltaa
vuosina 1999 ja 2000. Tanskan ehdottama yläraja (0,008 prosenttia) oli alempi kuin yläraja (0,015
prosenttia), jonka komissio oli hyväksynyt kahdessa aikaisemmassa, vuosien 1994–1996 ja 1997
maaveroa koskevassa päätöksessä. Nämä päätökset kattoivat maatalouteen, puutarhanviljelyyn sekä
siemenviljelyyn käytettävät maat. Uudessa toimenpiteessä veroraja ulotettiin koskemaan myös
metsätaloutta. Ylärajan perusteena on toimia vastapainona maanhintojen nousuille ja siten maaveroille,
jotka johtuvat muista kuin alkutuotantoon liittyvistä syistä. Toimenpiteellä vähennettäisiin myös
huomattavasti veroasteen vaihtelua (aikaisemmin 0,006–0,024 prosenttia, nyt 0,006–0,008 prosenttia).
Aikaisemmissa maaveroa koskevissa päätöksissään komissio katsoi, että maaveron raja ei ollut tukea.
Tanskan viranomaiset vakuuttivat, että tekijät, joihin komissio oli perustanut edelliset päätöksensä, eivät
olleet muuttuneet. Päätöksessään komissio toisti kahdessa aikaisemmassa asiassa esittämänsä kannan,
jonka mukaan toimenpide ei ollut EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaista
valtiontukea vaikka se oli valikoiva. Lisäperustana tälle päätelmälle päätöksessä otettiin huomioon se,
että toimenpide koski koko alkutuotantoa, sekä alkutuotantoon käytettävän maan erityisluonne.

b) Tuki eläintauteihin

Komissio päätti aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Tanskan ilmoittamasta
tukitoimenpiteestä. Toimenpide koskee Tanskan siipikarjantuotantoon liittyvän veroluonteisen
maksurahastojärjestelmän muutosta (160). Ilmoitetun toimenpiteen tarkoituksena oli, että
siipikarjantuotannon maksurahastosta rahoitettaisiin osa kustannuksista, joita aiheutuu broilereiden
rokotuksesta Gumboroa vastaan. Gumboro on siipikarjatauti, joka lisää teurassiipikarjan kuolleisuutta.
Tuen tarkoituksena oli maksaa korvauksia jälkikäteen viljelijöille, jotka olivat rokottaneet terveen
siipikarjan rokotuskampanjan aikana. Koska kyseiseen tautiin ei sovelleta Tanskan tai yhteisön
lainsäädäntöä eläintaudeista, tuki ei täyttänyt kaikkia kumulatiivisia edellytyksiä, jotka komission
periaatteen mukaan on täytyttävä, jotta valtiontuki eläinkulkutautien ja kasvitautien torjumiseksi voidaan
katsoa yhteismarkkinoille soveltuvaksi EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan
perusteella (yhteisön tai kansalliset säännökset, julkista huolta aiheuttavat infektiot, tuen ehkäisevä ja/tai
korvaava luonne, ei liikakorvauksia yksittäisille yrityksille, yhteisön eläinlääkintälainsäädännön
noudattaminen). Komissio epäili myös, noudattiko tuki vaatimusta, jonka mukaan tuen on koskettava
ainoastaan julkista huolta aiheuttavia infektioita eikä sitä voida myöntää tavanomaisiin yritystoiminnan
riskeihin liittyvien kustannusten kattamiseen, kun otetaan erityisesti huomioon Gumboro-taudin
edellinen esiintyminen 1990-luvulla ja toimialan vapaaehtoinen Gumboro-rahasto. Menettelyn
aloittamisen jälkeen Tanskan viranomaiset peruuttivat ilmoituksensa.
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(158) Asia N 53/99, komission päätös 9.6.1999 (EYVL C 213, 24.7.1999).
(159) EYVL C 384, 10.12.1998.
(160) Asia C 15/99 (ex N 489/98), komission päätös 23.6.1999.



Saksa

a) Tuki maanostoon

Komissio ilmoitti Saksalle vuonna 1999 lopullisesta kielteisestä päätöksestä, joka koski Saksan
hallituksen korvaus- ja tasaussuorituslain (EALG) perusteella myöntämää tukea (161). Lakiin sisältyy
järjestelmä maan ostamiseksi alempaan hintaan entisessä Itä-Saksassa. Eräiden tuensaajien kohdalla
tämä oli valtiontukea. Komissio totesi, että vaikka uudelleenperustajille («Wiedereinrichter») ja
oikeushenkilöille, joihin kuuluu vähintään yksi uudelleenperustaja, alennettu hinta saattaa olla korvausta
kärsitystä menetyksistä (maan pakkolunastus ja/tai maatilan omaisuuden arvon alentuminen), tämä ei
pidä paikkaansa uusperustajien («Neueinrichter»), muiden oikeushenkilöiden ja mahdollisten muiden
kyseisen lain soveltamisalaan kuulumattomien tuensaajien kohdalla. Jälkimmäisen ryhmän kohdalla tuki
olisi EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaista valtiontukea, koska siihen kuuluvat
eivät ole kärsineet takavarikoinnista tai muusta samantapaisesta vahingosta. Tuen määrä näytti liian
korkealta verrattuna niihin määriin, jotka komissio voisi yleensä hyväksyä maanhankinnan osalta
normaaleilla alueilla (toisin sanoen muilla kuin epäsuotuisilla alueilla). Lisäksi näytti siltä, että kyseinen
tuki oli syrjivä ja rikkoi siten EY:n perustamissopimuksen 12 artiklaa, 34 artiklan 3 kohtaa ja 43 artiklaa,
koska tietyiltä edunsaajilta vaadittiin asumista entisessä Itä-Saksassa 3. lokakuuta 1990. Tämän
edellytyksen täyttivät käytännössä ainoastaan (itä)saksalaiset.

Vuoden 1999 kuluessa komissiolle ilmoitettiin muutettu maanhankintaohjelma, jonka komissio hyväksyi
(162). Ongelmat, jotka johtivat osittain kielteiseen päätökseen, on ratkaistu:

— Vanhaa EALG:tä koskevassa komission lopullisessa osittain kielteisessä päätöksessä 20. tammikuuta
1999 katsottiin, että järjestelmä oli syrjivä asumista koskevan määräajan vuoksi. Käytännössä tämän
vaatimuksen pystyivät täyttämään ainoastaan (itä)saksalaiset. Kaikki tällaiset päivämäärät on
poistettu uudesta ohjelmasta.

— Komissio vastusti myös muilla kuin epäsuotuisilla alueilla maatalousmaan hankintaan myönnettävän
tuen intensiteettiä. Tuen taso noudattaa nyt sitä määrää, jonka komissio yleensä hyväksyy. Vanhan
EALG:n perusteella myönnetty tuki peritään takaisin korkoineen kuten komission päätöksessä 20.
tammikuuta 1999 vaadittiin.

Saksan viranomaisten antamien vakuutusten perusteella komissio on todennut, että maata on riittävästi,
jotta mahdolliselta syrjinnältä vältytään, vaikka vanhan EALG:n nojalla tehtyjä sopimuksia ei päätetä.
Jos uudessa järjestelmässä vielä olevat vanhan EALG:n mukaiset perusteet antavat itäsaksalaisille
etuoikeuden muiden kriteerien ollessa tasavertaiset, kyseinen etuoikeus kuuluu uusien osavaltioiden
maatalouden rakenneuudistusta koskevan tavoitteen soveltamisalaan. Samalla varmistetaan sellaisten
mahdollisten ostajien osallistumismahdollisuus, jotka tai joiden perheet ovat eläneet ja työskennelleet
DDR:ssä useiden vuosikymmenien ajan. Tämän tavoitteen laillisuus on hyväksytty 20. tammikuuta 1999
tehdyssä komission päätöksessä, eikä sitä ole asetettu kyseenalaiseksi.

Komissio katsoo siten, että Saksan hallituksen ehdottama uusi järjestelmä helpottaa alan taloudellisen
toiminnan kehittymistä. Toimenpide kuuluu siten EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c
alakohdan soveltamisalaan.
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(161) Asia C 17/98, komission päätös 20.1.1999 (EYVL L 107, 24.4.1999).
(162) Asia N 506/99, komission päätös 22.12.1999 (ei vielä julkaistu).



b) Maataloustuotteiden myynninedistämistuki

Komissio päätti aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Mecklenburg-Vorpommernin
osavaltion myöntämästä myynninedistämistuesta. Tuki koostuu useasta toimenpiteestä, jotka voidaan
jakaa koulutus- ja neuvontatukiin sekä myynninedistämistukiin. Komission pysyvänä käytäntönä on
hyväksyä tuet, joiden intensiteetti on 100 prosenttia, kun kyseessä ovat messuihin ja seminaareihin
osallistumiseen, markkinatutkimuksen tekemiseen jne. myönnettävien tukien kaltaiset koulutus- ja
neuvontatuet. Myynninedistämistukien on oltava valtion osallistumisesta maatalous- ja
kalastustuotteiden myynninedistämiseen annetun komission tiedonannon (163) ja, kun kyseessä on
mainonta, maataloustuotteiden ja tiettyjen muiden ETY:n perustamissopimuksen liitteessä II
luettelemattomien tuotteiden, kalastustuotteet pois luettuina, mainonnan kansallisen tukijärjestelmän
(164) mukaiset. Yksi tärkeimmistä myynninedistämistuilta vaadittavista edellytyksistä on
perustamissopimuksen 28 artiklan noudattaminen. Komissio totesi aiemmassa päätöksessä, että tämä
edellytys täyttyy (165). Ennen nyt käsiteltävän päätöksen tekemistä komissio tutki uudelleen Saksan
viranomaisten esimerkkinä lähettämän aineiston. Alustavassa tutkimuksessa näytti siltä, että aineistosta
kävi ilmi ainoastaan, että kyseiset tuotteet tulevat Mecklenburg-Vorpommernista. Tämän vuoksi näytti
siltä, ettei tuotteen laatua ja lajikkeita ja sen kansallista alkuperää koskevien viittausten välillä vallinnut
kohtuullinen tasapaino (jota edellytetään edellä mainitussa komission tiedonannossa), ja ettei toimenpide
noudattanut perustamissopimuksen 28 artiklan määräyksiä. Lisäksi toimenpiteellä myönnettiin tukea
ainoastaan yrityksille, joiden sääntömääräinen kotipaikka on Mecklenburg-Vorpommernissa. Tämä
näyttäisi olevan perustamissopimuksen 43 artiklan vastaista. Vastauksessaan menettelyn aloittamiseen
Saksan viranomaiset ilmoittivat muuttavansa toimenpidettä. Myynninedistämisestä esimerkkinä annettua
materiaalia ei käytettäisi ja viranomaiset vakuuttivat, että jatkossa käytettävä aineisto olisi EY:n
perustamissopimuksen 28 artiklan mukaista. Ne sitoutuivat myös lähettämään komissiolle vuosittaisen
kertomuksen sekä esimerkkejä käytetystä myynninedistämisaineistosta. Lisäksi poistettaisiin edellytys,
jonka mukaan tukikelpoisia ovat ainoastaan ne yritykset, joiden kotipaikka on Mecklenburg-
Vorpommernissa. Näiden muutosten jälkeen komissio päätti lopettaa menettelyn tekemällä myönteisen
päätöksen (166).

c) Vapautus sähkö- ja öljyverosta

Saksaa koskevassa asiassa komissio katsoi, että vapautus sähkö- ja öljyverosta, joka koski osittain myös
maatalousalaa (167), oli ympäristösuuntaviivojen 3.4 kohdan mukainen (168). Saksan viranomaiset olivat
ilmoittaneet vapautuksesta kolmeksi vuodeksi. Tuki oli siten väliaikainen mutta ei asteittain aleneva.
Suuntaviivojen tulkintaa koskevan käytäntönsä huomioon ottaen komissio päätti olla soveltamatta
vaatimusta tuen asteittaisesta alenemisesta. Vaikka se, että useimmissa maissa ei ole energiaveroja
maatalousalalla, ei ole hyväksyttävä peruste tuen maksamiseen, komissio hyväksyi, että toimenpiteen
tarjoama väliaikainen veronhuojennus oli tarpeen, jotta maatilat sopeutuisivat uusiin
kilpailuolosuhteisiin. Vaikka komissio huomautti, että maatalousalalla ei ollut oikeudellista velvoitetta
vastasuorituksiin, lopulta hyväksyttiin, että maanviljelijät investoisivat energiankulutuksen
vähentämiseen. Koska maatalousalalle myönnetty verovapautus oli vain osittainen (tuottajien on
maksettava 20 prosenttia verosta) ja toimenpiteestä aiheutui suuri ylimääräinen nettoverorasitus, näytti
siltä, että alkutuotannolla oli merkittävä syy energian säästämiseen.
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(163) EYVL C 272, 28.10.1986.
(164) EYVL C 302, 12.11.1987.
(165) Asia NN 27/97, komission päätös 18.6.1997 (EYVL C 334, 5.11.1997).
(166) Asia C 23/99, komission päätös 25.11.1999 (EYVL L 37, 12.2.2000).
(167) Asia NN 47/99, komission päätös 21.4.1999 (EYVL C 166, 12.6.1999).
(168) EYVL C 72, 10.3.1994.



d) Vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myönnettävä tuki

Komissio aloitti menettelyn myös asiassa, joka koskee kolmea yritysten pelastamiseen tai
rakenneuudistukseen liittyvää tukihanketta Saksan uusissa osavaltioissa (169). Menettelyn aloittamisen
jälkeen yksi ilmoituksista peruttiin. Muut ilmoitukset ovat edelleen tutkittavina.

Kreikka

Kreikan puuvillavirasto: veronluonteisilla maksuilla rahoitettu tuki

Komissio teki vuonna 1999 lopullisen kielteisen päätöksen, joka koski Kreikan puuvillaviraston
toimintaa, koska kyseistä virastoa rahoitettiin veronluonteisella maksulla, joka on 1 prosentti tuodun
puuvillan kokonaisarvosta (170). Puuvillavirasto on julkinen laitos, joka hoitaa puuvilla-alan
hallintotehtäviä sekä myöntää alan valtiontukia (tekninen apu, laadunvalvonta, tutkimus). Varsinaiset
tuet komissio katsoi yhteismarkkinoille soveltuviksi. Nämä tuet rahoitetaan kuitenkin veronluonteisilla
maksuilla, joita peritään sekä kotimaisista tuotteista että maahantuodusta puuvillasta. Nämä toimenpiteet
eivät ole veronluonteisia maksuja koskevan komission politiikan eivätkä Kreikan liittymissopimuksen
mukaisia. Päätöksen johdosta Kreikan on muutettavaa järjestelmää, ilmoitettava komissiolle muutoksista
ja perittävä takaisin sääntöjenvastaisesti maksetut tuet.

Espanja

Maatalous- ja elintarvikealan tuki

Komissio teki kielteiset päätökset Extremaduran alueen kahdesta tukijärjestelmästä Espanjassa vaatien 
tuen takaisinperintää. Tuki N:o C 37/99 (171) perustuu asetukseen N:o 35/1993, jossa annetaan rahoitusta
koskevat suuntaviivat yhden markkinointivuoden pääomatarpeiden kattamiseksi maataloustoiminnan ja
maatalouden elintarviketoiminnan kehittämiseksi. Tuensaajina ovat Extemaduran maatilojen haltijat, 
maatalousosuuskunnat ja muut yhteenliittymät sekä Extremaduran maatalousteollisuus, joka on tehnyt so-
pimuksia Extremaduran viljely- ja karjankasvatustilojen kanssa raaka-aineiden hankkimiseksi jalostusteol-
lisuudelle. Tukea myönnetään lyhytaikaisten lainojen korkotukena. Tuki N:o C 38/99 (172) perustuu 8. hei-
näkuuta 1998 annettuun määräykseen jalostukseen tarkoitettuja maataloustuotteita koskevasta tuesta mark-
kinointivuonna 1997–1998. Tuensaajina ovat jalostukseen tarkoitettujen vihannesten sellaiset tuottajat 
Extremadurassa, jotka tekevät sopimuksen Extremaduran vihannestuotteita markkinointivuonna
1997–1998 jalostavan teollisuuden kanssa. Tuen suunniteltu määrä on 1,5–5 pesetaa kilolta paprikan, 
pikkukurkkujen, kaalin, sipulin, parsakaalin, kukkakaalin, pinaatin, härkäpavun ja perunan osalta. Koska
kyseiset kaksi tukijärjestelmää rajoittuvat sellaisiin Extremaduran tuottajiin tai teollisuuteen, jotka tekevät
sopimuksen raaka-aineiden hankkimisesta jalostukseen teollisuuden tai viljely- ja karjankasvatustilojen
kanssa, nämä kaksi vaatimusta rajoittavat jäsenvaltioiden välistä tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja rikkovat
perustamissopimuksen 28 ja 29 artiklaa. Lisäksi tukia myönnetään sellaisten tuotteiden tuotannon edistämi-
seen, jotka kuuluvat yhteistä markkinajärjestelyä koskevien sääntöjen soveltamisalaan (hedelmä- ja vihan-
nesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annettu neuvoston asetus (EY) N:o
2200/96). Tämä asetus on katsottava täydelliseksi ja tyhjentäväksi järjestelmäksi, joka estää jäsenvaltioita
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(169) Asiat C 71/99 (ex N 258/98), komission päätös 13.10.1999 (EYVL C 359, 11.12.1999); C 73/99 (ex NN 90/97)
komission päätös 26.10.1999 (ei vielä julkaistu), C 16/99 (ex NN 108/98), komission päätös 3.3.1999 (EYVL
C 120, 1.5.1999).

(170) Asia C 60/94, komission päätös 20.7.1999 (ei vielä julkaistu).
(171) Asia C 37/99 (ex NN 25/99), komission päätös 22.12.1999 (ei vielä julkaistu).



soveltamasta kyseisiin järjestelmiin poikkeuksia tai niiden kanssa ristiriitaisia toimenpiteitä. Tuen N:o C
38/99 osalta kaikki tuki, jonka määrä perustuu tuotettuun määrään, on katsottava yhteismarkkinoille sovel-
tumattomaksi tueksi. Lisäksi tuki N:o C 37/99 ei ole maataloudelle myönnetyistä tuetuista lyhytaikaisista
lainoista annetussa valtiontukia koskevassa komission tiedonannossa esitettyjen kriteerien mukainen (173).

Ranska

Tuki viinialalle

Komissio päätti aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koskee Ranskan ilmoittamaa 
toimenpidettä kuluttajien kysyntää vastaavien viinien tuotannon edistämiseksi Charentesin alueella (174).
Tuella pyritään viinitilojen laadulliseen parantamiseen ja kannustetaan konjakintuottajia siirtymään 
«maaviinien» (vins de pays) tuotantoon edistämällä tiettyjen viiniköynnöslajikkeiden käyttöä. Komissio 
otti huomioon, että viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annettu asetus (EY)
1493/1999 (EYVL L 179, 14.7.1999, tuli voimaan 21. heinäkuuta 1999 ja sitä sovelletaan 1. elokuuta 2000
alkaen) sisältää määräykset viininviljelystä luopumisesta ja alan uudelleenjärjestelystä ja rakenneuudistuk-
sesta. Komissio katsoi, että koska Ranskan viranomaisten esittämällä ohjelmalla pyritään ratkaisemaan 
kyseinen ongelma pitkäksi ajaksi, suunnitelluissa toimenpiteissä on otettava huomioon yhteisen markkinaj-
ärjestelyn uudet suuntaviivat. Asetuksella säädetään niiden viinitilojen uudelleenjärjestelystä ja rakenneuu-
distuksesta, jotka pyrkivät mukauttamaan tuotantonsa markkinoiden kysyntään. Asetuksen 15 artiklan c
alakohdassa säädetään erityisesti siitä, että yksityiskohtaisissa soveltamissäännöissä, joiden on oltava ko-
mission hyväksymiä, on annettava säännöksiä, joilla pyritään estämään rakenneuudistustoimenpiteiden 
soveltamisesta johtuva tuotantokapasiteetin kasvu. Komission saamista tiedoista ilmenee, että suunniteltu
rakenneuudistus merkitsee uusien maaviinien tuotantoa, ja siten kokonaistuotannon kasvua. Lisäksi 
mainitun asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, että viininvalmistukseen käytettäviksi rypälelajikkeik-
si luokiteltujen viiniköynnösten istuttaminen on kielletty 31. heinäkuuta 2010 asti. Komissio totesi tämän
perusteella, että yksi uuden yhteisen markkinajärjestelyn tavoitteista oli se, ettei viinintuotanto kasvaisi. 
Siitä huolimatta, että Charentesin viinitilojen rakenneuudistuksesta on se etu, että sillä vähennetään 
sellaisen viinin tuotantoa, jolle ei ole markkinoita, komissio katsoo, että rakenneuudistuksesta johtuva 
maaviinien tuotannon kasvu Ranskassa on vastoin viinialan uuden markkinajärjestelyn periaatteita. 
Rakenneuudistus saattaa myös vääristää kilpailua viinimarkkinoilla, joilla ei näy merkkejä kasvusta. On
otettava huomioon se, että kyseisten viinitilojen rakenneuudistuksen jälkeen saatavat viinit menisivät nor-
maaleille viinimarkkinoille, vaikka ne on nyt määritelty käytettäviksi muilla markkinoilla. Tämän vuoksi
näiden viinitarhojen yleinen rakenneuudistus uhkaa vakavasti siirtää ongelman muille markkinoille, koska
yleisellä tasolla uudistus johtaisi markkinoille saatettavien viinien tuotannon selvään kasvuun, mikä on 
vastoin uuden yhteisen markkinajärjestelyn tavoitteita.

Irlanti

Tuki lampaankasvattajille ja talvirehutappioita koskeva tukijärjestelmä

Komissio aloitti 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn kahdesta Irlannin ilmoittamasta
tukitoimenpiteestä (175). Ensimmäinen toimenpide (176) on uuhia koskevan toimenpiteen osatoimenpide
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(172) Asia C 38/99 (ex NN 26/99), komission päätös 22.12.1999 (ei vielä julkaistu).
(173) EYVL C 44, 16.12.1996.
(174) Asia C 70/99 (ex N 79/99), komission päätös 29.9.1999 (EYVL C 359, 11.12.1999).
(175) Asia C 44/99 (ex NN 23/99 ja ex NN 79/99), komission päätös 8.7.1999 (EYVL C 280, 2.10.1999).
(176) Asia C 44/99 (ex NN 23/99, ex N 678/98).



(uuhipalkkio), jonka tarkoituksena on hävittää noin 100 000 huonokuntoista vuoristouuhta kuudessa
Irlannin läntisessä kreivikunnassa, jotka ovat kärsineet huonoista sääolosuhteista ja vaikeasta
maaperästä. Komissio katsoi, että tämä toimenpide näyttää olevan lampaantuottajille myönnettävää
tukea ja epäili, voidaanko tähän tapaukseen soveltaa 87 artiklan 2 kohdan b alakohtaa. Toimenpide näytti
selvästikin kohdistuvan ongelmiin, jotka johtuvat alan suhdannetaantumasta, ja toimenpidettä ei sen
vuoksi voitu katsoa poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttamien vahinkojen korvaukseksi. Koska lisäksi
sallittiin uuhista irrotetun lihan myynti ihmisravinnoksi ja siten kilpailu markkinoilla muiden
lihatuotteiden kanssa, joiden teurastuskustannuksia ei ole tuettu, näytti siltä, että Irlannin viranomaiset
eivät olleet toteuttaneet tarvittavia toimia rajatakseen toimenpiteen vaikutukset kilpailuun
mahdollisimman vähäisiksi.

Toinen toimenpide, jota koskeva menettely aloitettiin, oli talvirehutappioita koskeva tukijärjestelmä (177).
Järjestelmään kuuluu kolme osatoimenpidettä, joiden tarkoituksena on auttaa talvirehutappioita
kärsineitä viljelijöitä. Special Fodder Hardship -rahastosta myönnetään korvausta viljelijöille, jotka eivät
voineet saada tukea toisen toimenpiteen perusteella. Tämän tuen osalta komissio epäili, että korvauksen
edellytyksenä eivät olisi kosteasta ilmasta johtuvat talvirehutappiot tai että korvausta ei myönnettäisi
suhteessa kyseisiin tappioihin. Avustusta näytti saavan jokainen karjankasvattaja, joka pystyi
osoittamaan, että hänen karjansa kärsi tai saattoi todennäköisesti kärsiä rehun puutteesta johtuvasta
aliravitsemuksesta, riippumatta kuitenkaan puutteen syystä. Siksi komissio katsoikin, että tämä
toimenpide saattoi olla toimintatukea.

Italia

a) Osuuksien hankinta

Italia ilmoitti useista yrityksille myönnettävää rahoitusta koskevista toimenpiteistä vuosina 1998 ja 1999.
Komissio ilmoitti Italialle vuonna 1999 hyväksyvänsä tukijärjestelmän, jonka tarkoituksena oli tukea
elintarvikealan investointeja valtion omistaman holding-yhtiön (RIBS) kautta (178). RIBS hankkii
omistusosuuden tuensaajayrityksissä ja myöntää korkotuettuja lainoja korkeintaan 15 vuodeksi.
Tukijärjestelmän hyväksymisen johdosta on tarpeetonta tehdä yksittäinen ilmoitus komissiolle tietyn
rajan alittavista investointihankkeista, mikä nopeuttaa hankkeiden hyväksymistä, sillä se tapahtuu
ainoastaan kansallisella tasolla. Italian viranomaiset sitoutuivat toimittamaan komissiolle vuosittain
raportin järjestelmän täytäntöönpanosta. Raportin perusteella komissio voi ehdottaa mahdollisia
muutoksia tukijärjestelmään. Tukijärjestelmän ulkopuolelle jätettiin nimenomaan sokerialan
investointihankkeet ja hankkeet, joissa RIBS:n osuus on enemmän kuin noin 25 miljoonaa euroa (50
miljardia Italian liiraa). Näistä hankkeista ilmoitetaan komissiolle tapauskohtaisesti. Viimeisen vuoden
aikana Italian valtio ilmoitti varotoimenpiteenä valtionyritysten toteuttamista toimenpiteistä, jotka
katsottiin «markkinaehtoisiksi». Koska elintarvikealalle on pitkään myönnetty tukea, komissio vaati
Italialta erityisesti RIBS:n toiminnan osalta 88 artiklan 3 kohdan mukaista ilmoitusta kyseisistä
toimenpiteistä lukuun ottamatta joitain erittäin selviä tapauksia. Nämä toimenpiteet, jotka yleensä
toteutetaan hankkimalla osuuksia muissa yrityksissä, liittyvät usein kehityshankkeisiin, mukaan lukien
investoinnit, myynninedistäminen, markkinointi, organisaatiomuutokset jne. Näissä tapauksissa
valtionyrityksen odotetaan saavan takaisin sijoittamansa pääoman sekä kohtuullisen tuoton sijoitetusta
pääomasta. Tähän mennessä komissio on hyväksynyt yhden tällaisen toimenpiteen (179). Muiden vuonna
1999 ilmoitettujen tukiasioiden käsittely on kesken.
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(177) Asia C 44/99 (ex NN 79/99, ex N 90/99).
(178) Asia N 619/98, komission päätös 22.12.1998.
(179) Asia N 191/98, komission päätös 22.12.1998.



b) Sokerialan tuki

Vuonna 1999 komissio teki lopullisen kielteisen päätöksen, joka koski useita Italian julkisen
holdingyhtiön RIBS:n kautta vuosina 1988–1992 myönnettyjä valtiontukia sokerialalla (180). Tuet, jotka
liittyivät kahden Keski-Italiassa (Abruzzo ja Toscana) toimivan sokerintuotantolaitoksen toimintaan,
vaihtelivat luonteeltaan ja määrältään. Tuki sisälsi kaupallisia takuita, pääomaosuuksia tappioiden
peittämiseksi, pääomaosuuksia investointeja varten, pääomaosuuksien pidennyksiä, luopumisen
etuoikeutetuista luotoista, julkisen omaisuuden edulliset myyntiehdot ja korkotuettuja lainoja. Komissio
katsoi, että useimmat edellä mainituista tukimuodoista eivät olleet EY:n perustamissopimuksen
mukaisia, ja vaati Italiaa perimään sääntöjenvastaisesti myönnetyt tuet takaisin kahden kuukauden
kuluessa päätöksen ilmoittamisesta ja ilmoittamaan komissiolle saman ajan kuluessa päätöksen
täytäntöönpanemiseksi toteutetut toimenpiteet. Italia päätti valittaa komission tekemästä lopullisesta
kielteisestä päätöksestä yhteisöjen tuomioistuimeen. Päätöksen jälkeen komissiolle ilmoitettiin viidestä
muusta tuesta, jotka on myönnetty sokerialan yrityksille julkisen holdingyhtiön RIBS:n kautta vuosina
1989–1992.

c) Tuki pienille ja keskisuurille yrityksille takuina ja tuettuina lainoina

Komissio teki lopullisen kielteisen päätöksen (181) tuesta, jota Italia aikoi myöntää Etelä-Italiassa
toimiville pk-yrityksille takuina ja tuettuina lainoina velkojen konsolidoimiseksi 8. elokuuta 1995
annetussa laissa nro 341 olevan 2 artiklan mukaisesti. Koska lainat ja takuut eivät liittyneet investointiin
ja koska niitä ei myönnetty vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen,
komissio katsoi, että ne on katsottava toimintatueksi, joka on kielletty maatalousalalla.

d) Tuki vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

Rakenneuudistustuen osalta komissio ilmoitti Italialle vuonna 1999 päätöksestään aloittaa 88 artiklan 2
kohdan mukainen menettely, joka koski ilmoitettua hanketta myöntää tukea suojeltujen
maataloustuotteiden (kukka- ja kasvituotteet) alalla toimivien yritysten rakenneuudistukseen Sardiniassa
(182). Komissio teki päätöksen, koska ilmoitettu toimenpide, joka sisältää rahoitustoimenpiteitä (velkojen
takaisinmaksu ja uudelleen sopiminen), rakenteellisia toimenpiteitä (investoinnit) ja teknistä apua, ei
näyttänyt täyttävän edellytyksiä, joilla vaikeuksissa olevien yritysten rakenneuudistusta koskeva
tukijärjestelmä voidaan hyväksyä vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen
myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen mukaisesti (183). Rakenneuudistustuki
aiheuttaa erityisiä kilpailuongelmia ilman tukea toimiville muille tuottajille sekä muille jäsenvaltioille.
Siten rakenneuudistustuki voidaan sallia ainoastaan silloin, kun voidaan osoittaa, että sen hyväksyminen
on yhteisön edun mukaista. Tämä on mahdollista ainoastaan, kun tuki täyttää tiukat vaatimukset ja kun
otetaan täysin huomioon tuen kilpailua vääristävät vaikutukset. Tässä asiassa komissio esitti epäilyjä
erityisesti seuraavien seikkojen osalta: 1) mahdollisten tuensaajien rahoitusvaikeuksien laatu; 2)
kyseisten yritysten kannattavuuden palauttaminen ilmoitetun järjestelmän mukaisten toimenpiteiden
avulla; 3) kilpailun suhteettoman vääristymisen välttäminen; 4) tuen määrä suhteessa
rakenneuudistuksen kustannuksiin ja hyötyihin; 5) se, että kaikki tuensaajat eivät mahdollisesti täytä
kaikkia suuntaviivojen 3.2.4 kohdan mukaisen pk-yritysten määritelmän edellytyksiä. Lisäsyy
menettelyn aloittamiseen oli se, että Italian viranomaiset eivät poistaneet epäilyjä siitä, että tukea
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(180) Asia C 56/96, komission päätös 11.5.1999 (EYVL L 236, 7.9.1999).
(181) Asia C 36/98, komission päätös 10.11.1999 (ei vielä julkaistu).
(182) Asia C 83/98 (ex N 40/98), komission päätös 22.12.1998 (EYVL C 187, 3.7.1999).
(183) EYVL C 283, 19.9.1997.



myönnettäisiin eräille tuensaajille, jotka eivät olleet mahdollisesti maksaneet vielä takaisin tukea, jonka
komissio oli aikaisemmassa päätöksessä todennut yhteismarkkinoille sopimattomaksi ja jonka se oli
määrännyt perittäväksi takaisin. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan tällaisissa tapauksissa laittomien
tukien takaisinmaksun laiminlyöminen muodostaa peruselementin, joka oikeutetusti otetaan huomioon
uusien tukien tarkastelulautakunnassa (asia C-355/95 P. Tuomioistuimen tuomio 15. toukokuuta 1997.
Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) v. Euroopan yhteisöjen komissio ja Saksan liittotasavalta.
Oikeustapauskokoelma 1997, sivu I-2549). Tukitoimenpiteen suunniteltu budjetti oli 60 miljardia liiraa
(± 30 miljoonaa euroa).

e) Tuki Chianina-rodun naaraspuolisten jalostuseläinten kasvattamiseen

Komissio teki vuonna 1999 lopullisen kielteisen päätöksen tuesta, jota Italia aikoi myöntää Chianina-
rodun naaraspuolisten jalostuseläinten kasvattamiseen (184). Tuki oli osa kolmen toimenpiteen
kokonaisuutta, jonka tarkoituksena Italian viranomaisten mukaan oli estää tämän toscanalaisen rodun
voimakas väheneminen, joka on jatkunut viimeisten 10 vuoden ajan. Järjestelmän kolmesta
toimenpiteestä komissio katsoi vain tämän toimenpiteen yhteismarkkinoille soveltumattomaksi. Tuki
myönnettiin palkkiona erityiset vaatimukset täyttävien täysikasvuisten Chianina-rodun naaraiden
kasvattamiseksi niiden ensimmäiseen poikimiseen saakka. Tuen tarkoituksena oli kannustaa
karjankasvattajia kasvattamaan naaraspuolisia siitoseläimiä sen sijaan, että he myisivät ne tai lihottaisivat
niitä teurastusta varten, mikä tähän saakka on ollut karjankasvattajille kannattavampaa ja
riskittömämpää. Komissio on yleensä katsonut yhteismarkkinoille soveltuvaksi tuen, jota myönnetään
urospuolisten siitoseläinten kasvattamiseen, koska näillä eläimillä on tärkeä vaikutus
kotieläinjalostusalan geneettiseen ja laadulliseen paranemiseen ja koska näiden eläinten pidosta aiheutuu
suuria kustannuksia, joita karjankasvattajat eivät saa takaisin. Näin ei ole asian laita naaraspuolisten
eläinten kohdalla, joita kasvattajat voivat käyttää samanaikaisesti poikimiseen, maidontuotantoon ja
lihantuotannon parantamiseen, ilman että mikään näistä toimista vähentäisi eläinten markkina-arvoa.
Täten komissio katsoo, että naaraspuolisten eläinten kasvattamiseen myönnetty tuki on pelkkää
toimintatukea, jonka tarkoituksena on auttaa karjankasvattajia heidän normaalista
elinkeinonharjoittamisestaan syntyvissä kustannuksissa. Komissio on johdonmukaisesti hyväksynyt tuen
sekä naaras- että urospuolisten eläinten kasvattamiseen ainoastaan silloin, kun kyseinen rotu on
uhanalainen yhteisön perusteiden mukaisesti. Tässä tapauksessa tuen katsotaan suosivan geneettistä
monimuotoisuutta asetuksen N:o 2078/92 mukaisesti. Italian viranomaisten toimittamien tietojen
mukaan Chianina ei kuitenkaan ole uhanalainen rotu eikä EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1
kohdan mukaista poikkeusta voida siten soveltaa kyseiseen tukeen.

Alankomaat

a) Luonnontuhojen vuoksi myönnetty tuki

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti luonnonmullistusten
aiheuttaman vahingon korvaamiseksi myönnetyn tuen osalta Alankomaiden viranomaiset ilmoittivat
tukijärjestelmästä, joka koskee vahinkojen korvaamista tietyillä alueilla kaikille toimialoille, vaikkakin
suurin osa mahdollisista tuensaajista oli maatalousyrityksiä (185). Komissio on yleensä katsonut, että
maataloudessa sellaisia sääolosuhteita kuten hallaa, raekuuroja, jäätä, sadetta tai kuivuutta ei voida
katsoa perustamissopimuksessa tarkoitetuiksi luonnonmullistuksiksi, ellei yksityiselle tuensaajalle
aiheutunut vahinko saavuta tiettyä rajaa, joka on yleensä 30 prosenttia tai enemmän (20 prosenttia
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(184) Asia C 57/98, komission päätös 10.11.1999 (ei vielä julkaistu).
(185) Asia NN 136/98 (ex N 561/98), komission päätös 9.12.1998 (EYVL C 72, 16.3.1999), katso myös N 19/99,

komission päätös 12.3.1999 (EYVL C 92, 1.4.1999).



epäsuotuisilla alueilla) normaalikauden tuotannosta. Maataloustuotannon kausivaihteluiden vuoksi on
välttämätöntä varmistaa, että kyseistä rajaa sovelletaan, jotta voidaan estää huonojen sääolosuhteiden
käyttäminen tekosyynä toimintatuen maksamiseen. Tässä asiassa Alankomaiden viranomaiset osoittivat,
että rankkasade aiheutti tulvia joillain alueilla. Koska tulva katsotaan EY:n perustamissopimuksen 87
artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaiseksi luonnonmullistukseksi, maataloustuotannolle aiheutuneen
vahingon korvaus oli komission periaatteiden mukainen. Muilla vahinkoa kärsineillä alueilla tulvat olivat
vähäisiä tavanomaisessa merkityksessä (toisin sanoen joenpenkkojen repeäminen). Tässä tapauksessa
komissio katsoi kuitenkin, että hyvin epätavallinen maantieteellisten ja säätieteellisten olosuhteiden
yhdistelmä voitiin katsoa perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaiseksi
luonnonmullistukseksi, joten ei ollut tarvetta vaatia tavallisesti tuhojen korvaamiseksi vaadittua 30
prosentin tuotannonmenetystä. Vahinkoalueilla vallinneet sääolosuhteet olivat olleet poikkeuksellisen
vaikeat: kahden päivän aikana oli satanut vähintään 100 mm, mitä Alankomaiden kuninkaallisen
meteorologisen laitoksen mukaan tapahtuu ainoastaan joka 125:s vuosi. Alankomaiden viranomaisten
mukaan ongelmia aiheutui polderi-alueella, joka sijaitsee merenpinnan alapuolella ja jonka pohja on
raskasta savea, mikä vaikeuttaa vedenjuoksua. Mereltä puhaltaneen kovan tuulen vuoksi veden
juoksuttaminen mereen oli mahdotonta ja vesi työntyi sisämaahan päin. Alueen vedenhoitojärjestelmissä
ilmenneen häiriön vuoksi vedenpinta nousi ja maaperä kastui altapäin. Näiden tapahtumien seuraukset
olivat siten hyvin samanlaiset kuin ne, joita olisi aiheutunut tavanomaisesta tulvasta. Tässä
päätelmässään komissio otti myös huomioon, että Alankomaiden korvausjärjestelmän soveltamisala oli
yleinen. Korvausten piiriin kuuluivat yksityishenkilöt, oikeushenkilöt ja yleishyödylliset yhteisöt
(koulut, kunnat, uskontokunnat jne.), kaikilla toimialoilla toimivat yritykset ja maataloustuottajat.
Alankomaiden viranomaiset olivat vahvistaneet, että tappioiden laskeminen suoritettaisiin erikseen
kunkin tuensaajan osalta ja että kunkin tuensaajan oli itse vastattava osasta vahinkoja. Maatalousalalla
tappioiden laskeminen perustuisi aiheutuneisiin tappioihin, joita verrataan kolmen edellisen vuoden
keskisatoon, joka vastaa komission tavanomaista tappioiden laskentatapaa. Näin ollen järjestelmä ei
johda liikakorvauksiin ja näyttää siltä, että järjestelmää ei käytetä sääntöjen vastaisesti toimintatuen
maksamiseen, joka tavallisesti edellyttää 30 prosentin rajan soveltamista huonojen sääolosuhteiden
vuoksi.

b) Veronluonteisin maksuin rahoitettu myynninedistämistuki

Komissio teki vuonna 1999 lopullisen kielteisen päätöksen ehdotuksesta muuttaa kukkasipuleita
koskevaa Alankomaiden nykyistä tukijärjestelmää (186). Tukijärjestelmä, joka sisältää veronluonteisin
maksuin rahoitettavan koristekasvien ja kukkien myynninedistämistuen, on yhteisön sääntöjen mukainen
sekä myynninedistämisen osalta että nykyisen rahoitusjärjestelmän osalta. Rahoitusjärjestelmän
ulkopuolelle on nimenomaisesti jätetty muista jäsenvaltioista tuotujen tuotteiden verotus. Alankomaiden
viranomaiset ilmoittivat kuitenkin järjestelmän muutoksesta, jonka mukaan muista jäsenvaltiosta tuodut
tuotteet olisivat myös veronalaisia. Veron tuotto maksettaisiin kussakin alkuperäjäsenvaltiossa
perustetulle järjestölle käytettäväksi myynninedistämiseen kyseisessä maassa. Komissio teki lopullisen
kielteisen päätöksen muutosehdotuksesta seuraavista syistä. Vaikka myynninedistäminen on
yleisluonteista, toisin sanoen siinä ei viitata tuotteen alkuperään ja siten taataan muodollisesti tasa-
arvoinen kohtelu, näytti siltä, että käytännössä myynninedistäminen ja mainonta suosisivat kansallisia
erityispiirteitä, tarpeita ja puutteita. Erityisesti on todennäköistä, että myynninedistämistoimenpiteiden
ajoitus ja myynninedistämisessä korostettujen lajikkeiden valinta perustuisivat kansallisiin piirteisiin
tuontituotteiden vahingoksi. Lisäksi Alankomaiden ehdotus, jonka mukaan muista jäsenvaltioista
tuotujen tuotteiden verotuotot siirrettäisiin kyseisten jäsenvaltioiden edustusjärjestöille käytettäväksi
myynninedistämiseen kyseisessä maassa, ei näyttänyt muuttavan tätä arviota. Alankomaiden
viranomaiset eivät kyenneet poistamaan muiden jäsenvaltioiden huolta niiden organisaatioiden
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edustusvaltuuksista, joille maksut siirrettäisiin. Lisäksi eräissä tapauksissa muissa jäsenvaltioissa
tuottajat maksavat pakollisia maksuja myynninedistämisen rahoittamiseksi omassa maassaan. Tämä
johtaa mahdollisesti kaksinkertaiseen verotukseen tuotantomaassa ja Alankomaissa. Alankomaiden
viranomaiset ehdottivat palauttavansa veron, jos tuoja voi osoittaa maksaneensa vastaavan veron
tuotantomaassa. Tällaisten järjestelyjen käyttöönotto vaatisi ylimääräisiä hallinnollisia muodollisuuksia
pelkästään yhteisön sisäisessä kaupassa liikkuvien tuotteiden osalta. Tämä näyttäisi olevan EY:n
perustamissopimuksen 28 artiklan vastaista. Alankomaiden viranomaiset eivät myöskään antaneet
mitään vakuuttavaa selitystä sille, kuinka kyseisen järjestelmän hallinnolliset kulut katettaisiin ja kuinka
vältettäisiin yhteisön sisäisessä kaupassa liikkuvia tuotteita koskevat ylimääräiset hallinnolliset
muodollisuudet, jotka saattavat olla perustamissopimuksen vastaisia. Edellä olevan perusteella komissio
päätti, että Alankomaiden viranomaisten ehdottamalla järjestelmällä on kielteinen vaikutus kaupan
edellytyksiin yhteisen edun vastaisesti. Sen vuoksi sovellettiin asiassa 47/69 tehtyä yhteisöjen
tuomioistuimen tuomioon perustuvaa yleistä periaatetta: myös muista jäsenvaltioista tuotuihin tuotteisiin
kohdistuvilla veronluonteisilla maksuilla rahoitettu tuki ei sovellu yhteismarkkinoille.

c) Tuki kukkasipuleille ja yhteisen markkinajärjestelyn mahdolliset rikkomiset

Myös toisessa asiassa Alankomaiden viranomaiset ilmoittivat muutoksesta veronluonteiseen maksuun,
jolla rahoitetaan kukkasipulien markkinoilla Alankomaissa toteutettaviin toimenpiteisiin myönnettävää
valtiontukea (187). Tukijärjestelmän mukaan ylitarjontatilanteessa kasvialan tuotelautakunta
(Productschap Tuinbouw) voi päättää interventiojärjestelmän käyttämisestä ja määrittää
interventiohinnat (vähimmäishinnat). Tässä asiassa interventio-organisaatio Stichting
Bloembollensurplusfonds ostaa kukkasipuleita, joista ei saada vähimmäishintaa, maksamalla
interventionhinnan kyseisille tuottajille. Käsitellessään muutosilmoitusta komissio halusi tarkastella
uudelleen koko tukijärjestelmää. Koska tuki koskee sellaisten maataloustuotteiden (kukkasipulit)
kansallista markkinainterventiojärjestelmää, jotka kuuluvat yhteiseen markkinajärjestelyyn Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan, yhteisen markkinajärjestelyn
olemassaolo sulkee pois kansallisten toimenpiteiden mahdollisuuden markkinajärjestelyn piiriin
kuuluvilla aloilla, ellei yhteisön lainsäädännössä säädetä toisin, ja siten jäsenvaltioiden on
pidättäydyttävä toteuttamasta toimenpiteitä, jotka poikkeavat kyseisestä järjestelystä tai vahingoittavat
sitä (ks. esimerkiksi asia 111/76 Officier van Justitie v. Van den Hazel, Kok. 1977, s. 901; asia 177/78
Pigs and Bacon Commission v. MacCarren, Kok. 1979, s. 2161, ks. myös asia 190-73, Van Haaster,
30.10.1974, Kok. 1974, s. 1123). Kansallisten toimenpiteiden laillisuutta arvioitaessa peruskriteerinä on,
vaikuttaako jäsenvaltioiden jäljellä oleva toimivalta yhteisen markkinajärjestelyn toimintaan tai voiko se
vaikuttaa siihen. Tuotannon kiintiöittäminen ei ole ainoa toimenpide, jonka vaikutuksen voidaan katsoa
vastaavan määrällisiä rajoituksia, vaan myös interventiojärjestelmä voi olla tällainen toimenpide, sillä se
saattaa vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tällainen määrällinen rajoitus tai toimenpide, jolla
on vastaava vaikutus yhteisön sisäiseen kauppaan, on nimenomaan kielletty yhteisen markkinajärjestelyn
10 artiklassa. Kansallisen interventiojärjestelmän luonne on sellainen, että tuotteet poistetaan
markkinoilta, jolloin tämä tietenkin vaikuttaa hintoihin ja kauppavirtaan (markkinoilta poistettuja
tuotteita ei voi myydä; interventiohinnasta tulee vähimmäishinta). Jos interventiojärjestelmää ei olisi,
kaupallisten toimien toteuttaminen olisi vapaata aidon kilpailun edellytysten vallitessa. Euroopan
yhteisöjen tuomioistuin on hyväksynyt, että avoimet markkinat ja tehokas kilpailu ovat
kukkasipulimarkkinoiden perusta (katso asia 94/79, Vriend, 26.2.1980, Kok. 1980). Samoin kansallinen
interventiojärjestelmä poistaa markkinoilta laadultaan tyydyttäviä tuotteita. Tämän periaatekysymyksen
lisäksi Alankomaiden kansallinen markkinatukijärjestelmä saattaa olla yhteismarkkinoille soveltumaton
siksi, että siitä voivat hyötyä ainoastaan alankomaalaiset eivätkä muiden jäsenvaltioiden tuotteet. On
vaikea hyväksyä väitettä, että tuontituotteet hyötyvät järjestelmästä epäsuoraan tuotannon vähentyessä
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markkinoilla. Sen jälkeen kun komission yksiköt olivat ilmoittaneet Alankomaiden viranomaisille
olevansa alustavasti sitä mieltä, että järjestelmä ei sovellu yhteismarkkinoille edellä mainittujen syiden
vuoksi, Alankomaiden viranomaiset ilmoittivat luopuvansa järjestelmästä.

d) Tuki karjanteurastusalan uudelleenjärjestelyyn

Komissio päätti aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn karjanteurastusalan
uudelleenjärjestelystä (188). Alkuperäisen toimenpiteen tavoitteena oli pienentää karjanteurastusalan
ylikapasiteettia. Tämän vuoksi karjan ja lihan tuotelautakunnan (Productschap voor Vee en Vlees)
perustama nautojen teurastamojen uudelleenjärjestelyä käsittelevä laitos (Stichting Sanering
Runderslachterijen) ostaa teurastuskapasiteettia. Uutta ylikapasiteettia on alkanut esiintyä. Tämän vuoksi
edellä mainittu laitos haluaa ostaa ylimääräisen kapasiteetin, joka tulee markkinoille teurastamojen
konkurssin tai sulkemisen vuoksi. Alankomaiden viranomaiset ovat ilmoittaneet veronluonteisten
maksujen lisääntymisestä, ja niistä kertyneet varat käytetään 120 000 eläimen vuotuisen
teurastuskapasiteetin ostamiseen (mikä vastaa konkurssiin menneen yrityksen kapasiteettia), jolloin
kapasiteetti alenee 1,26 miljoonaan eläimeen. Tämän vuoksi veronluonteisia maksuja on nostettava
edelleen. Alankomaiden viranomaiset ovat sitä mieltä, että tuki voidaan hyväksyä tuotannon lopettamista
koskevan komission politiikan perusteella. Komissio ilmaisi kuitenkin epäilyksensä Alankomaiden
viranomaisten antamien perustelujen aiheellisuudesta erityisesti seuraavista syistä. Määrä, joka
maksetaan lupauksesta olla käyttämättä tiloja teurastukseen, tuntuu korkealta nykyisissä
markkinaoloissa, sillä voi olla mahdollista, että poistetulla kapasiteetilla ei itsessään ole mitään arvoa ja
että korvausta maksetaan liikaa. Myöskään ei ole osoitettu, että kukaan olisi kiinnostunut ostamaan
konkurssiin menneen yrityksen. Tällainen kiinnostus olisi osoittanut tuen tarpeelliseksi ja toiminut
vertailukohtana määritettäessä, kuinka paljon tukea tarvitaan kapasiteetin ostamiseen.

e) Kasvihuoneviljelyn vapauttaminen hiilidioksidiverosta

Komissio hyväksyi vuonna 1999 kasvihuoneviljelyalalle myönnetyn osittaisen vapautuksen
hiilidioksidiverosta (189). Komissio hyväksyi alkuperäisen lain ympäristöverosta (Wet belastingen op
milieugrondslag) 3. joulukuuta 1992. Lakiin on tehty useita muutoksia, muun muassa lakisääteinen
energiavero on otettu käyttöön. Energiaveron tarkoituksena on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja edistää
energiansäästöä. Alankomaiden hallitus muutti energiaveroja 1. tammikuuta 1999 lähtien. Veroja
korotettiin ja veroryhmiä muutettiin. Veronkorotuksesta kertyvät tuotot siirretään takaisin kotitalouksille
ja yrityksille tuloveron alennuksena. Alankomaiden hallitus odottaa, että korkeamman energiaveron
ansiosta hiilidioksidipäästöt alenevat.

Energiaveroa ei veloiteta kasvihuoneviljelyssä käytettävästä maakaasusta. Alankomaiden viranomaiset
pyysivät maakaasun käyttöä koskevan verottomuuden pidennystä kasvihuoneviljelyn osalta vähintään
toiseksi vuodeksi. Jos maakaasuyhteyttä ei ole, veroa ei peritä keskiöljystä, polttoöljystä ja
nestekaasusta.

Komission yksiköiden ja Alankomaiden viranomaisten välisen yhteydenpidon jälkeen Alankomaiden
viranomaiset muuttivat toimenpidettä: vapautus energiaverosta koskisi vain vuotta 1999. Vuosina
2000–2001 kasvihuoneviljelyä verotettaisiin (asteittain nousevasti) samalla tavalla kuin muita
energiavaltaisia aloja. Alankomaiden viranomaiset sitoutuivat ilmoittamaan järjestelmän uudelleen
vuonna 2002.
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(188) Asia C 55/99 (ex N 534/97), komission päätös 20.7.1999 (EYVL C 280, 2.10.1999).
(189) Asia N 589/B/98, komission päätös 8.12.1999 (ei vielä julkaistu).



Toimenpide kuuluu ympäristönsuojeluun myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen
soveltamisalaan, koska lain tavoitteena on ympäristönsuojelu. Sen tarkoituksena on vähentää
energiankulutusta korottamalla energiaverotusta. Verovapaus näyttäisi olevan toimintatukea. Yhteisön
suuntaviivoissa määrätään tiukoista edellytyksistä ympäristöongelmia varten myönnettävän toimintatuen
osalta:

— Tuen on oltava väliaikainen ja periaatteessa aleneva. Alankomaiden viranomaiset ovat antaneet
tarkan päivämäärän, jolloin nollatariffi päättyy ja josta lähtien yleistä järjestelmää sovelletaan
asteittain. Tuki on aleneva, koska nollatariffia sovelletaan edelleen vuonna 1999, mutta sen jälkeen
veroa korotetaan asteittain.

— Tuen on oltava tarpeellinen kilpailuhaitan korvaamiseksi: komissio on ottanut huomioon sen, että
koska kasvihuoneviljelyalan suhteelliset työvoimakustannukset ovat keskimääräistä alhaisemmat,
kyseisten yritysten hyöty vastaavasti myönnetystä työvoimaa koskevien verojen alennuksesta on
vähäinen. Aikaisemmin sovellettu kasvihuoneviljelyssä käytetyn maakaasun edullinen
hinnoittelujärjestelmä päättyi vuoden 1998 lopussa.

— Tuensaajien on annettava vastike: alan kanssa on tehty sopimus, jossa asetetaan uusiutuvien
energianlähteiden käytön tavoitteet: 4 prosenttia energian käytöstä vuonna 2010 on perustuttava
uusiutuviin energianlähteisiin. Energiatehokkuuden on parannuttava 65 prosenttia vuodesta 1980.
Kokonaisverotaakan lisääntyminen muodostaa lisävastikkeen. Uusi toimenpide, jonka mukaan
kaasun verotus kasvaa asteittain (sähkön käyttöä verotetaan täysimääräisesti), kannustaa
kasvihuoneviljelyalaa edistämään energian järkevää käyttöä ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

Komissio päätteli siten, että toimenpide täyttää ympäristösuuntaviivoissa asetetut vaatimukset.

Itävalta

Tuki kuttujen kasvattamiseen

Komissio aloitti 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Itävallan viranomaisten ilmoittamasta
tukijärjestelmästä, jonka perusteella myönnetään toimintatukea Ala-Itävallan viljelijöille kuttujen
kasvatuksen edistämiseksi. Itävallan viranomaiset totesivat, että tuki auttaisi kehittämään
kutunkasvatusta ja siten koko alaa ja että Itävallan vuohet olivat uhanalaisia, minkä vuoksi niiden
kasvattamiseen voitaisiin myöntää tukea asetuksen (ETY) 2078/92 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Komissio teki kuitenkin lopullisen kielteisen päätöksen toimenpiteestä, koska sen vaikutus ja tarkoitus
oli tuotantokustannusten leikkaaminen tuen keston ajaksi, ilman pitkäaikaista hyötyä kyseiselle alalle ja
koska ei ollut osoitettu, että vuohet olivat uhanalaisia Ala-Itävallassa (190).

Portugali

a) Tuki markkinavaikeuksissa oleville siankasvattajille

Komissio aloitti 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Portugalia vastaan tukijärjestelmästä, jonka
perusteella myönnetään tukea vuoden 1998 lopussa markkinavaikeuksissa olleille siankasvattajille (191).
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(190) Asia C 82/98, komission päätös 8.12.1999 (ei vielä julkaistu).
(191) Asia C 31/99 (ex N 704/98), komission päätös 4.5.1999 (EYVL C 220, 31.7.1999).



Järjestelmä muodostuu kahdesta toimenpiteestä. Ensimmäinen on nykyisten lyhytaikaisten lainojen
maksunlykkäys vuodeksi, sekä näiden lainojen koron alennus (100 prosenttiin asti). Toinen toimenpide
on tuettu lyhytaikainen (1 vuoden) laina, jossa tuen määrä voi olla jopa 100 prosenttia. Komissio katsoi,
että tuki oli siankasvattajille myönnettyä toimintatukea, jonka määrä ylitti maatalousalan tuettuja
lyhytaikaisia lainoja koskevassa komission politiikassa sallitun enimmäismäärän. Toimenpide saattaa
olla myös sianlihan yhteisen markkinajärjestelyn vastainen.

b) EPAC ja Silopor: rakenneuudistus ja yksityistäminen

Komissio aloitti vuonna 1998 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn valtion omistamien
viljanhankintayhtiön EPAC:n ja satamakäsittelystä vastaavan Siloporin rakenneuudistus- ja
yksityistämissuunnitelmasta (192). Vaikka Portugali oli kiinnostunut tutkimaan komission yksiköiden
kanssa mahdollisuutta muuttaa rakenneuudistussuunnitelmat vaikeuksissa olevien yritysten
pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myönnettävä tukea koskevien yhteisön suuntaviivojen mukaisiksi,
tuloksia ei ole saavutettu. Samaan aikaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa käsiteltiin useita
EPAC:tä koskevia asioita, jotka liittyvät Portugalin laiminlyöntiin olla noudattamatta komission vuonna
1997 tekemää päätöstä, jonka mukaan EPAC:lle myönnetty valtiontakaus oli sääntöjenvastaista ja
yhteismarkkinoille soveltumatonta valtiontukea. Tuomioistuimen odotetaan tekevän päätökset näissä
asioissa vuoden 2000 alussa.

Ruotsi

Toimitilojen edulliset vuokrat ja käyttöomaisuuden myynnin ja takaisinvuokrauksen edulliset hinnat

Soveltaen yleistä periaatetta, joka kieltää jäsenvaltioita myöntämästä puhdasta toimintatukea, komissio
päätti aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn
ilmoittamattomasta tuesta, jonka Ruotsi oli myöntänyt lihanjalostusyritykselle (193). Kantelun,
sanomalehtiartikkeleiden ja Ruotsin viranomaisten toimittamien tietojen perusteella komissio päätti
aloittaa menettelyn, koska seuraavat, Skellefteån kunnallisen kiinteistöyhtiön vuosina 1995–1997
myöntämät toimenpiteet sisälsivät mahdollisesti valtiontukea Nya Holmlunds Livs AB:lle (jäljempänä
‘Holmlunds’), joka on Skellefteåssa toimiva lihanjalostusyritys: 1) kiinteistöyhtiön ja Holmlundsin
välisen sopimuksen mukaiset vuokranmaksut lihanjalostamoista, joissa Holmlunds toimi; 2) kaksi
sopimusta sisältävä myynti- ja takaisinvuokraustoimenpide, jossa kiinteistöyhtiö osti Holmlundsin
aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden ja vuokrasi ne takaisin Holmlundsille; 3) Holmlundsin
toteuttama käyttöomaisuuden takaisinosto kiinteistöyhtiöltä vuonna 1997 tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Toimi liittyi Holmlundsin osakkeiden siirtoon uudelle omistajalle. Komission epäily toimenpiteeseen
sisältyvästä valtiontuesta perustui kiinteistöyhtiön toimenpiteiden arviointiin markkinataloussijoittajaa
koskevan periaatteen kannalta. Edellä mainittuihin toimiin liittyvä mahdollinen tuki näytti komissiosta
toimintatuen luonteiselta: kiinteistöyhtiön omistamien uuden ja vanhan jalostamon vuokrat ja
käyttöomaisuuden myynnin ja takaisinvuokrauksen hinnat olivat edullisia. Aikana, jolloin kunnallinen
kiinteistöyhtiö toteutti toimenpiteet (1995–1997) Holmlunds oli ilmeisesti vaikeuksissa oleva yritys.
Komissiosta oli ilmeistä, että toimenpiteet eivät täyttäneet mitään vaikeuksissa olevia maatalousyrityksiä
koskevia sääntöjä. Siinä määrin kuin toimenpiteet ovat toimintatukea, ne näyttävät olevan
yhteismarkkinoille soveltumattomia sekä rikkovan kyseisiä yhteisiä markkinajärjestelyjä (sian-, naudan-
ja vasikanliha).
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(192) Asia C 51/98 (ex N 852/97 ja N 6/98), komission päätös 29.7.1998 (EYVL C 363, 25.11.1998).
(193) Asia C 72/99 (ex NN 149/98), komission päätös 13.10.1999 (EYVL C 359, 11.12.1999).



Yhdistynyt kuningaskunta

Sikojen hyvinvointia edistävien teurastusten korvausjärjestelmä

Aloitettuaan 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn komissio teki myönteisen päätöksen
Yhdistyneen kuningaskunnan sikojen hyvinvointia edistävien teurastusten korvausjärjestelmästä (Pig
Welfare Slaughter Compensation Scheme), jota sovellettiin Pohjois-Irlannissa syyskuussa 1998 (194).
Ballymoneyssa sijaitseva Pohjois-Irlannin suurin sikojen teurastamo tuhoutui 20. kesäkuuta 1998
syttyneessä tulipalossa, ja tällöin menetettiin noin 40 prosenttia alueen sikojen teurastus- ja
lihankäsittelykapasiteetista. Monille tuottajille ei jäänyt mitään mahdollisuutta toimittaa eläimiään
teurastettaviksi ja käsiteltäviksi ja vuoden 1998 elokuun puolivälissä 20 000-30 000 sikaa odotti
teurastusta ja tilanne huononi päivä päivältä. Eläinten kuljettamista Ison-Britannian tai Irlannin
tasavallan teurastamoihin harkittiin, mutta yleisesti huono markkinatilanne ja eläintautien
valvontarajoitukset estivät tämän toteuttamisen. Tuottajille jäi näin ollen kasvava määrä eläimiä, jotka
olivat käytännössä myyntikelvottomia. Tiloille kerääntyvästä sikojen kasvavasta määrästä aiheutui
lisäksi vakavia eläinten hyvinvointia koskevia ongelmia, jotka liittyivät tilanpuutteeseen ja
ruokintavaikeuksiin. Eläimet kärsivät tilanahtaudesta, kuumuuden aiheuttamasta stressistä ja hännän
puremisesta, mikä aiheutti niille tarpeettomia kärsimyksiä. Sikojen hyvinvointia edistävien teurastusten
korvausjärjestelmästä maksettiin tukea teurastus- ja käsittelykustannuksiin ja enintään 30 punnan
sikakohtaiset korvaukset ylipainoisista lihotussioista (toisin sanoen sioista, joiden elopaino on vähintään
110 kg, lukuun ottamatta kantavia nuoria emakoita tai siitosemakoita tai -karjuja).

Lopullisessa päätöksessään komissio ei hyväksynyt Yhdistyneen kuningaskunnan väitettä, että tulipalo
olisi katsottava EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuksi
poikkeukselliseksi tapahtumaksi. Poikkeuksena 87 artiklan 1 kohdassa olevasta valtiontuen
yhteismarkkinoille soveltumattomuutta koskevasta yleisperiaatteesta 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan
määräyksiä on tulkittava rajoittavasti. Tässä asiassa komissio huomautti, että aineellisten vahinkojen
osalta tulipalon pääasialliset uhrit, Ballymoneyn laitoksen omistajat, eivät saaneet tukea ja heidän
vahinkonsa katettiin tavallisesta kaupallisesta palovakuutuksesta. Siankasvattajien kannalta tulipalon
taloudelliset vaikutukset olivat samat, jos laitos olisi suljettu muista syistä, esimerkiksi siksi, että se ei
ollut kannattava tai omistajien maksukyvyttömyyden vuoksi. Koska tavallisiin kaupallisiin toimiin
sisältyy aina riski, vaikkakin pieni, että jokin osapuoli lopettaa kaupallisen toiminnan syistä, joihin muut
osapuolet eivät voi vaikuttaa, tällaiset tapahtumat eivät ole EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2
kohdan b alakohdassa tarkoitettuja poikkeuksellisia tapahtumia.

Kyseisenä ajankohtana Pohjois-Irlannin sianlihamarkkinoilla vallinneen erityistilanteen vuoksi ja ottaen
huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten tekemät eri toimenpiteet ongelman
ratkaisemiseksi komissio päättelee, että toimenpiteen voidaan katsoa edistävän tiettyä taloudellista
toimintaa tai talousalueen kehitystä EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan
mukaisesti.

Maatalouden valuuttajärjestelmän tuet

Maatalouden valuuttajärjestelmän tukien osalta vuoden 1999 merkittäviä tapahtumia olivat siirtyminen eu-
ron käyttöön ja jäädytettyjen vihreiden kurssien lakkauttaminen. Ainoastaan yksi tuki peltokasvialalla liit-
tyi 1. heinäkuuta 1998 tapahtuneeseen Ruotsin kruunun revalvaatioon (195). Kyseiselle alalle myönnettiin
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(194) Asia C 76/98, komission päätös 9.6.1999 (EYVL L 227, 28.8.1999).
(195) Asia C 76/98, komission päätös 9.6.1999 (EYVL L 227, 28.8.1999).



tukea yhteensä 2,215 miljoonaa euroa, ja tuen määrä hehtaaria kohti oli 1,4 euroa, kun otetaan huomioon Ru-
otsin perusviljelyala. Kaikki muut tukitapaukset liittyivät maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestel-
mästä ja siirtymätoimenpiteistä euron käyttöönottamiseksi yhteisessä maatalouspolitiikassa annettujen
neuvoston asetusten (EY) N:o 2799/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1) ja (EY) N:o 2800/98 (EYVL L 349,
24.12.1998, s. 8) soveltamiseen. Viimeksi mainitun asetuksen 3 artiklan mukaan tasaustukea myönnetään
silloin, kun muuntokurssi, jolla euro muunnetaan kansalliseksi rahayksiköksi, tai valuuttakurssi, jota mää-
räytymisperusteena pidettävänä päivänä vuonna 1999 sovelletaan hehtaaria tai nautayksikköä kohti määri-
tettyyn kiinteämääräiseen tukeen (mukaan lukien uuhipalkkio) tai rakenne- tai ympäristötukeen, on alhai-
sempi kuin aiemmin sovellettu kurssi. Tässä yhteydessä olisi pantava merkille myös se, että maatalouden va-
luuttajärjestelmän siirtymäkauden tuen myöntämistä koskevat säännöt ovat muuttuneet. Maatalouden valu-
uttajärjestelmän siirtymäkauden tuen yhteisön rahoitusosuuden myöntäminen ei ole enää entiseen tapaan
pelkkä jäsenvaltioille tarjoutuva mahdollisuus, vaan tosiasiallinen velvollisuus. Jäsenvaltioilla on kuitenkin
edelleen mahdollisuus päättää toisen ja kolmannen osuuden edellyttämän kansallisen rahoituksen myöntä-
misestä. YMP:n toimenpiteet, joiden määräytymisperusteena on 1. tai 3. tammikuuta 1999 taikka 1. heinä-
kuuta 1999, koskevat seuraavia jäsenvaltioita: Belgia, Tanska, Ranska, Irlanti, Italia, Luxemburg, Suomi,
Ruotsi (ainoastaan 1. heinäkuuta 1999), Espanja (1. elokuuta 1999 ja 1. syyskuuta 1999) sekä Yhdistynyt ku-
ningaskunta. Kaikki jäsenvaltiot ovat toimittaneet ehdotuksensa säädetyssä määräajassa. Useimpien
YMP:n suorien tukien osalta maatalouden valuuttajärjestelmän siirtymäkauden tuet myönnettiin vastaavi-
en markkinapalkkioiden korotuksina. Eräitä käytännön vaikeuksia ilmeni kuitenkin rakennetoimenpiteiden
(asetus (EY) N:o 950/97) ja YMP:n uudistuksen liitännäistoimenpiteiden (asetus (ETY) N:o 2078/92 – maa-
talouden ympäristötoimenpiteet, asetus (ETY) N:o 2079/92 – viljelijöiden varhaiseläkejärjestelmä ja asetus
(ETY) N:o 2080/92 – metsitystoimenpiteet) yhteydessä. Vaikeudet johtuivat ennen kaikkea siitä, että nämä
toimenpiteet toteutetaan komission hyväksymien monivuotisten ohjelmien osana. Kyseisiin ohjelmiin si-
sältyy runsaasti erilaisia toimenpiteitä, joiden toteuttamisedellytykset poikkeavat toisistaan huomattavasti.
Komissio on tähän mennessä hyväksynyt viisi tukijärjestelmää Yhdistyneessä kuningaskunnassa (lammas-
palkkio (196), naudanlihapalkkio (197), maatalouden ympäristötoimenpiteet ja metsitys (198), peltokasvien
viljelyalat/humalapalkkio (199) sekä pellavan ja hampun tukijärjestelmä (200)), kaksi tukijärjestelmää Tans-
kassa (toinen liittyy toimenpiteisiin, joiden määräytymisperusteena on 1. ja 4. tammikuuta (201), ja toinen
toimenpiteisiin, joiden määräytymisperusteena on 1. heinäkuuta (202)), yhden tukijärjestelmän Ranskassa
(203) ja Luxemburgissa (204) (kattaa kaikki alat), kaksi tukijärjestelmää Belgiassa (toinen liittyy eläinkunnan
tuotteisiin, joiden määräytymisperusteena on 1. tai 4. tammikuuta 1999 (205), ja toinen vastaaviin tuotteisiin,
joiden määräytymisperusteena on 1. heinäkuuta (206)), kolme tukijärjestelmää Suomessa (eläinkunnan tuot-
teet (207), peltokasvit (208) sekä pellava ja hamppu (209)) ja kolme tukijärjestelmää Irlannissa (eläinpalkkio
(210), maatalouden ympäristötoimenpiteet ja varhaiseläkejärjestelmä (211) sekä peltokasvit (212)). Italian
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(196) Asia N 156/99, komission päätös 21.4.1999 (EYVL C 159, 5.6.1999).
(197) Asia N 239/99, komission päätös 23.6.1999 (EYVL C 233, 14.8.1999).
(198) Asia N 241/99, komission päätös 8.12.1999 (ei vielä julkaistu).
(199) Asia N 487/99, komission päätös 26.10.1999 (EYVL C 359, 11.12.1999).
(200) Asia N 483/99, komission päätös 26.10.1999 (EYVL C 359, 11.12.1999).
(201) Asia N 258/99, komission päätös 15.1.2000 (EYVL C 12, 15.1.2000).
(202) Asia N 576/99, komission päätös 26.10.1999 (EYVL C 12, 15.1.2000).
(203) Asia N 395/99, komission päätös 13.10.1999 (EYVL C 340, 27.11.1999).
(204) Asia N 295/99, komission päätös 10.11.1999 (ei vielä julkaistu).
(205) Asia N 296/99, komission päätös 26.10.1999 (ei vielä julkaistu).
(206) Asia N 730/99, komission päätös 22.12.1999 (ei vielä julkaistu).
(207) Asia N 256/99, komission päätös 10.11.1999 (ei vielä julkaistu).
(208) Asia N 620/99, komission päätös 25.11.1999 (ei vielä julkaistu).
(209) Asia N 741/99, komission päätös 18.1.2000 (ei vielä julkaistu).
(210) Asia N 251/B/99, komission päätös 10.11.1999 (ei vielä julkaistu).
(211) Asia N 251/A/99, komission päätös 8.12.1999 (ei vielä julkaistu).
(212) Asia N 650/99, komission päätös 22.12.1999 (ei vielä julkaistu).



osalta (213) komissio pyysi tarkempia tietoja siitä, miten käytettävissä olevat varat on tarkoitus käyttää, 
minkä vuoksi ilmoitetun suunnitelman käsittely on vielä kesken.

2.8 Kalastus

Espanja

Komissio hyväksyi Espanjan esittämän tukijärjestelmän, joka koskee kokeiluluonteisten 
kalastushankkeiden rahoittamista. Hankkeilla pyritään arvioimaan tällaisen kalastustoiminnan 
kannattavuutta säännöllisellä ja kestävällä pohjalla. Hankkeet valitaan seuraavien kriteerien perusteella: 
pilottitoiminnan innovatiivisuus, uusien tai valikoivien pyydysten käyttö, pyydettävien lajien hyödyllisyys,
toiminta muilla kuin yhteisön laivaston käyttämillä kalastusvyöhykkeillä ja Espanjan merentutkimuslaitok-
sen tai muiden tieteellisten laitosten esittämä todistus hankkeen tieteellisestä merkityksestä.

Toimenpide arvioitiin kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukia koskevien suuntaviivojen mukaiseksi.
Kyseisten suuntaviivojen mukaan tällaisia toimenpiteitä voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvina,
mikäli niiden yhteydessä noudatetaan yhteisön puitteita tutkimus- ja kehittämistyöhön myönnettävälle
valtiontuelle. Näissä puitteissa tutkimustyöhän myönnettävä tuki määritellään EY:n
perustamissopimuksen mukaiseksi, jos se on – kuten perustamissopimuksessa edellytetään – tarkoitettu
helpottamaan tiettyjä taloudellisia toimintoja ja jos tutkimustulosten saatavuus varmistetaan. Viimeksi
mainittu edellytys täyttyy, koska Espanjan merentutkimuslaitos julkaisee loppukertomukset kaikista
hankkeista.

Ranska

Komissio hyväksyi Pesca-yhteisöaloitteen osana toimenpiteen, jolla perustettiin kansallinen
takuurahasto. Sen tavoitteena on kalastustuotteiden kaupan rakenteiden ja toimivuuden
järkiperäistäminen ja erityisesti kauppaketjun eri toimijoiden (kalastajat, tukku- ja vähittäiskauppiaat
sekä näiden yhdistykset) tukeminen. Tuki myönnetään julkisena takuuna, joka annetaan liiketoimen
hoitajan kalahuutokaupassa ottaman velan rahoittamisesta huolehtivalle luottolaitokselle. Rahaston
takaus otetaan käyttöön vain siinä tapauksessa, että tukkukauppias joutuu vararikkoon sen jälkeen, kun
ostajilta huutokaupassa vaadittu pakollinen takuu on käytetty loppuun.

Toimenpiteen avulla pyritään lisäämään markkinamekanismien tehokkuutta vähentämällä
kalastustuotteiden kauppaa usein haittaavaa rakenteellista jäykkyyttä ja heikkoutta. Rahaston toiminnan
ansiosta kyseisten tuotteiden kaupasta tulee tehokkaampaa ja sujuvampaa, ja liiketoimiin liittyvät
taloudelliset riskit vähenevät. Se mahdollistaa myös uusien toimintojen kehittämisen helpottamalla
tukkukauppiaiden pääsyä osallisiksi eri satamien tuotteista ja vakauttamalla kauppaketjun muut osat.
Tämä toimenpide kuuluu yhteisön lainsäädännön mukaisiin ohjelmatyön välineisiin. Ranskan
kalastusalan rakenneuudistusta koskevalla yhteisön aloiteohjelmalla pyritään osaltaan vahvistamaan alan
tuotteiden kauppaa ja erityisesti toimia ensimmäisten ostajien – toisin sanoen kalatukkukauppiaiden –
hyväksi. Tämänkaltaisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa vähittäiskaupan kehityksen (kuluttajien
makutottumukset, asiakkaiden, jalostusyritysten ja kauppiaiden vaatimukset) sekä kalatukkukauppaa
harjoittavien yritysten epävakaan rahoitustilanteen huomioimiseksi. On myös pantava merkille, että
tähän toimenpiteeseen voidaan soveltaa EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdassa
määrättyä poikkeusta, koska se edistää tietyn taloudellisen toiminnan kehitystä muuttamatta
kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla.
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Italia

Komissio hyväksyi tukijärjestelmän, jonka tarkoituksena on luonnonmukaisella tuotantotavalla
tuotettujen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden arvostuksen lisääminen ja myynninedistäminen Ligurian
alueella. Hankkeella pyritään edistämään ympäristönsuojelun sekä tuottajien ja kuluttajien terveyden
vaalimisen kanssa sopusointuisia tuotantomenetelmiä. Tukijärjestelmä koskee yksinomaan niitä
laitoksia, joiden tuotteet valmistetaan luonnonmukaista tuotantoa koskevan yhteisön lainsäädännön
säännöksiä noudattaen. Järjestelmä vastaa yhteisön rakenteellisia toimia kalastus- ja vesiviljelyalalla
koskevista perusteista ja edellytyksistä annettua lainsäädäntöä, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat
toteuttaa toimenpiteitä laadun parantamiseen ja positiivisiin ympäristövaikutuksiin tähtäävien
järjestelmien kehittämisen ja soveltamisen edistämiseksi.

Komissio hyväksyi myös toisen Italian ilmoittaman tukijärjestelmän, joka koskee tonnikalan pyyntiä
perinteisillä pauneteilla. Järjestelmä mahdollistaa aluksiin sekä laitteiden ja verkkojen kunnossapitoon
liittyvät investoinnit (hankinta ja huolto). Toimenpide liittyy toisaalta kyseistä erityismenetelmää
käyttäen tapahtuvan kalastustoiminnan säilyttämiseen ja toisaalta vanhan kulttuuriperinnön
ylläpitämiseen, minkä vuoksi sillä on huomattava merkitys alueen kulttuurille ja matkailuelinkeinolle.

Portugali

Portugalin hallitus ilmoitti tukijärjestelmästä, jolla perustettiin rahasto tukemaan taloudellisesti ammattika-
lastajia, jotka ovat tilapäisesti estyneitä harjoittamaan toimintaansa. Keskeytymisen syynä on oltava yleinen
katastrofi, jonka seurauksena satamat joudutaan sulkemaan pitemmäksi aikaa ja kalastustoiminnan harjoit-
taminen on mahdotonta tapahtuman poikkeuksellisen ja ainutkertaisen luonteen vuoksi. Rahastoa kartute-
taan tuloilla, jotka saadaan yleisen kalastusjärjestelmän sääntöjen rikkomisista perittävistä sakoista. Tarkoi-
tuksena on alan ammatinharjoittajien tukeminen tilanteissa, joissa toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen
johtuu katastrofeihin tai kalavarojen poikkeuksellisiin säilyttämistarpeisiin liittyvistä syistä taikka on 
perusteltua kansanterveyden tai ympäristönsuojelun vuoksi ottaen huomioon, että ei ole olemassa 
vakuutusta, joka kattaisi kalastusalalla tämäntyyppiset tilanteet. On totta, että kalastustoiminnan harjoitta-
minen riippuu suurelta osin joko ilmasto-olosuhteista tai kalavarojen tilasta. Järjestelmän mukaan aluksilla
työskenteleville merimiehille, jotka kalastustoiminnan keskeydyttyä eivät enää saisi vähimmäistoimeentu-
loaan, maksetaan rahallinen korvaus. Näin järjestelmä toimii eräänlaisena sosiaaliturvan vastineena.

2.9 Televisio

Saksa

Kinderkanal ja Phoenix (214)

Komissio päätti 24. helmikuuta, että kahdesta erikoistelevisiokanavia koskevasta toimenpiteestä yksi ei
ollut valtiotukea ja toinen oli perustamissopimuksen mukainen. Vuonna 1997 tehtiin kantelu kahden
julkisen saksalaisen erikoistelevisiokanavan (Kinderkanal ja Ereignis- und Dokumentationskanal
Phoenix) perustamisesta. Kantelun tekijät väittivät, että näiden kahden uuden kanavan rahoitus
lupamaksuilla ja molemmille annettu etuoikeus kaapeliverkkoon oli valtiontukea.

Lupamaksujen osalta komissio päätti, että nämä varat ovat EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1
kohdan mukaista valtiontukea. Tällainen tuki voi olla 86 artiklan 2 kohdan mukaista yhteismarkkinoille
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soveltuvaa valtiontukea, jos tuki myönnetään korvauksena «yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä
palveluista». Komissio totesi, että Saksa oli laillisesti määritellyt yleisradiotoiminnan julkisen palvelun
tehtävän osaksi i) lastenkanavan, jossa ei esitetä mainoksia tai väkivaltaisia ohjelmia, ja jonka
tiedotuksesta suuri osa on lapsille sopivaa ja ii) tapahtuma- ja dokumenttikanavan, joka palvelee
poliittista keskustelua antamalla taustatietoja politiikasta ja yhteiskunnasta sekä Saksasta että ulkomailta,
ja joka keskittyy tapahtumien (kuten parlamentin istuntojen), dokumenttien ja keskustelujen
lähettämiseen ja jossa ei ole mainontaa. Komissio totesi, että kummallekin kanavalle myönnetty rahoitus
ei ylitä niiden todellisia kustannuksia ja että siten rahoitus on suhteessa julkisen palvelun tehtävään.
Näiden kahden erikoiskanavan perustaminen ja rahoitus ei myöskään näytä vaikuttavan EU:n sisäiseen
kauppaan yhteisön edun vastaisesti. Komissio päätti sen vuoksi, että Kinderkanalille ja Phoenixille
lupamaksuista myönnetyt varat ovat EY:n perustamissopimuksen määräysten mukaisia.

Komissio totesi lisäksi, että kaapeliverkkoyhteyksiä Saksassa säänteleviin sääntöihin ei sisälly
valtiontukea, koska valtionvaroja ei käytetä.

Espanja – Ranska – Italia

Ranskalle, Italialle ja Espanjalle osoitetut määräykset toimittaa tietoja julkisista yleisradioyhtiöistä (215)

Komissio antoi 3. helmikuuta kolme tietojenantomääräystä hankkiakseen riittävästi tietoja, joiden
perusteella se voisi arvioida, onko julkisten yleisradioyhtiöiden rahoitusjärjestelmän katsottava
periytyvän ajalta ennen EY:n perustamissopimuksen tekemistä (Ranska ja Italia) tai periytyvän ajalta
ennen yhteisöön liittymistä (Espanja). Vaikka järjestelmien pohjana olevat lait hyväksyttiin ennen kuin
valtiontukisäännöt tulivat voimaan kyseisten kolmen jäsenvaltion osalta, tukijärjestelmän nykyisen
luonteen arviointi edellyttää monipuolista analyysia tukea myönnettäessä vallinneista oikeudellisista ja
taloudellisista olosuhteista. Jäsenvaltioiden oli yhden kuukauden kuluessa komission virallisen kirjeen
vastaanottamisesta toimitettava näkemyksensä tuen laadusta sekä arvioinnissa tarvittavat tiedot.

Ranska

France 2 – France 3 (216)

Helmikuun 3. päivänä päivättyä tietojenantomääräystä koskevan Ranskan viranomaisten vastauksen
perusteella komissio päätti 20. heinäkuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn tuesta, jota
Ranska on myöntänyt kahdelle valtiolliselle yleisradioyhtiölle France 2:lle ja France 3:lle
pääomankorotuksina ja käteisavustuksina vuosina 1988–1994. Komissio katsoi, että nämä toimenpiteet
eivät ole olemassa olevaa tukea ja epäili, ettei tuki sovellu yhteismarkkinoille.

Italia

RAI (217)

Arvioituaan Italian hallituksen vastauksen 3. helmikuuta päivättyyn tietojenantomääräykseen komissio
päätti 20. heinäkuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn tuesta, jota Italia oli myöntänyt
RAI:lle IRI:n vuonna 1992 toteuttamana pääomankorotuksena,, verohelpotuksena ja julkisen laitoksen
myöntämänä etuoikeutettuna lainana.
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Komissio aloitti tutkimuksensa RAI:n suurimman kilpailijan vuonna 1996 tekemän kantelun pohjalta ja
arvioi RAI:n koko rahoitusjärjestelmää. Komissio katsoi, että nämä toimenpiteet eivät ole olemassa
olevaa tukea ja epäili, ettei tuki sovellu yhteismarkkinoille.

Komissio päätti myös, että julkisen laitoksen myöntämät alennus toimilupamaksusta ja kaksi lainaa eivät
olleet valtiontukea, koska ne eivät hyödyttäneet RAI:ta taloudellisesti.

Yhdistynyt kuningaskunta

Komissio hyväksyy «BBC News 24»:lle myönnettävän tuen (218)

Komissio päätti 28. syyskuuta olla vastustamatta valtion rahoitusta uutisiin keskittyvälle
BBC News 24 -erikoiskanavalle. BBC News 24 -kanavalla ei ole mainoksia ja se on ilmainen kanavaa
tarjoaville kaapeli- tai satelliittioperaattoreille. Palvelu kehitettiin alun perin digitaalisiin
satelliittilähetyksiin, mutta palvelu on saatavissa myös ilmaislähetyksinä öisin ja analogisen
kaapeliverkon kautta. Komissio katsoi, että lupamaksuista kertyvät varat ovat valtiontukea, mutta katsoi
että kyseinen tuki on EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan mukainen, sillä se on korvaus
Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen määrittelemän ja asettaman julkisen palvelun tehtävän
suorittamisesta. Komissio katsoi myös, että vaikka toimenpide vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen
kauppaan, se ei vaikuta kyseisen kaupan kehitykseen yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla.

2.10 Muut toimialat

Postiala

Saksa

Deutsche Post (219)

Komissio päätti 20. heinäkuuta aloittaa muodollisen menettelyn Deutsche Post AG:lle mahdollisesti
myönnetystä valtiontuesta. Julkinen yritys Deutsche Post on lain mukaan velvollinen tarjoamaan yleisiä
postipalveluja Saksassa ja sillä on tiettyjen kirjepalvelujen monopoli. Se tarjoaa myös muita palveluja
erityisesti liikeyrityksille kaupalliselta pohjalta ilman valtion asettamaa velvollisuutta. Yksityiset
kilpailijat ovat kannelleet komissiolle, että Deutsche Post käyttää postimonopolista saamiaan voittoja
tukeakseen muiden kanssa kilpailevia palvelujaan ja rahoittaakseen useita viime vuosina toteuttamiaan
yritysostoja. EY:n lainsäädännön mukaan varatun toimialan tuoton on oltava tasapainossa julkisen
palvelun tehtävästä aiheutuvien kustannusten kanssa, jotta siihen voidaan soveltaa EY:n
perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohtaa. Jos varatun toimialan tuotto on kustannuksia suurempi, se
voi olla valtiontukea, jos markkinataloussijoittaja ei olisi jättänyt ylimääräisiä varoja yritykseen.

Ranska

Sécuripost (220)

Komissio päätti 20. heinäkuuta lopettaa myönteisellä päätöksellä 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn, jonka se oli aloittanut useista toimenpiteistä, jotka Ranskan postilaitos toteutti vuosina
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1988–1993 Sécuripostin hyväksi. Komissio tutki useita toimenpiteitä, jotka Ranskan postilaitos oli
toteuttanut vuosina 1988–1993 Sécuripostin hyväksi, joka kyseisenä aikana oli rahan ja arvopapereiden
kuljetusalalla toimiva postilaitoksen tytäryhtiö, voidakseen arvioida, olivatko toimenpiteet
perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaista valtiontukea. Alustavan tutkimuksen jälkeen
komissio päätti 31. joulukuuta 1993, että toimenpiteet eivät olleet valtiontukea. Ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin oli kumonnut tämän päätöksen eräiden kohtien perusteiden puuttumisen tai
riittämättömyyden vuoksi 28. syyskuuta 1995 antamassaan tuomiossa. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti
tämän tuomion 2. huhtikuuta 1998.

Komissio aloitti vuonna 1996 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksessä mainittuja
toimenpiteitä koskevan muodollisen menettelyn. Näitä toimenpiteitä olivat postilaitoksen virkamiesten
komennukset Sécuripostiin, Sécuripostin työttömyyskassaan maksamatta jääneet sosiaaliturvamaksut,
postilaitoksen tilojen asettaminen Sécuripostin käyttöön, postilaitoksen kansallisen huolto- ja
korjaamopalvelun (Service National des Ateliers et Garages des PTT) suorittamat Sécuripostin
ajoneuvojen huoltotoimenpiteet, Sofipostin (postilaitoksen hallintayhtiö) Sécuripostille tilikaudeksi 1989
myöntämä 15 miljoonan Ranskan frangin ennakkosuoritus ja Sécuripostin postilaitokselta perimät
hinnat. Analysoituaan eri toimenpiteitä yksityiskohtaisesti ja vertailtuaan Sécuripostille myönnettyjä
ehtoja markkinaehtoihin komissio katsoi, että mainittuihin toimenpiteisiin ei sisältynyt valtiontukea.

Sementtitehtaat

Kreikka

Heracles General Cement Companylle myönnetty valtiontuki (221)

Komissio teki 17. maaliskuuta osittain kielteisen päätöksen valtiontuesta, joka on myönnetty Kreikan
suurimmalle sementinvalmistajalle Heracles General Cement Companylle. Vuonna 1986 Kreikka
muunsi Heraclesin velat uusiksi valtion omistamiksi osakkeiksi. Komissio aloitti menettelyn vuonna
1988, koska se epäili, ettei yhtiölle myönnetty tuki täyttänyt kaikkia edellytyksiä, jotka komissio oli
asettanut vuonna 1987 hyväksyessään lain 1386/83, jonka tarkoituksena oli poistaa Kreikan taloudessa
oleva vakava häiriö. Komissio totesi vuonna 1991, että tuki oli sen vuonna 1987 tekemän päätöksen
edellytysten mukainen ja päätti menettelyn. Kilpailijat valittivat päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimeen. Heinäkuussa 1995 tuomioistuin katsoi, että komissio ei ollut arvioinut täysin tuen
vaikutuksia kauppaan ja kilpailuun ja kumosi komission päätöksen. Komissio päätti marraskuussa 1995
laajentaa vuonna 1988 aloitettua 88 artiklan 2 kohdan mukaista menettelyä.

Lopullisessa päätöksessään komissio katsoi, että Heraclesin velkojen muuntaminen pääomaksi oli tukea
ja että se vääristi kilpailua ja vaikutti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Osa tuesta katsottiin
yhteismarkkinoille soveltuvaksi EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan b alakohdan
mukaisesti, sillä sen tarkoituksena oli poistaa Kreikan taloudessa oleva vakava häiriö. Tuen loppuosa ei
rajoittunut tarvittavaan vähimmäismäärään ja se asetti yhtiön kilpailijoitaan edullisempaan asemaan.
Kreikan on siten perittävä kyseinen osa tukea takaisin aiemmin vallinneen tilanteen palauttamiseksi.
Perittävälle määrälle on maksettava korkoa siitä päivästä alkaen, jolloin tuki myönnettiin Heraclesille,
sen perimispäivään asti.
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Sekalaista

Alankomaat

a) Philipsin ja Rabobankin technolease-sopimus (222)

Komissio päätti 21. huhtikuuta lopettaa tutkimuksen, joka koski Philipsin ja Rabobankin välisen
technolease-sopimuksen verokohtelua. Komissio katsoi, ettei sopimukseen sisältynyt valtiontukea.
Komissio oli aloittanut 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn vuonna 1997 sen jälkeen kun
lehtiartikkeleiden mukaan Alankomaiden veroviranomaiset olivat myöntäneet määrittelemättömän
määrän tukea Philipsille ja/tai Rabobankille veroetuna technolease-sopimuksen yhteydessä. Sopimus
muodostui kaksiosaisesta toimenpiteestä, jossa Philips myy taitotietoa Rabobankille ja Rabobank myy
ja vuokraa takaisin Philipsille kyseistä taitotietoa.

Päätöksessään komissio totesi, että aineettoman käyttöomaisuuden hyödyntäminen ei periaatteessa eroa
muun omaisuuden käytöstä. Koska Alankomaiden verolainsäädännössä ei ole erityisiä säädöksiä myynti-
ja takaisinvuokraussopimuksista tai yleensä leasing-sopimuksista, technolease-sopimuksen kohtelua
veroviranomaisten taholta on arvioitava hyvän liiketavan yleisperiaatteen pohjalta. Alankomaiden
lainsäädännön ja oikeuskäytännön perinpohjaisen tutkimuksen perusteella komissio päätteli, etteivät
Alankomaiden viranomaiset olleet käyttäneet harkintavaltaa soveltaessaan yleistä verolakia technolease-
sopimukseen. Näin ollen toimenpiteeseen ei sisältynyt valtiontukea.

b) Alankomaiden huoltamot (223)

Komissio päätti 20. heinäkuuta lopettaa kielteisellä päätöksellä 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn,
jonka se oli aloittanut Alankomaiden tukijärjestelmästä, jonka tarkoituksena oli korvata huoltamoille saksa-
laisten kilpailijoiden maksamia veroja korkeammista veroista aiheutuva haitta. Komissio katsoi, että lähel-
lä Saksan rajaa sijaitsevista, järjestelmän piiriin kuuluvista 633 huoltamosta 450 huoltamolle myönnetty tu-
ki ei sovellu yhteismarkkinoille. Tuet, joiden määrä on enemmän kuin vähämerkityksisen tuen raja (100 000
euroa tuensaajaa kohden), jonka jäsenvaltiot voivat myöntää kolmen vuoden aikana rikkomatta EY:n perus-
tamissopimuksen 87 artiklan 1 kohtaa, on perittävä takaisin.

3 Horisontaaliset tuet

3.1 Ympäristönsuojelutuet

Saksa

a) Ekologinen verouudistus (Gesetz zum Einstieg in die ökologische Steuerreform) (224)

Komissio päätti 21. huhtikuuta 1999 olla vastustamatta useita erityisiä verosäännöksiä, jotka sisältyivät eko-
logista verouudistusta koskevaan lakiin («ekoverolaki»). Järjestelmään kuuluu useita veronhuojennuksia,
kuten erityisesti tuotantoteollisuuden, maa- ja metsätalouden sekä rautatiekuljetusten alhaisemmat vero-
kannat. Erikoissäännösten mukaan sähkön ja kivennäisöljyn verokanta alenee jopa 20 prosenttiin ja vapaut-
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(222) Asia C 28/97 (ex NN 38/97) (ei vielä julkaistu).
(223) Asia C 43/98 (ex 558/97) (EYVL L 280, 30.10.1999).
(224) Asia NN 47/99 (EYVL C 166, 12.6.1999).



taa siten yritykset osasta veroa, kun taas kaikkien yritysten on maksettava enemmän veroja kuin aikaisem-
min. Komissio katsoi, että poikkeukset tällaisesta yleisestä verosta veronalennuksina tai hyvityksinä on kat-
sottava valtiontueksi, sillä ne suosivat tiettyjä yrityksiä tai teollisuudenaloja.

Komissio totesi kuitenkin, että ilmoitettuihin toimenpiteisiin voidaan soveltaa EY:n perustamissopimuksen
87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaista poikkeusta kolmen vuoden ajan. Ympäristönsuojeluun myön-
nettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen (225) mukaan ympäristöverojen ja -maksujen käyt-
töönotto voi tietyin edellytyksin oikeuttaa valtiontukeen, joka myönnetään huojennuksena ympäristöve-
roista. Näin voidaan menetellä aloilla, jotka eivät voi heti kantaa ylimääräistä taloudellista rasitusta ja jotka
tarvitsevat väliaikaista huojennusta. Komissio otti huomioon, että kaikki yhteisön jäsenvaltiot tai ulkopuo-
liset maat eivät peri ympäristöveroja ja että ympäristöverojen käyttöönotto vaikuttaa siten kyseisten yritys-
ten kilpailuasemaan. Komissio otti lisäksi huomioon, että Saksan hallitus sitoutui ilmoittamaan uudelleen
toimenpiteet viimeistään kolmen vuoden kuluttua. Se otti myös huomioon, että Saksan hallitus oletti Saksan
teollisuuden noudattavan edelleen aikaisemmin tehtyjä vapaaehtoisia sopimuksia ja pyrkisi edelleen vä-
hentämään energiankulutusta ja nostamaan energiatehokkuutta.

b) Ekologista verouudistusta koskeva laki (226)

Komissio hyväksyi 26. toukokuuta erityisen verojärjestelmän, jonka mukaan sähkön ja kivennäisöljyjen
ympäristöveroja alennetaan myös sellaisten ekologista verouudistusta koskevassa laissa mainittujen
toimialojen osalta, jotka kuuluvat EHTY:n perustamissopimuksen soveltamisalaan. Komissio katsoi, että
tukeen voidaan soveltaa terästukisääntöjen (227) 3 artiklan määräyksiä ja ympäristönsuojeluun
myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen 3.4 kohdassa asetettua ympäristöverojen
alentamista koskevaa poikkeusta.

Italia

a) Ympäristötuki useille terästehtaille (228)

Komissio päätti 30. maaliskuuta olla vastustamatta useille terästehtaille myönnettyä ympäristötukea. Hank-
keen puitteissa myönnetään 7 miljoonaa euroa ympäristönsuojelutukena seuraaville teräsyhtiöille: ILVALa-
minati Piani, Acciaierie di Cornigliano, ICMI, Acciai Speciali Terni. Tuki liittyy nykyisten ympäristönsuoje-
lulaitteiden mukauttamiseen ja täyttää terästukisäännöissä (229) asetetut edellytykset. Joissain tapauksissa
hanke johtaa tuotantokustannusten alenemiseen erityisesti eräiden happojen kierrätykseen liittyvien kustan-
nusten osalta. Tästä saatava hyöty on siten vähennetty tukikelpoisten investointien alkuperäisestä määrästä.

b) Ferriere Nord SpA (230)

Komissio päätti 11. kesäkuuta aloittaa terästukisääntöjen (231) 6 artiklan 5 kohdan mukaisen menettelyn Fer-
riere Nord SpA:lle myönnettävästä ympäristötuesta. Italian viranomaiset aikovat myöntää 15 prosenttia tu-
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(225) EYVL C 72, 10.3.1994.
(226) Asia NN 50/99 (ex NN 61/99) (EYVL C 245, 28.8.1999).
(227) Komission päätös N:o 2496/96/EHTY, tehty 18 päivänä joulukuuta 1996, yhteisön säännöistä valtion tuesta

terästeollisuudelle (EYVL L 338, 28.12.1996).
(228) Asiat N 792/97, 154, 155, 156/98.
(229) Komission päätös N:o 2496/96/EHTY, tehty 18 päivänä joulukuuta 1996, yhteisön säännöistä valtion tuesta

terästeollisuudelle (EYVL L 338, 28.12.1996).
(230) Asia C 35/99 (ex N 106/99) (EYVL C 288, 9.10.1999).
(231) Komission päätös 2496/96/EHTY, 18.12.1996 (EYVL L 338, 28.12.1996).



kea 7,33 miljoonan euron (14,2 miljardin Italian liiran) suuruiseen ympäristönsuojeluinvestointiin. Inves-
toinnin tavoitteena on vähentää melu- ja pölytasoa uudessa perustettavassa valssaamossa ja lisäksi alentaa
teräksen jatkuvan valun melu- ja tärinätasoa. Investoinneilla näyttää olevan erittäin pieni vaikutus väitetty-
yn ympäristönsuojeluun, minkä vuoksi ei ole syytä uskoa ympäristönsuojelun olevan väitettyjen tukikel-
poisten investointien ensisijainen tavoite. Lisäksi työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät väi-
tetyt ympäristöhyödyt eivät näytä kuuluvan terästukisääntöjen 3 artiklan soveltamisalaan tai ympäristönsu-
ojeluun myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen soveltamisalaan.

Alankomaat

Nerefco-jalostamo (232)

Komissio päätti 30. maaliskuuta lopettaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, jonka se oli aloittanut
6,7 miljoonan euron (15 miljoonan guldenin) suuruisesta Nerefcolle myönnetystä tuesta kaasukombiturbi-
inin hankintaan. Komissio hyväksyi 5,1 miljoonan euron (11,3 miljoonan guldenin) tuen todettuaan, että
hankkeen avulla voidaan vähentää jalostamon hiilidioksidipäästöjä huomattavasti, ja pääteltyään, että hy-
väksytyn tuen osuus, joka on 30 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, oli ympäristönsuojeluun myön-
nettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen mukainen. Sen sijaan komissio katsoi, että suun-
nitellun tuen jäljellä oleva osuus ei sovellu yhteismarkkinoille, ja kielsi sen myöntämisen.

Suomi

Tuki energian tuottamiseksi uusiutuvista energialähteistä (233)

Komissio päätti 9. ja 23. kesäkuuta olla vastustamatta järjestelmää, jonka perusteella myönnetään
verovähennyksinä tukea energian tuottamiseksi uusiutuvista energialähteistä. Komissio katsoi, että tuet
soveltuvat yhteismarkkinoille sekä EY:n että EHTY:n perustamissopimuksen soveltamisalan osalta.
Komissio tuli tähän johtopäätökseen todettuaan, että ympäristötukia koskevien suuntaviivojen ja
terästukisääntöjen 3 artiklan säännöksiä oli noudatettu.

Ruotsi

a) Tuki kaukolämpöverkon laajentamiseen (234)

Sn jälkeen, kun komissio oli todennut investointitukien olevan ympäristötukia koskevien suuntaviivojen
mukaisia, se päätti 3. helmikuuta olla vastustamatta niiden myöntämistä kaukolämpöverkkoon liittyvien
laitosten rakentamiseen ja laajentamiseen, koska tämä lämmitysmuoto vähentää epäpuhtauksia ja säästää
runsaasti energiaa. Tukia myönnetään viiden vuoden ajan, ja niiden kokonaismäärä on 56 miljoonaa
euroa (515 miljoonaa Ruotsin kruunua).

b) Eräille erityisjätelaitoksille myönnettävä verovapautus (235)

Komissio päätti 3. maaliskuuta olla vastustamatta vapautusta uudesta jätteiden sijoittamista koskevasta
yleisestä verosta. Veron suuruus on 250 Ruotsin kruunua (27 euroa) jätetonnilta. Verovapautus koskee
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(232) Asia C 44/98 (ex N 708/97) (EYVL L 6, 11.1.2000).
(233) Asiat N 515/98 (EYVL C 225, 7.8.1999) ja N 292/99 (EYVL C 326, 13.11.1999).
(234) Asia N 769/97 (EYVL C 88, 30.3.1999).
(235) Asia N 284/98 (EYVL C 113, 24.4.1999).



joitakin erityisjätteitä, joita ei tällä hetkellä voida millään tavoin hyödyntää eikä kierrättää tehokkaasti ja
jotka tämän vuoksi on ympäristön kannalta parempi varastoida erityislaitoksiin, jotta voidaan välttää
sellainen ympäristön pilaantuminen, jota näiden jätteiden varastointi ilman valvontaa saattaisi aiheuttaa.
Tuensaajia on noin 300 ja verovapautuksen kokonaismäärä on 318,8–325,55 miljoonaa Ruotsin kruunua
vuodessa, kun taas veron tuotto ilman vapautusta on 1 305 miljoonaa Ruotsin kruunua (145 miljoonaa
euroa). Näiden jätteiden osalta tämä on paras keino saavuttaa tavoiteltu ympäristönsuojelun taso.

Komissio päätti 21. huhtikuuta hyväksyä kyseisen verovapautuksen soveltamisen myös EHTY-
yrityksissä (236).

3.2 Tutkimus- ja kehitystuet

Saksa

Dornier Luftfahrt GmbH:n toteuttama alueliikennelentokoneen kehittämishanke (237)

Komissio päätti 8. joulukuuta olla vastustamatta Dornier Luftfahrt GmbH:lle myönnettävää tukea. Tuki
myönnetään valtiontakauksena, joka kattaa 80 prosenttia noin 348 miljoonan euron lainasta. Laina
myönnetään alueliikennelentokoneiden malliston kehittämishankkeen alkuvaiheen kustannuksiin.
Kehittämishankkeen kokonaiskustannukset ovat paljon suuremmat kuin kyseiset tutkimus- ja
kehityskustannukset. Komissio katsoi, että tuki oli tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää
valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden mukainen (238).

Espanja

a) Ilmailuteollisuuden teknologiaohjelma II (239)

Komissio päätti 21. huhtikuuta olla vastustamatta Ilmailuteollisuuden teknologiaohjelma II:n
täytäntöönpanoa. Tämä tutkimus- ja kehittämisohjelma on jatkoa komission vuonna 1994 hyväksymälle
tukiohjelmalle. Tuki maksetaan korottomina lainoina, joiden tukiosuus on tutkimus- ja kehitystyöhön
myönnettävää valtiontukea koskevien puitteiden mukainen. Ohjelman kesto on viisi vuotta ja
kokonaisrahoitus 180,305 miljoonaa euroa (30 miljardia Espanjan pesetaa) vuosina 1999–2003.
Tutkimus- ja kehitysohjelma kuuluu ilmailuteknologian alaan. Tuensaajat ovat yrityksiä sekä
tutkimuslaitoksia ja yliopistoja. Tuki-intensiteetti on 75 prosenttia teollisen tutkimuksen teknisten
toteutettavuustutkimusten osalta, 50 prosenttia kilpailua edeltävän vaiheen teknisten
toteutettavuustutkimusten osalta, 50 prosenttia teollisten tutkimushankkeiden osalta ja 25 prosenttia
kilpailua edeltävän vaiheen kehitystoiminnan osalta. Lisäksi pk-yrityksille maksetaan 10 prosentin lisä,
87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisille tukialueille 10 prosentin lisä ja 87 artiklan 3 kohdan c
alakohdan mukaisille tukialueille 5 prosentin lisä.

b) Ympäristönsuojelua koskeva tutkimus- ja kehitystyö (240)

Komissio päätti 20. heinäkuuta olla vastustamatta ympäristönsuojelua koskevan tutkimus- ja kehitystyön
tukiohjelmaa. Tuen määrä on 240,4 miljoonaa euroa (40 miljardia Espanjan pesetaa) kaudeksi
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(236) Asia N 15/99 (EYVL C 340, 27.11.1999).
(237) Asia N 281/99 (EYVL C 40, 12.2.2000).
(238) Yhteisön puitteet tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle valtion tuelle (EYVL C 45, 17.2.1996).
(239) Asia N 135/99 (EYVL C 166, 12.6.1999).
(240) Asia N 299/99 (EYVL C 298, 16.10.1999).



1999–2002. Tuensaajia ovat teollisuustuotantoa harjoittavat yritykset, niin julkiset kuin yksityisetkin,
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ja yritysten yhteenliittymät, joiden tarkoituksena on tarjota yrityksille
teolliseen toimintaan liittyviä teknisluonteisia palveluja. Tuki maksetaan korottomina lainoina. Tuki-
intensiteetti on tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevien puitteiden mukainen.
Lisäksi pk-yrityksille maksetaan 10 prosentin lisä, 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisille
tukialueille 10 prosentin lisä ja 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisille tukialueille 5 prosentin lisä.

Ranska

PIDEA-Eureka 1888 -tutkimusohjelma (241)

Komissio päätti 11. toukokuuta olla vastustamatta yhteensä 50 miljoonan euron tukia, jotka myönnetään
PIDEA-ohjelmaan osallistuville yrityksille ja tutkimuskeskuksille. Tähän Eureka-ohjelmaan osallistuu
kymmenen Euroopan maata, joista kahdeksan on Euroopan unionin jäsenvaltioita. Ohjelma koostuu
yksittäisistä tutkimus- ja kehityshankkeista elektroniikkakomponenttien yhteenliittämisen ja kokoamisen
alalla. Komissio totesi tuettujen toimien ja tukien myöntämismenettelyjen olevan tutkimus- ja
kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevien puitteiden mukaisia.

Alankomaat

a) Tutkimus- ja kehityslaboratorioiden osittain nopeutetut poistot (242)

Komissio päätti 11. toukokuuta olla vastustamatta osittain nopeutettuja poistoja koskevaa järjestelmää,
jonka tarkoituksena on edistää tutkimus- ja kehityslaboratorioiden rakentamiseen tai laajentamiseen
liittyviä investointeja. Tarkasteltuaan valtiontukisääntöjen soveltamisesta yritysten välittömään
verotukseen annettuja säännöksiä (243) komissio totesi, ettei kyseiseen järjestelmään sisältynyt EY:n
perustamissopimuksen 87 artiklan määräysten soveltamisalaan kuuluvaa valtiontukea. Komissio totesi
erityisesti, että etu myönnettiin ilman eri toimenpiteitä puolueettomin perustein ja sitä saivat kaikki
yritykset alueesta tai toimialasta riippumatta.

b) Shell Chemicals BV (244)

Komissio päätti 20. heinäkuuta olla vastustamatta 11,34 miljoonan euron (25 miljoonan Alankomaiden
guldenin) suuruista tukea Shell Chemicals BV:n pitkäaikaisen tutkimusohjelman edistämiseen. Ohjelman
tutkimuskustannukset arvioidaan enintään 30,13 miljoonaksi euroksi (66,4 miljoonaksi Alankomaiden
guldeniksi). Tuki-intensiteetti on 37,6 prosenttia. Ohjelma on Alankomaiden hallituksen ja Shell
Chemicalsin yhteinen hanke. Ohjelmassa keskitytään kolmeen aiheeseen: katalyysiin, laajasti
käytettyihin analyysimenetelmiin ja molekyylitoksikologiaan. Katalyysitutkimuksessa tavoitteena on
tutkia uusien homogeenisten orgaanisten metallikompleksien ja muiden heterogeenisten tai
homogeenisten katalyyttisten materiaalien katalyyttista aktiivisuutta. Tutkimuksen tuloksena voidaan
saada uusia materiaaleja. Laajasti käytettyjä analyysimenetelmiä koskevassa tutkimuksessa keskitytään
menetelmiin, joiden avulla voidaan ymmärtää paremmin materiaalien ja tuotevirtojen luonnetta ja/tai
koostumusta. Molekyylitoksikologian tutkimuksen tärkein tavoite on ymmärtää, miten tietyt
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(241) Asia N 67/99 (EYVL C 203, 17.7.1999).
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(243) Komission tiedonanto valtiontukisääntöjen soveltamisesta yritysten välittömään verotukseen (EYVL C 384,

10.12.1998).
(244) Asia N 335/98 (EYVL C 298, 16.10.1999).



molekyylirakenteet reagoivat ihmissolujen kanssa, jotta voidaan kehittää menetelmiä, joilla voidaan
arvioida, millaisia vaaroja altistumisella kemikaaleille on ihmisten terveydelle. Ohjelma on yhdistelmä
perustutkimusta ja teollista tutkimusta. Tuella on määrä lisätä muun muassa Shell Chemicalsin ja
korkeakoulujen yhteistyötä, jolloin sillä on kannustava vaikutus. Se noudattaa siten tutkimus- ja
kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevia yhteisön puitteita.

Ruotsi

Tuki Etelä-Ruotsin energia-alalle (245)

Komissio päätti 3. helmikuuta olla vastustamatta tukijärjestelmän soveltamista energiateknologian
kehittämiseen ja sähköntuotannon ympäristöolosuhteiden parantamiseen Etelä-Ruotsissa. Tähän
tarkoitukseen on myönnetty 43,5 miljoonaa euroa (400 miljoonaa Ruotsin kruunua) kahden vuoden
ajaksi. Tuet koskevat perustutkimusta, teollista tutkimusta ja valmistautumista kilpailuun. Lisäksi
järjestelmästä tuetaan ympäristönsuojelutoimenpiteitä sekä investointeja valtion omistamaan
lämmönjakeluverkkoon ja maakaasun jakeluverkkoon. Tukijärjestelmä on tutkimus- ja kehitystyöhön
myönnettävää valtiontukea koskevien puitteiden sekä ympäristötukia koskevien suuntaviivojen
mukainen.

3.3 Kansainvälistymistuet

Portugali

Kansainvälistymishankkeita koskeva veronhuojennusjärjestelmä (246)

Komissio päätti 8. syyskuuta 1999 olla vastustamatta tukijärjestelmää, jonka nojalla myönnetään
veronhuojennuksia kansainvälistymishankkeisiin Portugalissa. Tukijärjestelmä on voimassa vuoden
2010 loppuun ja sen nojalla myönnetään veronhuojennuksia korkeintaan viideksi vuodeksi vähintään
250 000 euron suuruisten investointi- ja kansainvälistymishankkeiden edistämiseksi. Tuet on tarkoitettu
ensi sijassa suorien ulkomaisten sijoitusten tekemiseen perustamalla tuotantoa harjoittavia
sivutoimipisteitä tai tytäryhtiöitä taikka perustamalla tai hankkimalla tuotantoyrityksiä. Tukikelpoisia
kustannuksia ovat alkuvaiheen investoinnit, jotka liittyvät ulkomaisiin yrityksiin tehtäviin
pääomasijoituksiin tai osakepääoman maksamiseen samoin kuin kustannukset, jotka aiheutuvat
hankkeen toteuttamiseen suoraan liittyvien rakennusten ja laitteistojen hankinnasta. Tukikelpoisia eivät
kuitenkaan ole kustannukset, jotka liittyvät markkinointiyrityksen perustamiseen ja hankintaan, viennin
edistämiseen, ulkomaisen jakeluverkoston perustamiseen ja toimintaan.

Suorien ulkomaisten sijoitusten osalta komissio päätti, että pk-yrityksille myönnettyinä kyseiset tuet voivat
soveltua yhteismarkkinoille pienten ja keskisuurten yritysten valtion tukia koskevien yhteisön suuntavii-
vojen mukaisesti (247). Komissio päätti kuitenkin, että suurille yrityksille tarkoitetusta tuesta suoriin ulko-
maisiin sijoituksiin on ilmoitettava etukäteen, jolloin jokainen tukiasia käsitellään erikseen. Portugalin vi-
ranomaiset ovat sitoutuneet ilmoittamaan erikseen kaikki suunnitelmat myöntää tukea suurille yrityksille,
jos tuki-intensiteetti on enemmän kuin 15 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, samoin kuin suunnitel-
mat myöntää tukea pk-yrityksille, silloin kun tuki-intensiteetti on enemmän kuin 7,5 prosenttia tukikelpoi-
sista kustannuksista. Komissio otti huomioon, että tukien tarkoituksena on edistää pk-yritysten kansainvä-
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listymistä ja ne voivat auttaa kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä kehittyvissä maissa sekä Keski- ja
Itä-Euroopan ehdokasmaiden sopusointuista ja asteittaista yhdentymistä.

3.4 Pelastus – ja rakenneuudistustuet

Belgia

Verlipack (248)

Komissio päätti 19. toukokuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn tuista, jotka Vallonian
alue oli myöntänyt vuonna 1997 Verlipackille. Pakkauslasimarkkinoilla toimiva Verlipack oli asetettu
konkurssiin tammikuussa 1999. Tutkimus kohdistui ensiksi vuonna 1997 tehtyyn ja pääomankorotukseen
liittyvään 350 miljoonan Belgian frangin suuruiseen pääomasijoitukseen, jonka komissio oli hyväksynyt
päätöksellään 16. syyskuuta 1998 (249). Päätös perustui siihen, että Vallonian alue noudatti
tavanomaisissa markkinatalouden olosuhteissa toimivan sijoittajan periaatetta. Komissiolle ilmoitettiin,
että Vallonian alueen tekemän pääomasijoituksen lisäksi yksityinen sijoittaja, Heye-Glas, oli tehnyt
merkittävän sijoituksen Verlipackin pääomaan. Heye-Glasin sijoitus oli kuitenkin peräisin julkisista
varoista, mikä asetti kyseenalaiseksi komission päätöksen perustelut. Näiden tietojen puuttuminen
komission tehdessä päätöstään johti päätöksen kumoamista koskevan menettelyn aloittamiseen.

Toiseksi komissio tutki lisärahoitusta, josta ei ollut ilmoitettu komissiolle sen päätöksentekopäivään
mennessä ja jonka Vallonian alueen viranomaiset olivat myöntäneet Heye-Glas -yhtymälle samoin
vuonna 1997 kahtena lainana, joiden yhteismäärä oli 12 394 676 euroa (500 miljoonaa Belgian frangia)
rahoittaakseen yhtymän pääomasijoituksen Verlipackiin. Lainat olivat sääntöjenvastaisia tukia.
Komission käytettävissä olevien tietojen perusteella näitä tukia ei voida katsoa pelastus- ja
rakenneuudistustuiksi.

Saksa

a) Graphischer Maschinenbau GmbH (250)

Komissio lopetti 3. helmikuuta 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn ja hyväksyi osan Graphischer
Maschinenbau GmbH:n rakenneuudistukseen myönnettävästä tuesta. Komissio hyväksyi 2,268
miljoonan euron (4,435 miljoonan Saksan markan) suuruisen tuen, mutta ei 2,493 miljoonan (4,875
miljoonan Saksan markan) suuruista tukea. Ehdotettu rakenneuudistussuunnitelma oli toteutettavissa,
yhdenmukainen ja kauas ulottuva. Saksa osoitti, että Graphischer Maschinenbau GmbH oli kannattava
pitkällä aikavälillä ja että se voi toimia omin voimin ilman valtion lisäavustusta. Tuotantokapasiteetti on
jaettu uudelleen Koenig & Bauer-Albert AG -yhtymässä siten, että Graphischer Maschinenbau GmbH:n
aikaisemmin valmistamista tappiota tuottavista tuotteista luovutaan. Yritys keskittyy uusiin
kilpailukykyisiin koneenosiin, joiden valmistuksesta luovutaan muissa Koenig & Bauer-Albertin
tuotantopaikoissa. Tämän johdosta ja koska markkinasegmentillä ei ole liikakapasiteettia komissio
katsoi, että valtiontuki ei johtaisi kilpailun vääristymiseen markkinoilla. Komissio totesi kuitenkin, että
4,76 miljoonan euron (9,310 miljoonan Saksan markan) tuki ei ollut oikeassa suhteessa 9,231 miljoonan
euron (18,055 miljoonan Saksan markan) suuruisiin tukikelpoisiin rakenneuudistuskustannuksiin ja että
tuki ylittää yrityksen rakenneuudistukseen tarvittavan vähimmäismäärän. Komissio päätti siten vähentää
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ehdotetusta määrästä tuen, joka liittyi kustannuksiin, jotka eivät olleet tukikelpoisia ja joka hyödytti
ensisijaisesti Koenig & Bauer-Albert AG -yhtymää.

b) Spindelfabrik Hartha GmbH, Sachsen (251)

Komissio päätti 3. helmikuuta lopettaa kielteisellä päätöksellä menettelyn, jonka se oli aloittanut 30. 
heinäkuuta 1998 perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan nojalla rakenneuudistustuesta, jonka Bunde-
sanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) ja Sachsenin osavaltio olivat myöntäneet 
Spindelfabrik Hartha GmbH:lle. Vuoden 1995 taloudellisten vaikeuksien johdosta BvS laati tammikuussa
1996 rakenneuudistussuunnitelman. Siinä ehdotettiin rahoitustoimenpiteitä, joiden kokonaismäärä oli 4,7
miljoonaa euroa (9,3 miljoonaa Saksan markkaa). Rakenneuudistustuen kokonaismäärä oli 3,6 miljoonaa
euroa (7,03 miljoonaa Saksan markkaa). Tuet eivät ole vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen 
ja rakenneuudistukseen myönnettävää valtiontukea koskevissa yhteisön suuntaviivoissa (252) esitettyjen
edellytysten mukaiset. Rakenneuudistussuunnitelma, jonka tarkoituksena oli palauttaa yrityksen pitkän 
aikavälin elinkelpoisuus, ei perustu realistisiin oletuksiin ja liikevaihto-odotuksia koskevat luvut ovat liian
suuret. Tämän vahvistaa yrityksen todellinen tulos, sillä yritystä koskeva konkurssimenettely aloitettiin 
kesäkuussa 1997. Saksan viranomaisten on perittävä takaisin maksettu tuki.

c) Dessauer Geräteindustrie GmbH (253)

Komissio päätti 21. huhtikuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Sachsen-Anhaltissa
toimivalle Dessauer Geräteindustrie GmbH:lle myönnetystä 6,938 miljoonan euron (13,571 miljoonan
Saksan markan) rakenneuudistustuesta. Yritys toimii kotitalouksissa käytettävien lämmityslaitteiden ja -
laitteistojen tuotannon ja jakelun alalla. Komissiolla on vakavia epäilyksiä tuen soveltuvuudesta
yhteismarkkinoille, koska vaikuttaa siltä, ettei rakenneuudistussuunnitelmalla voida palauttaa yrityksen
kilpailukykyä ja koska asianomaisilla markkinoilla on ylituotanto-ongelmia.

d) Yritysten käyttöpääoman vahvistaminen Thüringenin osavaltiossa (254)

Komissio päätti 21. huhtikuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn tutkiakseen de minimis -
säännön soveltamista Thüringenin osavaltion 20. heinäkuuta 1993 hyväksymän, yritysten käyttöpääoman
vahvistamiseen tarkoitetun ohjelman yhteydessä. Komissio totesikin, että ohjelmaa sovelletaan kaikkiin
yrityksiin eli toisin sanoen myös herkillä aloilla toimiviin yrityksiin, vaikka nämä alat on nimenomaisesti
rajattu de minimis -säännön soveltamisalan ulkopuolelle. Lisäksi vaikeuksissa oleville yrityksille vakuuk-
sien muodossa myönnetty tuki saattaa joissakin tapauksissa ylittää de minimis -säännön mukaisen enimmä-
ismäärän. Kyseisten yritysten näissä kahdessa tapauksessa saamat edut ovat tämän vuoksi valtiontukea, jo-
ta on arvioitava EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan määräysten nojalla.

e) Dieselmotorenwerk Rostock (255)

Komissio lopetti 21. huhtikuuta kielteisellä päätöksellä 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, jonka se
oli aloittanut Dieselmotorenwerk Rostockille (DMR), entiselle Dieselmotorenwerk Vulkanille myönnetys-
tä rakenneuudistustuesta. DMR joutui vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin, kun sen emoyhtiö Bremer Vulkan
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Verbund AG joutui konkurssiin vuoden 1996 alussa. Liittovaltion virasto BvS ja Mecklenburg-
Vorpommernin osavaltio olivat antaneet yritykselle pelastustukea vuodesta 1996 alkaen ja ostaneet DMR:n
osakkeet maksukyvyttömältä Vulkan Industrie Holding GmbH:lta vuonna 1997. Välttääkseen tappiollisen
DMR:n konkurssin uusien valtionomistajien oli myönnettävä pääomalainoja ja useita valtiontakuita. 
Tähänastiset yritykset yksityistää yritys uudelleen ovat epäonnistuneet. Koska uusien tilausten määrä aleni
huomattavasti vuonna 1998, yrityksen odotettiin tekevän tappiota ja olevan riippuvainen valtiontuen 
jatkumisesta lähitulevaisuudessa. Komissio totesi, että toukokuuhun 1997 asti myönnetyt 
pelastamistoimenpiteet voidaan katsoa yhteismarkkinoille soveltuviksi. Myöhemmin myönnetty 
rakenneuudistustuki ei täyttänyt vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen 
myönnettävää valtiontukea koskevissa yhteisön suuntaviivoissa asetettuja edellytyksiä. Yrityksestä ei tule
taloudellisesti elinkelpoista huolimatta suuresta, 60,5 miljoonan euron (118 miljoonan Saksan markan) 
rakenneuudistustuesta. Yritys on edelleen riippuvainen valtiontuesta ja voidaan olettaa, että jatkuvat tuet
vääristävät kilpailua laivojen moottoreiden markkinoilla yhteisön alueella. Näin ollen rakenneuudistustuki
todettiin yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ja se on perittävä takaisin.

f) Korn Fahrzeuge und Technik GmbH, Thüringen (256)

Komissio päätti 11. toukokuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn vähintään 5,325
miljoonan euron (10,416 miljoonan Saksan markan) suuruisesta tuesta, jonka Thüringenin osavaltio on
myöntänyt Korn Fahrzeuge und Technik GmbH:lle. Yritys hyötyy kahdenlaisista tukitoimenpiteistä,
joiden myöntämisen perustana sanotaan olleen hyväksytyt järjestelmät. Tuet on myönnetty
rakenneuudistukseen. Komissio epäilee, että tukitoimenpiteet eivät ole näiden järjestelmien edellytysten
mukaiset ja että ne eivät täytä vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen
myönnettävää valtiontukea koskevissa yhteisön suuntaviivoissa asetettuja edellytyksiä.

g) Tuki Dow/ Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH:lle (BSL) (257)

Komissio päätti 26. toukokuuta lopettaa myönteisellä päätöksellä 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn, jonka se oli aloittanut uudelleen 10. joulukuuta 1997 4,8 miljardin euron (9,5 miljardin
Saksan markan) suuruisten tukien muutoksista. Tuet oli hyväksytty vuonna 1996 (258) Sachsen-
Anhaltissa ja Sachsenissa sijaitsevan kemianyrityksen Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH:n (BSL)
yksityistämiseen. Komissio oli hyväksynyt tuet vuonna 1996 sillä edellytyksellä, että Saksan
viranomaiset ilmoittavat kaikista yksityistämissopimusta koskevista poikkeamista. Syyskuussa 1997
Saksan viranomaiset ilmoittivat komissiolle kahdesta uudesta Dow’n ja BvS:n välisestä sopimuksesta,
joilla muutettiin yksityistämissopimusta. Tehdessään vuonna 1997 päätöksen aloittaa menettely
uudelleen komissio otti huomioon, että muutossopimuksilla ei muutettu tuen 4,8 miljardin euron
kokonaismäärää. Tästä huolimatta komissio piti hyvin kyseenalaisena sopimukseen sisältyviä BSL:n
rakenneuudistusta koskevia muutoksia. Oli mahdollista, että kapasiteetin laajennukset vaikuttavat
haitallisesti kilpailuun ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Lisäksi komissio epäili, että uusiin
energiantoimitussopimuksiin sisältyi tukea sähkökustannusten kattamiseksi.

Menettelyn kuluessa Saksan viranomaiset sopivat, että kapasiteetin lisäykset jätettäisiin tuettavien
investointien ulkopuolelle. Riippumattoman asiantuntijan komission toimeksiannosta tekemässä
tutkimuksessa pääteltiin, että energiantoimitussopimus voisi perustua muihin tekijöihin kuin tukiin, jotka
komissio hyväksyi toukokuussa 1996. Komissio päätteli siten, että tehdyt muutokset olivat sen vuonna
1996 tekemän päätöksen mukaiset.
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h) Weida Leder ja Abwasserreinigungsanlage Schloßmühlenweg Weida (259)

Komissio päätti 14. heinäkuuta lopettaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn lopullisella kielteisellä
päätöksellä tuesta, jota oli myönnetty Thüringenin osavaltiossa sijaitsevalle Weida Leder GmbH:lle ja sen
tytäryhtiölle Abwasserreinigungsanlage Schloßmühlenweg Weida GmbH:lle. Thüringenin osavaltio ja BvS
olivat myöntäneet yhdessä noin 19,5 miljoonaa euroa (38 miljoonaa Saksan markkaa) valtiontukea yrityk-
sen vakauttamiseen ja yrityksen rakenteen parantamiseen osana mahdollisten sijoittajien kanssa käytäviä
neuvotteluja. Tästä määrästä 15,4 miljoonaa euroa (30 miljoonaa Saksan markkaa) ei kuulunut hyväksytyn
tukijärjestelmän piiriin. Sijoittajien etsintä ei johtanut tulokseen. Julkisesta tuesta huolimatta yritys jätti kon-
kurssihakemuksen 28. toukokuuta 1998. Koska yrityksen hankinta ei kiinnostanut sijoittajia eikä yrityksen
pitkän aikavälin kannattavuuden palauttavaa realistista rakenneuudistussuunnitelmaa ollut, näitä 15,4 mil-
joonan euron tukitoimenpiteitä ei voida hyväksyä sovellettavien suuntaviivojen perusteella.

i) Lautex GmbH Weberei und Veredelung (260)

Komissio päätti 20. heinäkuuta lopettaa kielteisellä päätöksellä 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn
tuista, joita oli myönnetty tekstiilialan yritykselle Lautex GmbH Weberei und Veredelungille rakenneuudis-
tukseen. Komissio päätteli, että vaikeuksissa olevia yrityksiä koskevissa suuntaviivoissa asetettuja edelly-
tyksiä ei ollut täytetty. Yrityksen pitkän aikavälin elinkelpoisuuden palauttaminen vakaan rakenneuudistus-
suunnitelman perusteella näytti epätodennäköiseltä, yksityisten sijoittajien osuus oli riittämätön eikä se ol-
lut merkittävä. Komissio epäili myös, toteutettaisiinko rakenneuudistussuunnitelma kokonaan. Komissio
kehotti Saksan hallitusta perimään takaisin myönnetyt tuet.

j) SKET Maschinen- und Anlagenbau (261)

Komissio päätti 20. heinäkuuta lopettaa myönteisellä päätöksellä 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn
29,5 miljoonan euron (57,8 miljoonan Saksan markan) tuesta, joka on myönnetty Sachsen-Anhaltissa sijait-
sevalle SKET Maschinen- und Anlagenbau GmbH:lle (MAB). Tukitoimenpiteillä rahoitetaan rakenneuu-
distussuunnitelma, jonka tarkoituksena on palauttaa yrityksen pitkän aikavälin elinkelpoisuus ja päättää sen
integroiminen kahden yksityisen sijoittajan, Enercon-yhtymän ja LMB-yhtymän, toimintoihin. Enercon-
yhtymä kehittää, suunnittelee ja asentaa tuuligeneraattoreita eri puolilla maailmaa. Yksityistämisen johdos-
ta SKET MAB:llä on lähemmät yhteydet kyseisille alimarkkinoille. LMB-yhtymä toimii samoilla markki-
noilla kuin SKET MAB. Tuki rajoittuu tukiohjelman toteuttamisen kannalta välttämättömään vähimmäis-
määrään. Tukitoimenpiteet ovat vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen my-
önnettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen mukaiset.

k) Brockhausen Holze (262)

Komissio päätti 28. heinäkuuta lopettaa kielteisellä päätöksellä 88 artiklan 2 kohdan nojalla aloittamansa
menettelyn Brockhausen Holzelle myönnetyistä tuista. Se totesi ensinnäkin, ettei aiemmin hyväksyttyjen
järjestelmien nojalla myönnettyjä tukia ollut myönnetty kyseisten järjestelmien soveltamisehtoja
noudattaen, ja toiseksi, ettei vaikeuksissa olevia yrityksiä koskevien suuntaviivojen edellytyksiä ollut
noudatettu. Näin ollen komissio totesi, että tuet eivät sovellu yhteismarkkinoille, ja määräsi, että ne on
perittävä takaisin.
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l) Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen (263)

Komissio päätti 28. heinäkuuta lopettaa kielteisellä päätöksellä 88 artiklan 2 kohdan nojalla aloittamansa
menettelyn Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH:lle rakenneuudistukseen myönnetyistä 15,75 miljo-
onan euron (30,8 miljoonan Saksan markan) suuruisista tuista. Komissio totesi, ettei johdonmukaista ra-
kenneuudistussuunnitelmaa ollut laadittu ja ettei yrityksen pitkän aikavälin elinkelpoisuuden palauttami-
sesta ollut varmuutta. Komissio määräsi, että myönnetyt tuet on perittävä takaisin.

m) Kranbau Eberswalde (264)

Komissio päätti 28. heinäkuuta lopettaa myönteisellä päätöksellä 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn Brandenburgin osavaltiossa sijaitsevalle Kranbau Eberswalde GmbH:lle myönnetystä 28,9
miljoonan euron (56,5 miljoonan Saksan markan) tuesta. Tukitoimenpiteillä rahoitetaan
rakenneuudistussuunnitelma, jonka tarkoituksena on palauttaa yrityksen pitkän aikavälin kannattavuus
ja päättää sen integroiminen yksityisen sijoittajan, Kirow-yhtymän, toimintoihin. Rakenneuudistuksen
keskeinen osa on sulautuminen Kocks Krane International GmbH:n kanssa, joka on myös Kirow-
yhtymän tytäryhtiö. Tukitoimenpiteet ovat sovellettavien yhteisön suuntaviivojen mukaisia.

n) Everts Erfurt (265)

Komissio päätti 28. heinäkuuta lopettaa myönteisellä päätöksellä 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn Everts Erfurt GmbH:lle myönnetystä 4 653 756,12 euron (9 100 000 Saksan markan) tuesta.
Everts Erfurt tuottaa ja myy luonnonkumista ja lateksista valmistettuja tuotteita. Kondomien osuus
liikevaihdosta on 95 prosenttia. Rakenneuudistussuunnitelman ansiosta yrityksen elinkelpoisuus on
palautunut. Uuden yksityisen sijoittajan osuus rakenneuudistuksesta on ollut merkittävä. Tuen voidaan
siten katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille.

o) Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH (266)

Komissio päätti 22. joulukuuta lopettaa myönteisellä päätöksellä 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, jon-
ka se oli aloittanut 11,6 miljoonan euron (22,8 miljoonan Saksan markan) tuista, jotka myönnettiin kehittyneitä il-
man- ja savunsuodatusjärjestelmiä valmistavan Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH:n (ETM) yksityistämi-
seen vuosina 1993–1997. Ympäristönsuojelun kasvavan merkityksen vuoksi kyseiset markkinat kehittyvät
maailmanlaajuisesti. Komissio päätti, että tuet olivat vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuu-
distukseen myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen mukaiset.

Espanja

a) Babcock Wilcox España SA (267)

Komissio päätti 8. heinäkuuta laajentaa huhtikuussa 1998 aloittamaansa 88 artiklan 2 kohdan mukaista
menettelyä (268) siten, että se kattaa myös espanjalaisen julkisen holdingyhtiön SEPIn tekemän 246,4
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miljoonan euron (41 miljardin Espanjan pesetan) suuruisen uuden pääomansiirron Babcock Wilcox
España SA -yhtiöön (BWE). Komissio oli aloittanut menettelyn SEPIn vuosina 1994 ja 1997 tekemästä
kahdesta, yhteensä 120 miljoonan euron (20 miljardin Espanjan pesetan) pääomansiirrosta BWE:hen.
Uuden pääomasiirron, josta Espanjan viranomaiset ilmoittivat kesäkuussa 1999, tarkoituksena on
korottaa BWE:n tappioiden johdosta alentunut pääoma Espanjan yhtiöoikeudessa edellytetylle
vähimmäistasolle ja rahoittaa 500 hengen työvoiman vähennys. Komissio katsoi, että uusi pääomansiirto
on tukea, koska se ei ole sijoittajalle riittävän tuottava ja koska se ei näytä soveltuvan yhteismarkkinoille.
Uuden samoin kuin jo tarkasteltavana olleen pääomansiirron soveltuvuus yhteismarkkinoille arvioidaan
BWE:n ostajan toteuttaman rakenneuudistusohjelman perusteella.

b) Ercros (269)

Komissio päätti 20. heinäkuuta 1999 olla vastustamatta kemikaaleja valmistavalle Ercrosille myönnettyä
51,08 miljoonan euron (8,5 miljardin Espanjan pesetan) tukea. Ercros laati toukokuussa 1994
rakenneuudistussuunnitelman, jonka mukaan petrokemian toiminta sekä räjähdysaine- ja kaivostoiminta
myydään ja lannoitetoiminnassa suoritetaan rakenneuudistus tämän toiminnan myymiseksi sijoittajalle.
Lisäksi kemian toiminnassa, johon Ercros aikoisi keskittyä, toteutettaisiin rakenneuudistus. Yritys on
toteuttanut rakenneuudistussuunnitelman, jonka ansiosta yrityksen pitkän aikavälin elinkelpoisuus on
palautunut. Toimintojen myynti ja merkittävä kapasiteetin alennus vähentävät mahdollisimman paljon
kilpailijoille aiheutuvia haittoja.

Ranska

Gooding Consumer Electronics (entinen Grundig) (270)

Komissio päätti 16. marraskuuta lopettaa kielteisellä päätöksellä 88 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn, jonka se oli aloittanut 5,5 miljoonan euron (36 miljoonan Ranskan frangin) tuista vuodesta
1997 selvitystilassa olleelle Gooding Consumer Electronicsille (GESA) (entiselle Grundigille). Komissio
totesi, ettei yrityksen rakenneuudistusohjelmaa ollut toteutettu kokonaisuudessaan, vaikka tämä oli
keskeinen edellytys tukien myöntämiselle vaikeuksissa oleville yrityksille. GESA:n konkurssi ja
toiminnan lopettaminen aiheutui pääasiassa siitä, ettei ostaja noudattanut niitä rahoitukseen ja tuotannon
monipuolistamiseen liittyviä sitoumuksiaan, jotka sisältyivät rakenneuudistussuunnitelmaan, vaikka
joitain ulkoisiakin tekijöitä oli. Tämän vuoksi tuen ei voida enää katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille.
Näin ollen komissio päätti, ettei tuki sovellu yhteismarkkinoille ja määräsi Ranskan hallituksen perimään
tuen takaisin sen myöntämispäivästä kertyneine korkoineen.

Italia

a) SIRAP SpA (271)

Komissio päätti 3. maaliskuuta lopettaa kielteisellä päätöksellä 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn,
joka koski SIRAP SpA:n konkurssista kärsineiden yritysten, kuten tavarantoimittajien, velkojien ja ali-
hankkijoiden hyväksi perustettua tukijärjestelmää. Valtiontakuiden ja korkotukien muodossa jo maksetut
1,03 miljoonan euron (2 000 miljoonan Italian liiran) suuruiset tuet ovat yhteismarkkinoille soveltumatonta
toimintatukea. Komissio päätti, että järjestelmä oli lakkautettava vähämerkityksistä tukea koskevan peri-
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aatteen mukaisen enimmäismäärän ylittävien tukien osalta. Jo myönnettyjen tukien osalta komissio määrä-
si, että valtiontakuut on poistettava ja jo myönnetyt tuet perittävä takaisin.

b) Enterprise SpA (272)

Komissio päätti 17. maaliskuuta olla vastustamatta rakennusalalla toimivalle Enterprise SpA -yhtiölle
myönnettävää 16,7 miljoonan euron (32 335 miljoonan Italian liiran) suuruista tukea, joka maksetaan
markkinahintaisen takuun muodossa kuuden kuukauden ajaksi. Tuen tarkoituksena on antaa yritykselle
tilapäisluottoa odotettaessa sitä, että yritys saa takaisin varat, jotka maksuvelvoitteensa laiminlyöneet
libyalaiset velalliset ovat sille velkaa. Komissio katsoi tuen vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen
ja rakenneuudistukseen myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen mukaiseksi.

c) Siciliana Acque Minerali Srl (273)

Komissio päätti 11. toukokuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Italian viranomaisten pä-
ätöksestä, jonka mukaan ne myöntävät kivennäisvesien ja juomien teollisten pullotus- ja jakelulaitteistojen
ylläpitoon erikoistuneelle Siciliana Acque Minerali Srl (SAM) -yhtiölle 1,5 miljoonan euron (3 000 miljoo-
nan Italian liiran) pääomatuen. Toimen tavoitteena on kattaa yhtiön tappiot ja muodostaa sen pääoma uudel-
leen, jotta yhtiö voidaan yksityistää. Komissiolla on vakavia epäilyksiä tuen soveltuvuudesta yhteismarkki-
noille, koska toimella ei selvästikään voida palauttaa SAM:n elinkelpoisuutta.

d) Seleco SpA ja Multimedia (274)

Komissio päätti 2. kesäkuuta lopettaa kielteisellä päätöksellä 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn,
jonka se oli aloittanut vuonna 1994 Seleco-yhtiölle myönnetyistä tuista ja jota oli laajennettu vuonna
1998. Seleco toimi kulutuselektroniikkatuotteiden markkinoilla ja se haettiin konkurssiin huhtikuussa
1997. Ristrutturazione Elettronica (REL) -nimisen julkisen organisaation ja Friula-valtionyhtiön eri
muodoissa myöntämistä avustuksista komissio totesi, että ne olivat valtiontukia ja yhteismarkkinoille
soveltumattomia ja että ne olisi perittävä takaisin.

Seleco oli siirtänyt 13 kuukautta ennen konkurssia tuottoisimmat toimintonsa Multimediaan, joka on vuon-
na 1995 perustettu yhtiö ja jonka pääoma jakautui heinäkuusta 1996 alkaen Friulian, Italtelin ja Finanziaria
Elettronican kesken. Jälkimmäinen oli Selecon tytäryhtiö. Komissio pyysi, että yhteismarkkinoille soveltu-
mattomat tuet peritään takaisin paitsi Selecolta myös kaikilta muilta yhtiöiltä, joiden hyväksi varoja on siir-
retty tuen perintää koskevan päätöksen toteuttamisen mitätöimiseksi. Komissio katsoi siten, että toiminta
jatkui kyseisten yritysten välillä, jotta laittomasti maksettu tuki voidaan periä takaisin tapauksessa, jossa al-
kuperäinen konkurssiin joutunut tuensaaja oli todellisuudessa ainoastaan lopullisen tuensaajan välittäjä.

e) Laki taloudellisissa vaikeuksissa olevien suuryritysten erityisestä velkasaneerausmenettelystä (275)

Komissio päätti 28. heinäkuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn taloudellisissa vaikeuk-
sissa olevien suuryritysten erityisestä velkasaneerausmenettelystä annetusta Italian laista N:o 95/1979. Ko-
missio oli ehdottanut jo vuonna 1994 Italian hallitukselle 88 artiklan 1 kohdan mukaisia asianmukaisia toi-
menpiteitä. Koska Italian hallitus ei ollut hyväksynyt komission ehdotusta, komissio aloitti vuonna 1997 88
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artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn (276). Tutkimus oli lopuillaan, kun yhteisöjen tuomioistuin asiassa
Rinaldo Piaggio SpA ja Dornier Luftfahrt GmbH 17. kesäkuuta antamassaan tuomiossa (277) kumosi komis-
sion vuonna 1997 tekemässä päätöksessä olevan päätelmän, jonka mukaan laki N:o 95/1979 oli voimassa
olevaa tukea. Tämän vuoksi komission oli aloitettava uusi tutkimus, koska edellä mainittu järjestelmä on pe-
riaatteessa katsottava ilmoittamattomaksi tukijärjestelmäksi.

Italian laissa N:o 95/1979 otettiin käyttöön järjestelmä, joka poikkeaa tavanomaisesta konkurssikäytännös-
tä. Tuensaajat ovat vaikeuksissa olevia suuryrityksiä, joilla on paljon sekä työntekijöitä (300) että velkoja
(ensi sijassa) julkisille luotonantajille. Laki sallii sen, että vaikeuksissa olevat yritykset jatkavat toimintaan-
sa olosuhteissa, joissa tätä mahdollisuutta ei ole tavanomaisen konkurssikäytännön mukaan. Yritykset hyö-
tyvät lain nojalla myös valtiontakauksesta, yritysostoja koskevasta alhaisemmasta veroasteesta, vapautuk-
sesta maksaa sakkoja ja julkisten velkojen anteeksiannosta. Komissiolla on syytä uskoa, että järjestelmä ei
sovellu yhteismarkkinoille, koska se on suunnattu suurille yrityksille, kun taas vaikeuksissa olevien yritys-
ten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myönnettävää valtiontukea koskevissa yhteisön suuntaviivoissa
hyväksytään ainoastaan pk-yrityksille tarkoitetut järjestelmät.

f) Banco di Sicilia ja Sicilcassa (278)

Komissio päätti 10. marraskuuta lopettaa myönteisellä ehdollisella päätöksellä 88 artiklan 2 kohdan mukai-
sen menettelyn Banco di Sicilialle ja Sicilcassalle myönnetyistä tuista. Komissio hyväksyi 2,4 miljardin eu-
ron tuet sillä edellytyksellä, että suurimman osan Sicilcassan toiminnasta ostaneen Banco di Sicilian raken-
neuudistusta jatketaan. Lisäksi edellytyksenä on, että pankit tarjoavat huomattavia vastineita: 55 konttoria
on suljettava Sisiliassa ennen vuoden 2000 loppua, eikä uusia konttoreita saa avata Sisiliassa kolmen vuo-
den aikana. Komissio otti lisäksi huomioon sen, että Italian hallitus on sitoutunut yksityistämään ennen vu-
oden 2000 kesäkuuta Mediocredito Centrale -konsernin, joka on Banco di Sicilian emoyhtiö.

3.5 Työllistämis- ja koulutustuet

Espanja

a) Osuus- ja yhteisötalouden edistäminen Andalusiassa (279)

Komissio päätti 20. tammikuuta olla vastustamatta Andalusian aluehallituksen tukia, joita myönnetään
työpaikkojen perustamiseen ja säilyttämiseen osuus- ja yhteisötalouden edistämistä koskevan
suunnitelman osana. Suunnitelman tarkoituksena on rohkaista eräitä huonommassa asemassa olevia
työnhakijoita (nuoria työttömiä, työttömiä naisia ja pitkäaikaistyöttömiä) luomaan oman työpaikan
osuuskuntien ja yhteisötaloudellisten yritysten (sociedades laborales) luomisen ja vahvistamisen avulla.
Tuensaajia ovat pk-yritykset, jotka sijaitsevat epäsuotuisilla alueilla tai alueilla, joilla elintaso on
erityisen alhainen. Komissio on arvioinut, että kyseisiin tukiin voidaan tapauksesta riippuen soveltaa
EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a tai c alakohdan mukaista poikkeusta, sillä tuet
edistävät aluekehitystä alueella, jolla elintaso on poikkeuksellisen alhainen, ja niiden tarkoituksena on
edistää osuuskuntien ja yhteisötaloudellisten yritysten tietyn taloudellisen toiminnan kehitystä ilman, että
tuki muuttaa kaupankäynnin edellytyksiä yhteisön edun kanssa ristiriitaisella tavalla.
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b) Työpaikkojen lisääminen uudistamalla ja vähentämällä työaikaa Kataloniassa (280)

Komissio päätti 21. huhtikuuta olla vastustamatta Katalonian alueen ehdottamaa järjestelmää, jolla kannus-
tetaan työpaikkojen luomista uudistamalla ja vähentämällä työaikaa. Järjestelmän mukaan Kataloniassa sij-
aitseville yrityksille myönnetään vähennys työnantajien sosiaaliturvamaksuista työvoimatoimistoissa re-
kisteröityjen työttömien työllistämiseksi työaikoja uudistamalla tai vähentämällä. Vähennys on korkeintaan
40 prosenttia sosiaaliturvamaksusta. Tuki myönnetään kahtena vuonna yrityksen vuosien 1999–2000 aika-
na tekemän sopimuksen allekirjoittamisesta lähtien. Kyse on työpaikkojen nettoluomisesta, koska yrityk-
sille, jotka ovat irtisanoneet työntekijöitä tukihakemusta edeltävän 12 kuukauden aikana, ei myönnetä ky-
seistä tukea. Tuen myöntäminen edellyttää, että työllistäminen on pysyvä.

Italia

a) Palkkojen uudelleenjärjestelyä koskeva järjestelmä (281)

Komissio päätti 3. maaliskuuta olla vastustamatta sosiaaliturvamaksujen ja verojen anteeksiantamisen
muodossa toteutettavan tukijärjestelmän soveltamista yrityksiin, jotka laillistavat pimeää työtä tehneiden
työntekijöiden tilanteen ja mukauttavat vähitellen näiden työntekijöiden palkat voimassa olevan
työehtosopimuksen mukaisiksi. Harmaan talouden torjumiseen tähtäävä tukijärjestelmä on tarkoitettu
Sisiliaan, Sardiniaan, Calabriaan, Basilicataan, Apuliaan ja Campaniaan sijoittuneille yrityksille. Nämä
alueet, joilla harmaa talous on huomattavan laajaa, ovat oikeutettuja tukiin EY:n perustamissopimuksen
87 artiklan 3 kohdan a alakohdan poikkeuksen mukaisesti. Työllistämistukia (282) ja alueellisia tukia
koskevien suuntaviivojen perusteella ja kyseisten tukien tarkoituksen huomioon ottaen komissio katsoi
nämä tuet yhteismarkkinoille soveltuviksi.

b) Työllistämistukijärjestelmä (283)

Komissio päätti 11. toukokuuta lopettaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, jonka se oli
aloittanut oppisopimuskoulutuksen alennettuina sosiaaliturvamaksuina myönnetyistä työllistämistuista,
joiden tarkoituksena oli muuttaa kyseiset sopimukset vakituisiksi. Komissio katsoi tukien soveltuvan
yhteismarkkinoille, jos ne osoitettiin sellaisten työntekijäryhmien työllistämiseen, joilla on
erityisvaikeuksia päästä tai palata työmarkkinoille, tai jos työllistämistuella voitiin parantaa työllisyyttä
huomattavasti työllistämistukea koskevissa suuntaviivoissa määritellyllä tavalla. Näin ollen komissio
antoi luvan tukiin näissä kahdessa erityistapauksessa. Sen sijaan tuet, joissa ei ollut noudatettu
kumpaakaan mainituista edellytyksistä, ovat yhteismarkkinoille soveltumattomia ja sen vuoksi
kiellettyjä. Näin ollen komissio määräsi tällaiset jo maksetut tuet palautettavaksi.

c) Venetsiassa ja Chioggiassa toimiville yrityksille myönnetty vähennys sosiaaliturvamaksuista (284)

Komissio päätti 24. marraskuuta lopettaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koski
Venetsiassa ja Chioggiassa toimiville yrityksille vuosina 1995–1997 myönnettyä vähennystä
sosiaaliturvamaksuista. Komissio totesi, että tuet, jotka on myönnetty pk-yrityksille vähennyksinä
sosiaaliturvamaksuista työpaikkojen luomiseksi, soveltuvat yhteismarkkinoille. Myös sellaisille suurille
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yrityksille, jotka toimivat alueella, jolla voidaan myöntää aluetukea, myönnetyt tuet soveltuvat
yhteismarkkinoille. Tuet soveltuvat yhteismarkkinoille myös silloin, jos ne hyödyttävät kaikkia yrityksiä,
jotka työllistävät työntekijöitä, jolla on erityisiä vaikeuksia päästä tai palata työmarkkinoille. Sen sijaan
tuet, jotka on myönnetty suurille yrityksille, jotka eivät toimi aluetukeen oikeutetulla alueella, sekä tuet
työllisyyden säilyttämiseksi eivät sovellu yhteismarkkinoille.

Yhdistynyt kuningaskunta

Työntekijöiden koulutus (285)

Komissio päätti 20. tammikuuta olla vastustamatta bio-lääketeollisuudessa toimivalle Eli Lilly Ltd:lle
myönnettyä tukea työntekijöiden koulutukseen. Komissio katsoi, että hanke oli koulutukseen
myönnettävää tukea koskevissa yhteisön puitteissa (286) tarkoitettu yleinen koulutushanke. Hanke tarjoaa
taitoja, jotka voidaan siirtää muihin saman toimialan yrityksiin tai kyseiseen toimialaan liittyvien alojen
yrityksiin. Siirrettävyyttä korostaa se, että koulutus johtaa tunnustettuun pätevyyteen. Työntekijät
koulutetaan hallitsemaan laaja-alaisesti monia tehtäväaloja, joita tavanomaisesti ovat hoitaneet useat,
vain yhteen alaan perehtyneet henkilöt. Esimerkiksi hallintohenkilökuntaa koulutetaan asiakaspalveluun,
tuotannonsuunnitteluun ja dokumentaation hallintaan.

3.6 Tuet pk-yrityksille

Tanska

Vaekstfonden (287)

Komissio päätti 4. toukokuuta olla vastustamatta tanskalaista kasvurahastojärjestelmää (Vaekstfonden).
Hyväksytyn järjestelmän nojalla Vaekstfonden, Tanskan valtion julkinen laitos, voi tukea rahallisesti 
perustamisvaiheessa olevia innovatiivisia pk-yrityksiä. Tukimuotoja on neljä: laina, josta lainansaaja 
maksaa koron lisäksi voitto-osuuden, pääomasijoitus innovaatiorahastoon, pääomasijoitus riskipääomara-
hastoon ja takuut kehitysvaiheessa oleviin pienyrityksiin sijoittavan riskipääomarahaston tappioiden 
kattamiseksi. Nämä investoinnit tehdään tarjouskilpailun perusteella valittujen yksityisten sijoittajien 
kanssa. Innovaatiorahastot ja riskipääomarahastot sijoittavat uusiin, innovatiivisiin ja riippumattomiin 
pienyrityksiin, rahoittaakseen tutkimus- ja kehityskuluja tai pienyritysten perustamiseen tai laajentamiseen
liittyviä pääomasijoituksia. Samoin Vaekstfonden voi taata investoinnit, joita riskipääomarahastot tekevät
uusiin ja innovatiivisiin pienyrityksiin. Rahastojen osuudenomistajat tai hallinnoijat tekevät innovaatio- ja
riskipääomarahastojen sijoituspäätökset pelkästään kaupallisin perustein.

Komissio katsoi, että Vaekstfondenin eri tukimuodot eivät takaa niille yksityisille yrityksille
kilpailukyvyn paranemista edistävää etua, jotka vastaavat Vaekstfondenin tarjouspyyntöön. Itse asiassa
avoimiin ja syrjimättömiin perusteisiin perustuva tarjouspyyntö takaa, että Vaekstfondenin tuki, joka
kasvattaa tehtyjen sijoitusten odotettua tuottoa, kompensoi ylimääräisen riskin, jonka sijoittavat ottavat
investoidessaan innovatiivisiin pienyrityksiin. Komissio katsoi myös, että Vaekstfondenin tuki
sijoituksena tai takuuna innovaatio- tai riskipääomarahastoihin ei suosi pieniä yrityksiä, joihin
investoinnit tehdään. Jos Vaekstfondenin tukeen sisältyisi valtiontukea pienyrityksille, valtiontuen osuus
olisi hyvin vähäinen ja vähemmän kuin tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea
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koskevissa yhteisön puitteissa sekä pienten ja keskisuurten yritysten valtion tukia koskevissa yhteisön
suuntaviivoissa (288) tarkoitettu enimmäismäärä.

Alankomaat

Tukijärjestelmä työpaikkojen luomiseksi (289)

Komissio päätti 28. heinäkuuta 1999 olla vastustamatta Arnhem-Nijmegenissa toteutettavaa tukijärjestel-
mää työpaikkojen luomiseksi. Järjestelmästä myönnetään tukea pk-yritysten alkuinvestointihankkeisiin 
liittyvien työpaikkojen nettoluomiseksi. Tuki työpaikkaa kohden on 4 583 euroa, jos työpaikan saanut 
henkilö oli työtön, tai 3 403 euroa, jos työhön otetulla jo oli työpaikka. Alankomaiden viranomaiset ovat 
lisäksi sitoutuneet varmistamaan, että kullekin hankkeelle myönnetyn tuen kokonaismäärä on korkeintaan
15 prosenttia pienille yrityksille ja 7,5 prosenttia keskisuurille yrityksille. Järjestelmästä myönnetään tukea
ainoastaan pk-yrityksille. Alkuinvestointeihin liittyvien työpaikkojen luomista koskeva tuki hyväksytään
tässä päätöksessä kansallisten aluetukeen oikeutettujen alueiden ulkopuolella ja siihen sovelletaan pienten
ja keskisuurten yritysten valtion tukia koskevissa yhteisön suuntaviivoissa tarkoitettuja enimmäismääriä.
Alueellisia valtiontukia koskevissa suuntaviivoissa (290) olevien ja työpaikkojen luomiseen myönnettävään
tukeen liittyvien määräysten mukaan tuki lasketaan alkuvaiheen investointiin liittyvien uusien 
työpaikkojen määrän perusteella, ei investoinnin arvon perusteella.

Suomi

Nopeutettujen poistojen muodossa toteutettava tukijärjestelmä (291)

Komissio päätti 17. maaliskuuta lopettaa 88 artiklan 2 kohdan nojalla aloittamansa menettelyn, joka
koski vuonna 1998 perustetun, nopeutettujen poistojen muodossa kehitysalueilla toteutettavan pk-
yritysten tukiohjelman soveltamista herkillä aloilla. Komissio päätti olla esittämättä huomautusta
ohjelmasta, koska sen soveltaminen herkillä aloilla lakkautettiin taannehtivasti vuonna 1998 annetulla
lainmuutoksella. Koska tämänkaltainen tuki oli alun perin tarkoitus maksaa vasta investointia seuraavana
vuonna, mitään tukea ei ehditty myöntää herkillä aloilla ennen lainmuutosta. Näin ollen ohjelma soveltuu
yhteismarkkinoille eikä ongelmia enää ole.

3.7 Muu kuin alakohtainen tuki

Espanja

Valladolidissa sijaitsevan Santa María de Retuertan luostarin kunnostaminen (292)

Komissio päätti 13. lokakuuta olla vastustamatta 120 202 euron (20 miljoonan Espanjan pesetan) kertalu-
onteisen tuen myöntämistä Explotación Agrícola Vitivinícola Finca Retuerta, SA:lle Valladolidissa sijaitse-
van Santa María de Retuertan luostarin kunnostamiseen. Tuki on 11 prosenttia investoinnista. Komissio kat-
soi, ettei tuki ole EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea todettuaan, et-
tei tuella ole vaikutusta yhteisön sisäiseen kauppaan matkailualalla, koska hanke on kooltaan vaatimaton ja
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koska kohteen käyttö matkailutarkoituksiin on vähäistä. Lisäksi komissio piti epätodennäköisenä, että tuel-
la olisi vaikutusta tuensaajayrityksen maatalous- ja viinituotantoon.

Italia

Tuki paikallisille yleishyödyllisille laitoksille (293)

Yksityisten vesiyhtiöiden yhdistyksen kantelun johdosta komissio aloitti 21. huhtikuuta 88 artiklan 2
kohdan mukaisen menettelyn verovapautuksista ja halpakorkoisista lainoista, joita Italia on myöntänyt
paikallisille yleishyödyllisille laitoksille, joiden osake-enemmistö on julkisessa omistuksessa.
Tarkasteltavana olevat toimenpiteet antavat paikallisille yleishyödyllisille laitoksille (kaasu-, vesi,
jätehuolto- ja sähkölaitokset) mahdollisuuden hyötyä erilaisista tukitoimenpiteistä, kun ne muutetaan
osakeyhtiöiksi. Toimenpiteisiin kuuluu vapautus kaikista «siirtoveroista» yhtiön perustamishetkellä,
uuden osakeyhtiön vapauttaminen kolmeksi vuodeksi kaikista tuloveroista 31. joulukuuta 1999
päättyvään tilikauteen asti ja julkisen laitoksen Cassa Depositi e Prestitin myöntämät halpakorkoiset
lainat. Toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan silloin, jos yritys, joka on aikaisemmin ollut osa
julkishallintoa, muunnetaan osakeyhtiöksi, jossa kunta on edelleen suurin osakkeenomistaja. Näitä
kannusteita ei myönnetä samoilla markkinoilla toimiville täysin yksityisille yrityksille tai yrityksille,
joiden pääomasta kunta myisi yli 50 prosenttia yksityisille sijoittajille. Komissio epäilee, että
toimenpiteet eivät sovellu yhteismarkkinoille, sillä ne syrjivät kyseisillä toimialoilla toimivia yhtiöitä.

B – Komission antamat tai ehdottamat uudet säädökset ja
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(293) Asia C 27/99 (ex NN 69/98) (EYVL C 213, 24.7.1999).

1 Komission tiedonanto vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen EYVL C 67, 10.3.1999, s. 11
myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen 
voimassaolon jatkamisesta

2 Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) N:o ... kalastus- ja vesiviljelytuotte EYVL C 78, 20.3.1999, s. 1
iden alan yhteisestä markkinajärjestelystä

3 Neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999, annettu 22 päivänä maaliskuuta EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1
1999, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

4 Komission asetus (EY) N:o 812/1999, annettu 19 päivänä huhtikuuta EYVL L 103, 20.4.1999, s. 5
1999, toimenpiteiden vahvistamisesta sisävesiliikenteen rakenteellisista 
parannuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 
panemiseksi täytäntöön annetun asetuksen (ETY) N:o 1102/89 
muuttamisesta

5 Komission tiedonanto viite- ja diskonttokorkojen EYVL C 241, 26.8.1999, s. 9
vahvistamismenetelmiin tehtävistä teknisistä mukautuksista 

6 Luonnos komission asetukseksi EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 EYVL C 89, 28.3.2000, s. 6
artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen

7 Luonnos komission asetukseksi Euroopan yhteisön EYVL C 89, 28.3.2000, s. 8
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen

8 Luonnos komission asetukseksi Euroopan yhteisön EYVL C 89, 28.3.2000, s. 15
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja 
keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen



9 Luonnos komission direktiiviksi jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten EYVL C 377, 29.12.1999, s. 2
välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta annetun komission 
direktiivin 80/723/ETY muuttamisesta

10 Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten EYVL C 288, 9.10.1999, s. 2
pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi

11 Komission tiedonanto EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
soveltamisesta valtiontukiin takauksina EYVL C 71, 11.3.2000, s. 14

12 Ympäristötukia koskevien suuntaviivojen voimassaolon jatkaminen EYVL C 14, 19.1.2000, s. 8

C – Luettelo valtiontukiasioista muilla kuin maatalouden, kalastuksen,
liikenteen ja kivihiiliteollisuuden aloilla

1 Toimenpiteet, joihin komissio muodollista tutkimusmenettelyä aloittamatta ei
katsonut sisältyvän EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa (ent. 92
artiklan 1 kohta) tai päätöksen 2496/96/EHTY 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
tukea

Saksa
N 325/99 20.7.1999 Entisen Elbewerftin laivanrakennuskapasiteetin siirto

Belgia
N 246/99 26.5.1999 Belgian viranomaisten rahoitusosuus HUGB-yrityksessä EYVL C 245, 28.8.1999

(EHTY-teräs) 

Espanja
NN 28/97 20.1.1999 Toimenpiteet SETRA SA:n hyväksi EYVL C 66, 9.3.1999

Italia
N 127/99 4.5.1999 Tuki Acciaierie di Sicilialle EYVL C 46, 19.2.2000

NN 10/99 4.5.1999 Breda Fucine Meridionalin (BFM) omaisuuden osto EYVL C 375, 24.12.1999
Finmeccanicalle

Alankomaat
N 18/97 11.5.1999 Tutkimus- ja kehityslaboratorioiden osittain nopeutetut poistot EYVL C 225, 7.8.1999

N 600/98 20.7.1999 Kestävän energian tutkimus- ja kehitysohjelma EYVL C 288, 9.10.1999

2 Tuet, joiden komissio on katsonut soveltuvan yhteismarkkinoille aloittamatta 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa (ent. 93 artiklan 2 kohta) tai 
päätöksen 2496/96/EHTY 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä

Saksa
N 600/98 20.7.1999 Kestävän energian tutkimus- ja kehitysohjelma EYVL C 288, 9.10.1999

N 674/98 11.1.1999 Baijerin pk-lainaohjelma EYVL C 84, 26.3.1999

N 657/98 15.1.1999 Bonnin tukitoimet EYVL C 69, 12.3.1999

N 445/98 20.1.1999 Metsäteollisuuden tuotteiden jalostusta ja markkino EYVL C 108, 17.4.1999
intiedellytyksiä sekä metsätuotteiden energiakäyttöä koskeva 
tukiohjelma (Nordrhein-Westfalen)

N 463/98, N 464/98 26.1.1999 Pääomalainaohjelma (Itä-Saksa Itä-Berliini mukaan lukien) EYVL C 69, 12.3.1999
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N 301/98 28.1.1999 Thüringenin osavaltion ohjelma ilmansaasteiden EYVL C 113, 24.4.1999
vähentämiseksi

N 581/98 28.1.1999 Liikenteen uudet telematiikka-avusteiset kuljetuspalvelut EYVL C 69, 12.3.1999

N 649/98 2.2.1999 Pk-yritysten osallistumiseen messuille ja näyttelyihin EYVL C 84, 26.3.1999
tarkoitettua tukea koskevan Sachsen-Anhaltin osa valtion 
yleisohjeen voimassaolon pidennys

N 237/98, NN 57/98 3.2.1999 Tuki Palla Creativ Textiltechnik GmbH:lle EYVL C 151, 29.5.1999

N 13/99 15.2.1999 Yritysten osakkuuksien hankkimiseen ulkomailta tarkoitetun EYVL C 113, 24.4.1999
Sachsen-Anhaltin osavaltion takausohjelman muutos

NN 70/98 24.2.1999 Valtiontuki julkisille tv-kanaville (Kinderkanal ja Phoenix) EY:n perustamis-
sopimuksen 86 artiklan 2 
kohdan perusteella 
EYVL C 238, 21.8.1999

NN 68/98 3.3.1999 Tuki SCHIESS WEMA GmbH:lle EYVL C 187, 3.7.1999

NN 85/98 3.3.1999 BvS-viraston rahoitus BZW Blechzentrum GmbH:lle EYVL C 187, 3.7.1999

N 100/99 31.3.1999 Brandenburgin osavaltion pk-yritysten innovaatioavustajien EYVL C 144, 22.5.1999
palkkaamista ja tiedon siirron edistämistä koskevan yleisohjeen 
voimassaolon pidennys

N 507/98 12.4.1999 Maailmanlaajuisesti saatavilla olevan tiedon käyttö EYVL C 166, 12.6.1999
koulutukseen ja innovaatioon

N 4/98 21.4.1999 Saksalaisen elokuvatuotannon edistäminen (FFG:n 2 §) – 
komission vuonna 1992 hyväksymän tukiohjelman jatkaminen 
eräin muutoksin

NN 47/99 21.4.1999 Ekologinen verouudistus EYVL C 166, 12.6.1999

NN 125/97 4.5.1999 Tuki Cimbria SKET GmbH:lle EYVL C 194, 10.7.1999

NN 86/98 4.5.1999 Tuki GEMATEX Textilmaschinenbau Aue GmbH:lle EYVL C 213, 24.7.1999

N 66/99 4.5.1999 Deutsche Ausgleichsbankin Itä-Saksaa varten perustettu EYVL C 203, 17.7.1999 
konsolidointi- ja kasvurahasto EYVL C 213, 24.7.1999

N 651/98 11.5.1999 Kansainvälisen avaruusaseman toiminta- ja käyttökeskus EYVL C 225, 7.8.1999
(beos-hanke)

NN 46/98 26.5.1999 Tuki Auerbach Maschinenfabrik GmbH:lle (Sachsen) EYVL C 213, 24.7.1999

NN 50/99 26.5.1999 Ympäristöverouudistus (EHTY-teräsala) EYVL C 245, 28.8.1999

N 202/99 1.6.1999 Uusiutuvien energiamuotojen tuki EYVL C 194, 10.7.1999

NN 152/98 9.6.1999 Wismarer Propeller- und Maschinenfabrik (WPM) GmbH:n 87 artiklan 1 kohta ei 
pelastamis-, yksityistämis- ja rakenneuudistustuki osittain sovellettavissa 

N 51/99 18.6.1999 100 000 Roofs -aurinkosähköohjelma

N 125/99 23.6.1999 Sachsen-Anhaltin osavaltion vastatakaus työntekijöiden 
osakkuuksille 

N 126/99 23.6.1999 Päästösuojatoimien tukeminen (Sachsen-Anhalt)

NN 100/97 20.7.1999 Tuki yritykselle K.A.B. «Kraftwerks- und Anlagenbau EYVL C 359, 11.12.1999
GmbH» (Berliini)

N 23/99 27.7.1999 Itäsaksalaisten tuotteiden ulkomaan myynnin 
edistämisohjelman jatkaminen ja muuttaminen

N 640/98 28.7.1999 Tuki Geomin Erzgebirgische Kalkwerke GmbH:lle

NN 61/98 28.7.1999 Tuki Stahl-und Maschinenbau GmbH:lle, Rostock EYVL C 365, 18.12.1999

N 541/98 30.7.1999 Technology Foundation Innovation Centre Berlin

N 590/98 30.7.1999 Telematiikka-alan tuki (Sachsenin osavaltio)

N 182/99 25.8.1999 Matkailuinfrastruktuurin edistämisohjelma EYVL C 27, 29.1.2000

N 343/99 25.8.1999 Baijerin pk-lainaohjelma EYVL C 288, 9.10.1999

N 640/98 8.9.1999 Tuki Geomin Erzgebirgische Kalkwerke GmbH:lle EYVL C 365, 18.12.1999

N 694/98 8.9.1999 Volkswerft Stralsundin rakenneuudistus EYVL C 27, 29.1.2000

N 140/99 8.9.1999 Investointituki Sosta Edelstahlwerke GmH:lle EYVL C 365, 18.12.1999

N 449/99 13.9.1999 Energian käytön järkeistäminen EYVL C 27, 29.1.2000

N 446/99 14.9.1999 Pk-yritysten tutkimus- ja kehityshankkeiden osakkuuspääoma EYVL C 306, 23.10.1999



N 314/99 24.9.1999 Työpaikkoja luoville innovaatioille myönnettävä tuki EYVL C 313, 30.10.1999

N 316/99 28.9.1999 Ympäristötekniikan tukiohjelma EYVL C 365, 18.12.1999

N 353/99 28.9.1999 Tulevaisuuden tuotantoa koskeva tutkimus EYVL C 326, 13.11.1999

NN 4/99 29.9.1999 Esda Feinstrumpffabrik EYVL C 27, 29.1.2000

N 482/99 1.10.1999 Itä-Saksan tuotteiden viennin edistämiseksi perustetun EYVL C 27, 29.1.2000
ohjelman jatkaminen

N 213/99 22.10.1999 Sachsen-Anhaltin osavaltion teknologiajohtamisohjelma – EYVL C 27, 29.1.2000
Tuki keksijöille (Förderung von Erfindern) (Tempo 3)

N 216/99 22.10.1999 Teknologian johtamisohjelma Sachsen-Anhalt – 
Teknologian siirto (Technologietransfer)(Tempo 5)

N 218/99 22.10.1999 Sachsen-Anhaltin osavaltion teknologian johtamisohjelma – EYVL C 27, 29.1.2000
Design (Tempo 7)

N 219/99 22.10.1999 Sachsen-Anhaltin osavaltion teknologian johtamisohjelma – 
Tiedotus (Tempo 8)

N 349/99 22.10.1999 Microsystems EYVL C 359, 11.12.1999

N 372/99 22.10.1999 Biotekniikan ja geeniteknologian tutkimus ja kehitys EYVL C 340, 27.11.1999

NN 48/98 26.10.1999 Tuki Hydraulik Makranstadt GmbH:lle

N 240/99 26.10.1999 Valtion tuki Silesia Gerhard Hanke GmbH & CoKG:lle

NN 49/98 10.11.1999 Tuki Hydraulik Seehausen GmbH:lle EYVL C 46, 19.2.2000

NN 46/99 10.11.1999 Mecklenburger Metallguß GmbH:n rakenneuudistus ja EYVL C 375, 24.12.1999
yksityistäminen

N 428/99 2.12.1999 Tieto- ja viestintätekniikkaohjelma EYVL C 5, 8.1.2000

N 272/99 9.12.1999 Valtiontuki Saksan laivanrakennukselle 1999

N 281/99 9.12.1999 Alueellisesti toimivan suihkukoneen kehittäminen Dornier EYVL C 40, 12.2.2000
Luftfahrt GmbH:ssa

N 459/99 13.12.1999 Ihmisen ja tekniikan vuorovaikutus tietoyhteiskunnassa EYVL C 33, 5.2.2000

N 660/99 22.12.1999 Investointituki MHP Mannesmann Präzisrohr GmbH:lle
(EHTY:n ulkopuolinen teräsala)

NN 129/99 22.12.1999 Tuki Spremberger Tuche GmbH:lle (Brandenburgin osavaltio)

N 448/99 27.12.1999 Tieto- ja viestintäalan toimien edistäminen Niedersachsenin EYVL C 33, 5.2.2000
osavaltiossa

Itävalta
N 136/98 3.2.1999 Valtiontuki hotellihankkeeseen Loipersdorfissa EYVL C 238, 21.8.1999

N 29/99 26.2.1999 Teknologian kannustusohjelma EYVL C 113, 24.4.1999

N 30/99 26.2.1999 Prosessi-innovaatio-ohjelma EYVL C 108, 17.4.1999

N 73/99 12.4.1999 Osaamisohjelman Kplus-keskukset päävaihe EYVL C 151, 29.5.1999

N 696/98 29.4.1999 Teollisuuden osaamiskeskusten ja -verkkojen tuki EYVL C 159, 5.6.1999

N 37/99 26.5.1999 Tirolin kannustinpaketti EYVL C 213, 24.7.1999

N 26/99 22.7.1999 Matkailuyritysten takaukset

N 367/99 25.8.1999 ERP-matkailuohjelma EYVL C 288, 9.10.1999

N 249/99 1.9.1999 Kärntenin talouskehitysrahasto EYVL C 288, 9.10.1999

N 253/99 13.10.1999 MKE Heidenreichsteinin ympäristötuki (Niederösterreich) EYVL C 351, 4.12.1999

N 306/99 1.10.1999 Niederösterreichin osavaltion taloustuet vuosiksi 2000-2006; EYVL C 27, 29.1.2000
tutkimus- ja kehitystyö

Belgia
N 16/99 17.2.1999 Ympäristötuki ALZ:lle, EHTY-teräs EYVL C 113, 24.4.1999

N 28/99 6.5.1999 Investointipalkkiot tulvavahingoista kärsineille yrityksille EYVL C 166, 12.6.1999

N 644/98 20.7.1999 Koulutuksen edistäminen (Vlamivorm) EYVL C 288, 9.10.1999

N 118/99 28.7.1999 Investointituki SA Sioen Fibres -yritykselle EYVL C 340, 27.11.1999

NN 77/95 26.10.1999 Ulkomaankaupan edistämistoimet (Vallonian alue) EYVL C 5, 8.1.2000
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N 636/98 26.10.1999 Vienninedistämisohjelman muuttaminen EYVL C 33, 5.2.2000

N 612/99 25.11.1999 Tutkimus- ja kehitystuki Sidmarille – EHTY-teräs

Tanska
N 3/99 3.2.1999 Sopimuskohtainen laivanrakennuksen toimintatuki EYVL C 72, 16.3.1999

N 142/99 22.4.1999 Työnopetus ja yksilöllinen työnopetus yksityisissä yrityksissä EYVL C 151, 29.5.1999

N 668/98 4.5.1999 Kasvurahasto «Vaekstfonden» EYVL C 187, 3.7.1999

N 229/99 26.10.1999 Aluetukikartta (2000-2006)

N 501/99 22.11.1999 Työssä tapahtuva koulutus ja yksilöllinen koulutus yksityisissä EYVL C 375, 24.12.1999
yrityksissä

Espanja
N 534/98 11.1.1999 Työllistämistukiohjelma (Kastilia ja Léon) EYVL C 66, 9.3.1999

N 839/97 15.1.1999 Ammattikoulutussuunnitelma (Aragon) EYVL C 69, 12.3.1999

N 308/98 19.1.1999 Matkailun edistämistoimet (Aragon) EYVL C 69, 12.3.1999

N 610/98 19.1.1999 Laivanrakennuksen tukiohjelma 1998

N 535/98 20.1.1999 Kehitysapu Algerialle (laivanrakennuksen tukidirektiivin EYVL C 69, 12.3.1999
4 artiklan 7 kohta) 

N 546/98 20.1.1999 Valtiontukiohjelma osuus- ja yhteisötalouden edistämiseksi: EYVL C 66, 9.3.1999
investointituet ja investointeihin liittyvät työllistämistuet

N 659/98 20.1.1999 Tuki Sevillana de Electricidad -yhtiölle Andalusian EYVL C 88, 30.3.1999
sähköinfrastruktuurin parantamiseen

N 491/98 26.1.1999 Osuuskuntien ja yhteisötaloudellisten yritysten tukiohjelma EYVL C 81, 24.3.1999
(Kastilia-La Mancha)

N 483/98 28.1.1999 Gas Natural -yhtymälle myönnetty tuki kaasunjakelun EYVL C 81, 24.3.1999
edistämiseen Malagan provinssissa (Andalusia)

N 17/99 4.2.1999 Tukiohjelma, jolla rohkaistaan työhönottoa ylitöiden EYVL C 92, 1.4.1999
teettämisen sijaan (Kanariansaaret)

N 665/98 8.2.1999 Energia-alan tutkimuksen ja kehityksen tukiohjelma EYVL C 56, 26.2.1999

N 685/98 16.2.1999 Pk-yritysten tukiohjelma teollisuuden alueellisen EYVL C 81, 24.3.1999
epätasapainon rajoittamiseksi (Katalonia)

N 664/98 17.3.1999 Laivanrakennuksen tukijärjestely 1999-2003 EYVL C 151, 29.5.1999

N 667/97 16.3.1999 Navarran pk-yritystuki EYVL C 129, 8.5.1999

N 257/98 25.3.1999 Vaarallisia jätteitä koskeva ohjelma (Aragon) EYVL C 144, 22.5.1999

N 12/99 26.3.1999 Tuet Madridin yrityksille teknisten tutkimus- EYVL C 113, 24.4.1999
ja kehityshankkeiden toteuttamiseen

N 133/99 30.3.1999 Laivanrakennus – verotuksellinen investointituki EYVL C 151, 29.5.1999
laivanvarustajille

N 35/99 8.4.1999 Taantuvien teollisuusalueiden muuttaminen eräillä tukialueilla EYVL C 166, 12.6.1999

N 11/99 12.4.1999 Ympäristönsuojelun aluetukiohjelma EYVL C 166, 12.6.1999

N 46/99 20.4.1999 Tuki koulutukseen ja työllisyyden edistämiseen (La Rioja) EYVL C 166, 12.6.1999

N 520/98 21.4.1999 Työpaikkojen lisääminen uudistamalla työaikoja ja EYVL C 298, 16.10.1999
vähentämällä ylitöitä Kataloniassa

N 94/99 21.4.1999 Tuki Rockwool Peninsular SA -yritykselle EYVL C 288, 9.10.1999

N 135/99 21.4.1999 Ilmailuteollisuuden teknologiaohjelma II EYVL C 166, 12.6.1999

N 85/99 29.4.1999 Aragónin koulutus- ja ammattiinsopeutusohjelma (1999) EYVL C 166, 12.6.1999

N 174/99 18.5.1999 Myynninedistämisen kehittämisen tukiohjelman pidennys EYVL C 213, 24.7.1999
(Andalusia)

N 670/98 20.5.1999 Tukiohjelman N 953/95 pidennys (tuki jätevesien EYVL C 181, 26.6.1999
puhdistamiseen)

N 555/98, N 565/98 26.5.1999 Alueellisen investointi- ja työllisyystukiohjelman (N 403/95) 
muutos (Valencia)

N 155/99 31.5.1999 Työajan jakamista edistävä tukiohjelma (Galicia)
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N 661/98 11.6.1999 Sosiaalisesti syrjäytyneiden työllistämistuki (La Rioja) EYVL C 203, 17.7.1999

N 278/99 29.6.1999 Alueellisen investointitukiohjelman N 298/98 muutos EYVL C 225, 7.8.1999
(Baskimaa)

N 154/99 6.7.1999 Teollisuusjätteiden käsittelyn tukitoimet EYVL C 288, 9.10.1999
(Katalonia)

NN 12/99 8.7.1999 Alueellisen investointien ja tutkimuksen verotukiohjelman 
«Cartuja 93» (N 643/92) pidennys

N 291/99 8.7.1999 Tuki tutkimus- ja kehitystyöhön – Tietoyhteiskunnan 
toimialat (Atyca)

NN 62/99 20.7.1999 Tuki Ercros SA:lle

N 299/99 20.7.1999 Tuki ympäristönsuojelua koskevaan tutkimus- ja kehitystyöhön EYVL C 298, 16.10.1999
teollisuudessa

N 340/99 22.7.1999 Työpaikkojen perustamistuki työajan uudelleenjärjestämiseen
(Aragon) EYVL C 288, 9.10.1999

N 268/99 28.7.1999 Metsätuotteiden ensimmäisen jalostuksen tukiohjelma (Galicia) EYVL C 46, 19.2.2000

N 341/99 28.7.1999 Tuet kaasunjakeluputkiston rakentamiseksi Andalusian alueella 
sijaitseviin kaupunkeihin

N 393/99 1.9.1999 Työstökoneiden teknologiasuunnitelma 

N 358/99 14.9.1999 Vakituisten työpaikkojen tuki – La Rioja EYVL C 306, 23.10.1999

N 697/98 29.9.1999 Aluetuki yritykselle Mercedes Benz España, SA – EYVL C 351, 4.12.1999
Hanke NCV 2 – Vitorian tehdas

N 433/99 13.10.1999 Kuljetustukiohjelma 

N 503/99 13.10.1999 Santa Maria Retuertan luostari EYVL C 33, 5.2.2000

N 265/99 22.10.1999 Suunnitelma takausten myöntämiseksi Aragonin pk-yrityksille EYVL C 340, 27.11.1999

NN 45/99 25.11.1999 Ympäristönsuojelun aluetukiohjelma (Baskimaa)

NN 70/99 25.11.1999 Tuki Alfacel SA:lle

N 602/99 30.11.1999 Lämmön ja sähkön yhteistuotannon ja sähkönjakelun EYVL C 5, 8.1.2000
asennusten tukeminen maaseudulla

N 606/99 9.12.1999 Alueellinen investointi- ja tutkimustukiohjelma «Cartuja 93» 
(Andalusia)

N 502/99 13.12.1999 Työllisyystukitoimet

Suomi
N 50/99 26.5.1999 Laivanrakennuksen sopimuskohtainen toimintatuki EYVL C 313, 30.10.1999

N 515/98 9.6.1999 Energiaverotukseen liittyvät tukitoimet EYVL C 225, 7.8.1999

N 292/99 23.6.1999 Energiaveroon liittyvät tukitoimet – EHTY-teräs EYVL C 326, 13.11.1999

N 103/99 8.7.1999 Tuki biopolttoaineille

N 582/98 8.9.1999 Veronhuojennukset jäävahvisteisille aluksille EYVL C 340, 27.11.1999

N 238/99 26.10.1999 Aluetukikartta vuosiksi 2000-2006 EYVL C 33, 5.2.2000

N 304/99 13.10.1999 Kestävän metsätalouden rahoitus EYVL C 365, 18.12.1999

Ranska
N 171/98 8.2.1999 SODIV:n pk-yritystukiohjelman muutos EYVL C 129, 8.5.1999

N 475/98 15.2.1999 SODIE-toimenpiteiden kohdealueiden laajennus EYVL C 66, 9.3.1999

N 67/99 11.5.1999 Tuki PIDEA-ohjelmalle – Eureka 1888 EYVL C 203, 17.7.1999

N 315/99 8.7.1999 Laivanrakennuksen tukiohjelma 1999-2003

N 276/99 25.8.1999 Eurimus-ohjelma EYVL C 288, 9.10.1999

N 485/99 26.10.1999 Teatteriesityksien veronluonteinen maksu EYVL C 40, 12.2.2000

N 363/99 25.11.1999 Ranskan merentakaisten departementtien takuurahasto

N 198/99 22.12.1999 Alueellisten yhteisöjen tukiohjelma pk-yrityksille
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Kreikka
N 239/98 15.1.1999 Työterveyden ja -turvallisuuden parantaminen teollisuudessa EYVL C 39, 13.2.1999

N 663/98 3.3.1999 Tuki Korinton putkitehtaan työturvallisuuden parantamiseen EYVL C 113, 24.4.1999
(EHTY:n ulkopuolinen teräsala)

N 143/99 11.5.1999 Tuki Halyvourgia Thessaliasille EYVL C 359, 11.12.1999

NN 138/97 26.5.1999 SOVEL-yhtiön valssaamolle myönnetty tuki (EHTY-teräsalat) EYVL C 46, 19.2.2000

N 469/99 22.12.1999 Kreikan aluetukikartta 2000–2006

Irlanti
N 353/98 15.1.1999 Veronhuojennus uusiutuvaan energiaan tehtäville EYVL C 151, 29.5.1999

osakepääomasijoituksille

N 267/98 20.1.1999 Customs House Docks Arean (CHDA) verokannustimet 
Finance Act -säädösten perusteella

N 563/98 23.6.1999 Kaupunkien uudistamisohjelma (Urban Renewal Scheme)

N 564/98 23.6.1999 Maaseudun uudistamisen pilottiohjelma (Pilot rural 
renewal scheme)

N 204/99 23.6.1999 Corkin aluelentokenttä EYVL C 375, 24.12.1999

N 357/99 NN 49/97 20.7.1999 Veroon perustuva kannustinohjelma elokuvatuotantoon EYVL C 375, 24.12.1999
tehtäville sijoituksille 1999-2000 «Section 35/481»

N 455/99 26.10.1999 Knockin aluelentokenttä EYVL C 5, 8.1.2000

N 523/99 26.10.1999 Aluetukikartta 2000-2006

Italia
N 334/B/96 15.1.1999 Ortigian kunnostuksen osarahoitus (Sisilia) EYVL C 39, 13.2.1999

N 426/98 15.1.1999 Alueelliset työllistämissopimukset EYVL C 39, 13.2.1999

N 747/97 19.1.1999 Takuurahastouudistus EYVL C 69, 12.3.1999

N 25/98 3.2.1999 Marchen ja Umbrian maanjäristysalueen kuntien tuki EYVL C 72, 16.3.1999

N 593/98 15.2.1999 Matkailuinvestointien tukiohjelman muutos (Basilicata) EYVL C 92, 1.4.1999

N 545/98 3.3.1999 Palkkioiden uudelleenmäärittelyä koskevat määräykset EYVL C 113, 24.4.1999

N 22/99, N 24/99 16.3.1999 DOCUP tavoite 2 ja 5b (Marche) EYVL C 144, 22.5.1999

N 648/98 17.3.1999 Pelastamistuki Enterprise SpA:lle EYVL C 288, 9.10.1999

N 792/97, 30.3.1999 Ympäristönsuojelutuki Acciai Speciali Ternille (ILVA SpA) EYVL C 187, 3.7.1999
N 154/98, 
N 155/98, 
N 156/98

N 423/98 12.4.1999 Eräiden lakiin 221/90 perustuvien toimenpiteiden EYVL C 166, 12.6.1999
jälleenrahoitus kaivosalan toiminnan uudelleensuuntaamiseksi

N 629/98 12.4.1999 Yhteisöaloite INTERREG II Italia-Slovenia. Toimenpide 3.1 l. EYVL C 166, 12.6.1999
Tuki yritysten investointeihin

N 455/98 23.4.1999 Teollisen toiminnan tukitoimenpiteet (Sardinia) EYVL C 306, 23.10.1999

N 790/97 11.5.1999 Tuki Sisilian kirjankustantamoille EYVL C 194, 10.7.1999

N 180/99 26.5.1999 Laivanrakennuksen tukiohjelma 1999-2003 EYVL C 288, 9.10.1999

N 127/98, N 336/98 9.6.1999 Ympäristönsuojelutuki – EHTY-teräsalat EYVL C 326, 13.11.1999

N 52/A/99 9.6.1999 Marchen maanjäristysalueen talouden elvytys EYVL C 225, 7.8.1999

N 468/98 23.6.1999 Toimenpiteet talouden tukemiseksi (Trento) EYVL C 238, 21.8.1999

NN 143+A242/98 8.7.1999 Työllistämistuki (Sisilia) EYVL C 359, 11.12.1999
(NN 69/99)

N 701/98 20.7.1999 Alennus sosiaaliturvamaksuista työpaikkojen luomiseksi EYVL C 359, 11.12.1999
Mezzogiornon alueella

NN 144/98 28.7.1999 Poikkeuksellisten sääolojen aiheuttamista vahingoista 
kärsineiden yritysten tukitoimet (Sisilia)

N 178/99 28.7.1999 Aluetuet De Polin telakan investointeihin EYVL C 340, 27.11.1999
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NN 39/99 28.7.1999 Laissa 215/97 tarkoitettujen yrittäjänaisten toiminnan EYVL C 359, 11.12.1999
uudellenrahoitus (ex N 611/98)

N 248/99 28.9.1999 Matkailu- ja kauppa-ala (Piemonte) EYVL C 313, 30.10.1999

N 269/99 28.9.1999 Alihankinta EYVL C 313, 30.10.1999

N 84/A/99 10.11.1999 Alueellisen tuotantojärjestelmän kehittämistä ja EYVL C 40, 12.2.2000
työllistämistoimia koskevat säädökset

N 364/99 10.11.1999 Meraklon SpA EYVL C 27, 29.1.2000

N 86/99 25.11.1999 Aluelaki nro 36/98 – Aktiivinen työkustannusten alentaminen EYVL C 12, 15.1.1999
(Sardinia)

N 323/99 2.12.1999 Alueellisen vuosi- ja monivuotistaseen laatiminen EYVL C 5, 8.1.2000

N 582/99 9.12.1999 Tuki Marina di Stabia SpAli:lle satamakehityshankkeeseen EYVL C 40, 12.2.2000

N 432/99 22.12.1999 ITAINVEST – Rambaudi Industriale SpA:n rakenneuudistus

N 583/99 22.12.1999 Valtiontuki Benfil Srl:lle

N 584/99 22.12.1999 Tessival Sud S.r.l.:lle myönnetty tuki

Alankomaat
N 185/98 26.1.1999 Limburgin provinssin pullonkaularahastoasetus EYVL C 56, 26.2.1999

N 6/99 17.3.1999 Työpaikkojen perustamisohjelma (Zuid-Limburg) EYVL C 113, 24.4.1999

N 54/99 4.5.1999 Lokakuun 1998 suursateiden aiheuttamien vahinkojen EYVL C 203, 17.7.1999
korvaaminen

N 456/98 6.5.1999 Noord-Nederlandin yritysten kannustaminen EYVL C 181, 26.6.1999

N 114/99 11.6.1999 Avustukset teknologiayhteistyöhankkeisiin «Clusterregeling EYVL C 225, 7.8.1999
Eurowerk 1998-2001» (Arnhem-Nijmegen)

N 335/98 20.7.1999 Tutkimus- ja kehitystuki Shell Chemicals BV:lle EYVL C 298, 16.10.1999

N 60/99 28.7.1999 Työpaikkojen luomisen tukiohjelma (Arnhem-Nijmegen) EYVL C 5, 8.1.2000

N 412/99 29.9.1999 Laivanrakennuksen tukiohjelma EYVL C 332, 20.11.1999

NN 124/98 13.10.1999 Kemira Agro Pernis B.V:lle (KAP) and Hydro Agri 
Rotterdam B.V:lle (HAR) päästömaksuista myönnetyt 
poikkeukset

N 414/99 27.12.1999 Siviililentokoneiden kehityksen t&k-tukiohjelma EYVL C 33, 5.2.2000

Portugali
NN 112/98 20.1.1999 Tuet yritykselle «Manuel Rodrigues d’oliveira e Sà & Filhos, SA» EYVL C 66, 9.3.1999

NN 34/99 4.5.1999 Tuki yritykselle CERFIL SA EYVL C 298, 16.10.1999

N 397/99 1.9.1999 Nuorille yrittäjille suunnattu tukiohjelma (SAJE) EYVL C 375, 24.12.1999

N 96/99 8.9.1999 Verotukiohjelma kansainvälistymishankkeille EYVL C 375, 24.12.1999

N 97/99 8.9.1999 Verotukiohjelma investointien edistämiseksi EYVL C 375, 24.12.1999

Yhdistynyt kuningaskunta
N 452/98 20.1.1999 Tuki työntekijöiden koulutukseen Eli Lilly Ltd:lle

N 609/98 4.2.1999 Teollisuuden biotekniikkaohjelma EYVL C 88, 30.3.1999

N 325/98 30.3.1999 Tuki yritykselle Northern Ireland Events Company EYVL C 151, 29.5.1999

NN 106/A/95 30.3.1999 Yritysten neuvontapalvelut (Walesin maaseudun kehittäminen) EYVL C 181, 26.6.1999

N 585/98 1.6.1999 Tekstiilitekniikkaohjelma EYVL C 225, 7.8.1999

N 698/98 11.6.1999 Puhtaamman hiilen T&K-ohjelma EYVL C 213, 24.7.1999

N 579/98 24.6.1999 Pk-yritysten ensimmäisen vuoden investointivaraus

N 280/99 30.7.1999 Yksityishenkilöiden ja pk-yritysten tutkimustoiminnan 
tukeminen (SMART)

NN 88/98 12.9.1999 Ympärivuorokautisen mainoksettoman uutiskanavan 
rahoittaminen BBC:n lupamaksuilla

N 422/99 13.10.1999 Laivanrakennuksen tukiohjelmat 1999 EYVL C 359, 11.12.1999
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N 355/99 22.10.1999 BRITECH-rahasto EYVL C 340, 27.11.1999

NN 101/99 25.11.1999 Öljy- ja kaasutoimitusten kilpailukyvyn tukiohjelma EYVL C 46, 19.2.2000

Ruotsi
N 769/97 3.2.1999 Tuki Ruotsin kaukolämpöverkon laajentamiseen EYVL C 88, 30.3.1999

N 782/97 3.2.1999 Tehokkaan energiatekniikan edistämistoimet EYVL C 92, 1.4.1999

N 384/98 3.2.1999 Tuki Etelä-Ruotsin energia-alalle EYVL C 92, 1.4.1999

N 284/98 3.3.1999 Eräiden erityisjätelaitosten tuki EYVL C 113, 24.4.1999

N 15/99 21.4.1999 Erityisjätelaitosten tukitoimet – EHTY-teräs EYVL C 340, 27.11.1999

N 224/99 8.7.1999 Muutos ohjelmaan «Paikalliset investointihankkeet ympäristön 
kestävyyden lisäämiseksi yhteiskunnassa»

NN 143/96 26.10.1999 Valtiontuki tuulivoimaloille EYVL C 5, 8.1.2000

N 146/99 26.10.1999 Aluepoliittisen kuljetustukijärjestelmän muutos

3 Liaikaiset päätökset, joissa jäsenvaltiota kehotetaan toimittamaan komission
tarvitsemat tiedot

Saksa
C 47/97 17.2.1999 Tuki yritykselle LEUNA 2000 /Elf/Mider

C 64/97 3.3.1999 Tuki pankkialalla Westdeutsche Landesbankille/Girozentralelle

Espanja
NN 166/95 3.2.1999 RTVE:lle ja alueellisille valtion omistamille televisioyhtiöille oikaistu 10.2.1999

myönnetty tuki

C 32/97 20.7.1999 Tuki yritykselle Porcelanas del Norte SAL. (PONSAL) / 
«Commercial Europa de Porcelanas SAL.» (COMEPOR) 

(Navarra)

Ranska
NN 167/95 3.2.1999 Tuet valtiollisille yleisradioyhtiöille oikaistu 10.2.1999

C 38/98 8.7.1999 Tuki Kimberly Clark Scott -yhtymälle

NN 63/99 8.7.1999 Grigny-Viry-Châtillonin vapaakaupunkialue

Italia
NN 140/98 3.2.1999 Tuet valtiollisille yleisradioyhtiöille oikaistu 10.2.1999

C 81/97 23.6.1999 Sosiaalikulujen alentaminen ja niistä vapauttaminen Venetsiassa 
ja Chioggiassa

Alankomaat
C 43/98 20.1.1999 Tuki 624 Saksan rajan tuntumassa sijaitseville alankomaisille oikaistu 17.2.1999

huoltamoille

NN 53/99 23.6.1999 Tuki kymmenelle lannankäsittelyhankkeelle, jotka eivät 
todennäköisesti kuulu hyväksytyn BPM-tukijärjestelmän piiriin
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4 Asiat, joissa komissio on aloittanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2
kohdassa (ent. 93 artiklan 2 kohta) tarkoitetun koko toimenpidettä tai sen osaa
koskevan menettelyn

Saksa
NN 78/98 (C 13/99) 17.2.1999 Thüringen Landesentwicklungsgesellschaft mbH:n EYVL C 280, 2.10.1999

toiminta (LEG)

N 804/97, 3.3.1999 Thüringer Industriebeteiligungsfondsin tukijärjestelmän + tietopyyntö
NN 120/98 (C 17/99) väärinkäyttö sekä järjestelmän muuttaminen ja jatkaminen

NN 16/99 (C 18/99) 3.3.1999 BvS:n UCB Chemie GmbH- ja Linde AG -yrityksille + tietopyyntö 
myöntämät tuet (Sachsen-Anhalt) EYVL C 194, 10.7.1999

NN 27/99, C 74/97 17.3.1999 Kali und Salz GmbH -yhtiölle myönnetyt tuet + tietopyyntö 
(C 21/99) EYVL C 272, 25.9.1999

N 702/98 (C 25/99) 21.4.1999 Taloudelliseen kehitykseen tarkoitettua tukea koskevat EYVL C 340, 27.11.1999
Berliinin osavaltion suuntaviivat

NN 63/98 (C 26/99) 21.4.1999 Tuki Dessauer Geräteindustrie GmbH:lle (Sachsen-Anhalt) + tietopyyntö 
EYVL C 213, 24.7.1999

NN 18/99 (C 28/99) 21.4.1999 Vähämerkityksistä tukea koskevan de minimis-säännön väärä EYVL C 203, 17.7.1999
soveltaminen Thüringenin osavaltion 20. heinäkuuta 1993 
hyväksymän, yritysten käyttöpääoman vahvistamiseen 
tarkoitetun ohjelman yhteydessä

NN 29/98 (C 36/99) 11.5.1999 Tuki yritykselle Korn Fahrzeuge und Technik GmbH + tietopyyntö 
EYVL C 233, 14.8.1999

N 49/95 (C 41/99) 26.5.1999 Tuki yrityksille EFBE Verwaltungs GmbH & Co + tietopyyntö
Management KG EYVL C 238, 21.8.1999

N 195/99 (C 47/99) 8.7.1999 Alueellisen talousrakenteen parantamista Saksassa koskevan EYVL C 340, 27.11.1999
liittovaltion ja osavaltion yhteisen puiteohjelman mukaisten 
tukialueiden rajaaminen uudelleen kaudelle vuosille 2000-2006

NN 59/99 (C 66/98) 8.7.1999 Kvaerner Warnow Werft – Kapasiteettirajoituksen ylittäminen EYVL L 274, 23.10.1999
vuonna 1997

NN 153/96 (C 61/99) 20.7.1999 Deutsche Post AG:n (DP) pakettipalvelut EYVL C 306, 23.10.1999

NN 84/99 (C 63/99) 20.7.1999 Uuden sähköveron vaikutus sähkönjakelusta annetun EYVL C 306, 23.10.1999
«Stromeinspeisungsgesetz» -lain nojalla maksettaviin 
sähkönsyöttötariffeihin

NN 148/98 (C 67/99) 28.7.1999 Tuki Dampfkessel Hohenthurn GmbH:lle

NN 97/99 25.11.1999 Tuet yritykselle Volkswagen AG (Dresden)

Belgia
NN 178/97 (C 40/99) 19.5.1999 Tuki Verlipackille 16.9.1998 tehdyn 

päätöksen peruuttaminen 
EYVL C 288, 9.10.1999

N 289/99 (C 58/99) 20.7.1999 Aluetukikartta 2000-2006 EYVL C 351, 4.12.1999

Espanja
NN 145/98 (C 3/99) 20.1.1999 Ylimääräinen tuki valtion telakoille EYVL C 113, 24.4.1999

NN 117/98 (C 22/99) 30.3.1999 Investointituki Ramondín SA:lle + määräys tuen 
keskeyttämiseen 
EYVL C 194, 10.7.1999

NN 129/98 (C 48/99) 14.7.1999 45 % verohyvityksenä myönnetty verotuki

NN 29/99 (C 49/99) 14.7.1999 Tiettyjen uusien yritysten veroperustan alennuksena 
myönnettävät verotuet (Alavan provinssi)

NN 30/99 (C 50/99) 14.7.1999 Tiettyjen uusien yritysten veroperustan alennuksena 
myönnettävät verotuet (Guipúzcoan provinssi )

NN 31/99 (C 51/99) 14.7.1999 Verotuki, jota myönnetään Espanjassa Navarran autonomisella EYVL C 340, 27.11.1999
alueella sijaitseville uusille yrityksille 50 prosentin helpotuksena 
yhteisöverosta
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NN 32/99 (C 52/99) 14.7.1999 Verotuet, jotka myönnetään tiettyjen uusien yritysten EYVL C 351, 4.12.1999
veroperustan alennuksena (Vizcaya)

NN 33/99 (C 53/99) 14.7.1999 Verotuki, jota myönnetään 45 prosentin verohyvityksenä EYVL C 351, 4.12.1999
Espanjassa Guipúzcoan maakunnassa

NN 60/99 (C 54/99) 14.7.1999 Verotuki, jota myönnetään 45 prosentin verohyvityksenä EYVL C 351, 4.12.1999
Vizcayan maakunnassa

Ranska
NN 134/98 (C 2/99) 20.1.1999 Laivanrakennusteollisuudelle myönnettävät tuet – EYVL C 113, 24.4.1999

ACHCN-telakka

NN 1/99 (C 14/99) 17.2.1999 TASQ SA -yhtiön pääoman korottaminen EYVL C 194, 10.7.1999

NN 20/99 (C 29/99) 21.4.1999 Oletettu tuki ranskalaiselle vaatealan yritykselle Manufacture + tietopyyntö
Corrézienne de Vêtements (MCV) ja suunniteltu tuki MCV:n EYVL C 298, 16.10.1999
toiminnan jatkajalle

NN 167/95 (C 60/99) 20.7.1999 Pääomankorotukset ja muut France 2:n ja France 3:n hyväksi EYVL C 340, 27.11.1999
myönnetyt tapauskohtaiset tuet

N 352/99 (C 59/99) 20.7.1999 Aluetukikartta 2000-2006 EYVL C 332, 20.11.1999

NN 65/99 (C 74/99) 10.11.1999 Saint-Pierren ja Miquelonin kehitystuki EYVL C 33, 5.2.2000

Irlanti
NN 133/98 (C 1/99) 20.1.1999 Valtiontuki muiden kuin asuinrakennusten vuokralaisille EYVL C 99, 10.4.1999, 

Dublinin tulli- ja satama-alueella (Customs House Docks Area) osittainen aloittaminen

Italia
N 727/97 (C 4/99) 3.2.1999 Tuki FIAT Auto SpA:lle – Pomigliano d’Arcon tehdas EYVL C 113, 24.4.1999 + 

tietopyyntö

N 728/97 (C 5/99) 3.2.1999 Tuki FIAT Auto SpA:lle – Mirafiori Carrozzerian tehdas EYVL C 120, 1.5.1999 + 
tietopyyntö

N 729/97 (C 6/99) 3.2.1999 Tuki FIAT Auto SpA:lle – Piedimonte San Germanon tehdas EYVL C 113, 24.4.1999 + 
tietopyyntö

N 730/97 (C 7/99) 3.2.1999 Tuki FIAT Auto SpA:lle – Termolin tehdas EYVL C 113, 24.4.1999 + 
tietopyyntö

N 834/97 (C 8/99) 3.2.1999 Tuki FIAT Auto SpA:lle – Rivaltan tehdas EYVL C 120, 1.5.1999 + 
tietopyyntö

N 838/97 (C 9/99) 3.2.1999 Tuki FIAT Auto SpA:lle – Mirafiori Meccanican tehdas EYVL C 120, 1.5.1999 + 
tietopyyntö

NN 11/99 (C 20/99) 17.3.1999 Sähköntuotantoa ja -jakelua harjoittavan julkisen yrityksen +tietopyyntö 
perustaminen (Bolzanon autonominen provinssi) EYVL C 245, 28.8.1999

NN 69/98 (C 27/99) 21.4.1999 Verovapautukset ja halpakorkoiset lainat yleishyödyllisille 
laitoksille, joiden osake-enemmistö on julkisessa omistuksessa EYVL C 213, 24.7.1999

N 576/97 (C 34/99) 11.5.1999 Siciliana Acque Minerali Srl:n pääomarakenteen vahvistaminen EYVL C 365, 18.12.1999 +
tietopyyntö

NN 11/94, ex C 12/94 23.6.1999 EniChemiin tehty pääomasijoitus EYVL C 245, 28.8.1999
(C 43/99)

N 668/97 (C 56/99) 20.7.1999 Työllistämistoimenpiteet 27. toukokuuta 1997 annetun 
aluelain nro 16 11 artiklan 1 kohta (Sisilia)

NN 140/98 (C 62/99) 20.7.1999 Pääomankorotus ja muut RAI:n hyväksi toteutetut EYVL C 351, 4.12.1999
tukitoimenpiteet

NN 96/99 (C 68/99) 28.7.1999 Laki N:o 95/79 taloudellisissa vaikeuksissa olevien 
suuryritysten erityisestä velkasaneerausmenettelystä EYVL C 245, 28.8.1999

N 167/99 25.11.1999 Tuki Fiat Melfi SATA:lle

Alankomaat
NN 3/99 (C 11/99) 3.2.1999 Investointituki Hewlett Packard – SCI Systemsille EYVL C 144, 22.5.1999 + 

tietopyyntö
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NN 36/99 (C 33/99) 4.5.1999 Yhdysvaltalaiselle Reebok-yhtymälle Rotterdamiin, EYVL C 233, 14.8.1999
Alankomaihin, sijoittautumisen yhteydessä mahdollisesti 
myönnetty tuki

N 245/99 (C 66/99) 28.7.1999 Aluetukikartta 2000-2006 EYVL C 326, 13.11.1999

Portugali
N 305/99 9.12.1999 Aluetukikartta vuosiksi 2000–2006

Yhdistynyt kuningaskunta
E 2/97 (C 39/99) 11.5.1999 Komission päätöksen N 31/51 (Single Regeneration Budget) EYVL C 245, 28.8.1999

mukaiset aiheelliset toimenpiteet – «English partnerships»

N 481/99 22.12.1999 Tuki Rover Longbridgelle

5 Asiat, joissa komissio on aloittanut päätöksen 2496/96/EHTY 6 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetun koko toimenpidettä tai sen osaa koskevan menettelyn

Saksa
NN 55/98 (C 10/99) 3.2.1999 Tuki Salzgitter AG:lle, Preussag Stahl AG:lle ja EYVL C 113, 24.4.1999

SAG-yhtymän terästeollisuusalalla toimiville tytäryhtiöille

Belgia
N 601/98 (C 57/99) 20.7.1999 SIDMARille myönnettävä ympäristönsuojelutuki EYVL C 280, 2.10.1999

NN 153/98 25.11.1999 Työllisyystuki Cockerill Sambre SA:lle

Ranska
NN 43/99 (C 45/99) 8.7.1999 Investointituki Myriadille (Fafer de Maubeuge) EYVL C 259, 11.9.1999

Italia
N 125/98, N 126/98, 17.3.1999 Tuet yrityksille ILVA Lamiere e tubi SpA ja Siderumbra EYVL C 332, 20.11.1999
N 341/98 (C 19/99)

N 106/99 (C 35/99) 11.5.1999 Ympäristönsuojelutuki Ferriere Nord SpA:lle EYVL C 288, 9.10.1999

6 Asiat, joissa komissio on laajentanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2
kohdassa (ent. 93 artiklan 2 kohta) tarkoitettua koko toimenpidettä tai sen osaa
koskevaa menettelyä

Itävalta
C 61/98 23.6.1999 Tuki Lenzing Lyocell GmbH & Co KG:lle (Burgenland) + tietopyyntö

Espanja
C 33/98 8.7.1999 Babcock Wilcox España SA:n hyväksi tehdyt uudet EYVL C 288, 9.10.1999

pääomansiirrot («BWE»)

Italia
C 5/99, C 8/99, C 9/99 26.5.1999 Tuet FIAT Auto SpA:n Mirafiori Carrozzerian, Rivaltan ja + tietopyyntö

Mirafiori Meccanican tuotantolaitoksille
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7 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2
kohdassa (ent. 93 artiklan 2 kohta) tarkoitetun menettelyn, koska kyseessä ei ollut
EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa (ent. 92 artiklan 1 kohta)
tarkoitettu tuki

Saksa
C 73/98 8.7.1999 Tuki Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH:lle: 

ympäristönsuojelutoimet

Ranska
C 24/96 20.7.1999 Tuet, joita oletetaan myönnetyn rahan ja arvopapereiden 

kuljetusalalla toimivalle Sécuripost-yhtiölle

Alankomaat
C 28/97 21.4.1999 Teknologianvuokraussopimus Philips-Rabobank

8 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2
kohdassa (ent. 93 artiklan 2 kohta) tarkoitetun menettelyn lopullisella myönteisellä
päätöksellä katsottuaan tuen yhteismarkkinoille

Saksa
C 54/98 3.2.1999 Rakenneuudistustuki Graphischer Maschinenbau GmbH:lle 

(Berliini)

C 9/98 17.3.1999 Rahoitukselliset toimenpiteet Lürssen Maritime Beteiligungen EYVL L 301, 24.11.1999
GmbH & Co-yhtiön ostaessa Bremer Vulkan Marine Schiffbau 
GmbH:n

C 83/97 26.5.1999 Tuki Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH:lle (BSL) 

C 69/97 20.7.1999 Tuki SKET Maschinen und Anlagenbau GmbH:lle

C 42/97 28.7.1999 Tuki Everts Erfurt GmbH:lle (Thüringen) EYVL L 310, 4.12.1999

C 22/98 28.7.1999 Tuki Kranbau Eberswalde GmbH:lle EYVL L 326, 18.12.1999

C 16/B/95 22.12.1999 Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH:lle myönnetty 
valtiontuki (Sachsen-Anhalt)

Suomi
C 55/98 17.3.1999 Investointien korotettuja poistoja koskeva ohjelma

Ranska
C 12/98 16.11.1999 Cofidurille myönnetty tuki

Irlanti
C 1/99 22.12.1999 Dublinin tulli- ja satama-alueella (Customs House Docks Area) 

sijaitsevien muiden kuin asuinrakennusten vuokralaisille 
myönnettävä valtiontuki

Italia
C 6/99 8.7.1999 Valtiontuki Fiat Auto SpA:n Piedimonte San Germanon 

tuotantolaitoksille

C 7/99 29.9.1999 Tuki Fiat Auto SpA:lle – Termolin tuotantolaitos EYVL L 6, 11.1.2000
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Portugali
C 60/98 4.5.1999 Tuki Cotesi – Companhia de Têxteis Sintéticos SA -yritykselle EYVL L 230, 31.8.1999

9 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2
kohdassa (ent. 93 artiklan 2 kohta) tarkoitetun menettelyn lopullisella ehdollisella
päätöksellä katsottuaan tuen soveltuvan yhteismarkkinoille tietyin edellytyksin

Ranska
C 37/98 30.3.1999 Laivanrakennusdirektiivin 4 artiklan 7 kohdan mukainen EYVL L 292, 13.11.1999

kehitystuki Ranskan Polynesialle

C 30/96 23.6.1999 Tuki Crédit Foncier de France (CFF) -rahoituslaitokselle.

Italia
C 16/98 10.11.1999 Tuet Banco di Sicilialle ja Sicilcassalle

C 35/98 16.11.1999 Valtiontuki uusien telakoiden perustamiseen Porto Canale di 
Oristanoon (Sardinia) ja Belvedere Marittimoon (Calabria)

Yhdistynyt kuningaskunta
C 39/99 22.12.1999 English Partnerships (EP), joka sisältyy Partnerships Investment 

Programme -ohjelmaan (PIP), tai EP/PIP-ohjelma 

10 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2
kohdassa (ent. 93 artiklan 2 kohta) tarkoitetun menettelyn kielteisellä tai osittain
kielteisellä päätöksellä katsottuaan tuen yhteismarkkinoille soveltumattomaksi

Saksa
C 58/97 3.2.1999 Tuki Spindelfabrik Hartha GmbH:lle EYVL L 145, 10.6.1999

C 22/97 3.3.1999 Laivanrakennusdirektiivin 4 artiklan 7 kohdan mukainen EYVL L 259, 6.10.1999
kehitystuki Indonesialle

C 6/97 21.4.1999 Pelastamis-ja rakenneuudistustuki Dieselmotorenwerk Rostock EYVL L 232, 2.9.1999
GmbH:lle

C 64/97 8.7.1999 Tuki pankkialalla Westdeutsche Landesbankille/Girozentralelle
(WestLB/WFA)

C 66/98 8.7.1999 Kvaerner Warnow Werft GmbH – kapasiteettirajoituksen ylitys EYVL L 274, 23.10.1999

C 43/97 8.7.1999 Gröditzer Stahlwerke EYVL L 292, 13.11.1999

C 19/98 14.7.1999 Valtiontuki Weida Leder GmbH:lle

C 23/97 20.7.1999 Tuki Lautex GmbH:lle EYVL L 42, 15.2.2000

C 53/97 20.7.1999 CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfenin yksityistäminen

C 63/98 20.7.1999 Tuki Saxonylon Textil GmbH:lle

C 77/98 20.7.1999 INMA-telakan tappioiden kattaminen ITAINVEST-nimisen 
julkisen holdingyhtiön toimesta

C 80/97 28.7.1999 Tuki Pittler/Tornos Werkzeugsmaschinen GmbH:lle

C 5/98 28.7.1999 Tuki Brockhausen Holze GmbH:lle (Chemnitz, Sachsen) EYVL L 7, 12.1.2000

Espanja
C 76/97 24.2.1999 Tuki Daewoo Electronics Manufactoring España SA:lle 

(Demesa) EYVL L 292, 13.11.1999
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C 3/99 26.10.1999 Liikatuki valtion omistamien telakoiden hyväksi EYVL L 37, 12.2.2000

C 22/99 22.12.1999 Tuki Ramondin SA:lle ja Ramondin Capsulas SA:lle – Baskimaa

Ranska
C 73/97 8.9.1999 Tuki Stardust Marinelle

C 14/98 16.11.1999 Gooding Consumer Electronics Ltd:lle myönnetty tuki 

Kreikka
C 2/88 17.3.1999 Heracles General Cement Companyn velan muuttaminen 

pääomaksi

C 48/96 21.4.1999 Tuet kahdelle kreikkalaiselle lannoiteyritykselle: Protypos 
Ktimaki-Touristiki SA:lle ja Nitrogen Fertilizers Industrylle

Italia
C 27/96 3.3.1999 Tuet Sirap SpA:n konkurssista kärsimään joutuneille yrityksille 

(Sisilia)

C 49/98 11.5.1999 Työllisyystukijärjestelmät EYVL L 37, 15.2.2000

C 46/94 2.6.1999 Tuet yritykselle SELECO SpA de Pordenone + tuen takaisinperintä 
uudelta Selecolta

C 86/98 20.7.1999 Tuki Sangalli Vetro SpA:lle (Manfredonia, Apulia)

C 4/99 28.7.1999 Tuki Fiat Auton Pomiglianon tuotantolaitoksille

C 81/97 25.11.1999 Sosiaalikulujen alentaminen Venetsiassa ja Chioggiassa

C 9/99 22.12.1999 Tuki Fiat Auton Mirafiori Meccanican tuotantolaitoksille

Alankomaat
C 44/98 30.3.1999 Nerefco-jalostamon tuotantoprosessiin integroitu kaasuturbiini EYVL L 6, 11.1.2000

C 43/98 20.7.1999 Tuki 624 Saksan rajan tuntumassa sijaitseville alankomaisille EYVL L 280, 30.10.1999
huoltamoille

11 Asiat, joissa komissio on katsonut tuen yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ja on
lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklassa tarkoitetun menettelyn
kielteisellä tai osittain kielteisellä päätöksellä jäsenvaltion jätettyä velvollisuutensa
täyttämättä

Saksa
C 78/98 21.4.1999 Tuki Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH:lle: sääntöjenvastaisen EYVL L 230, 31.8.1999

tuen takaisinperintä

12 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2
kohdassa (ent. 93 artiklan 2 kohta) tarkoitetun menettelyn jäsenvaltion luovuttua
ehdotetusta toimenpiteestä

Saksa
C 24/95 21.4.1999 Saarlandin osavaltion takausjärjestelmä EYVL C 173, 19.6.1999

C 84/98 21.4.1999 Liittovaltion ja osavaltioiden 27. yhteinen puitesuunnitelma 
«Alueellisen talousrakenteen parantaminen», «sell-and-rent-
back» –tuki
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Belgia
C 67/98 30.3.1999 Tuki Decochim SA:lle

Kreikka
C 50/98 29.9.1999 Valtiontuet pk-yrityksille

13 Asiat, joissa komissio on ehdottanut aiheellisia toimenpiteitä EY:n
perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan (ent. 93 artiklan 1 kohta) nojalla

Belgia
E 3/98 3.2.1999 Pk-yritysten tuet (Vallonia) EYVL C 187, 3.7.1999

14 Asiat, jotka komissio on päättänyt saattaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan (ent. 93 artiklan 2 kohta) toisen
alakohdan nojalla

Espanja
C 44/97 (C 38/88) 13.10.1999 Tuki MAGEFESA-konsernille ja sen seuraajille

Ranska
C 50/97 23.6.1999 Investointi- ja rakenneuudistustuki Nouvelle Filature Lainière 

de Roubaix’lle

15 Muut komission päätökset

Saksa
N 237/98, NN 57/98 24.2.1999 Tuki Palla Creativ Textiltechnik GmbH:lle EYVL C 151, 29.5.1999 

oikaisu 3.2.1999 tehtyyn 
päätökseen

C 78/98 28.4.1999 Tuki Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH:lle: sääntöjenvastaisen oikaisu 21.4.1999 tehtyyn
tuen takaisinperintä päätökseen

NN 63/98 (C 26/99) 11.5.1999 Tuki Dessauer Geräteindustrie GmbH:lle (Sachsen-Anhalt) oikaisu 21.4.1999 tehtyyn 
päätökseen

Itävalta
C 3/98 26.5.1999 WIBAGin osakkuutta yrityksissä koskevat suuntaviivat asian käsittelyn 

lopettaminen, koska 
kyseessä on voimassa oleva 
tuki

Espanja
NN 166/95 10.2.1999 RTVE:lle ja alueellisille valtion omistamille televisioyhtiöille oikaisu 3.2.1999 tehtyyn 

myönnetty tuki päätökseen

N 94/99 11.5.1999 Tuki Rockwool Iberia SA -yritykselle oikaisu 21.4.1999 tehtyyn 
päätökseen
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Ranska
NN 167/95 10.2.1999 Tuet valtiollisille yleisradioyhtiöille oikaisu 3.2.1999 tehtyyn 

päätökseen

C 47/96 8.9.1999 Rahoitustuet Crédit Lyonnais’lle määräajan jatkaminen

Italia
NN 140/98 10.2.1999 Tuet valtiollisille yleisradioyhtiöille oikaisu 3.2.1999 tehtyyn 

päätökseen

N 792/97, N 154/98, 21.4.1999 Ympäristönsuojelutuki Acciai Speciali Ternille (ILVA SpA) oikaisu 30.3.1999 tehtyyn 
N 155/98, N 156/98 päätökseen 

EYVL C 187, 3.7.1999 

Alankomaat
C 43/98 17.2.1999 Tuki 624 Saksan rajan tuntumassa sijaitseville alankomaisille 

huoltamoille oikaisu 20.1.1999 tehtyyn 
päätökseen

D – Luettelo valtiontukiasioista muilla aloilla

1 Maatalous

1.1 Toimenpiteet, joihin komissio muodollista tutkimusmenettelyä aloittamatta ei katsonut
sisältyvän EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea

Tanska
N 53/99 9.6.1999 PAIKALLISEN EYVL C 213, 24.7.1999

MAANOMISTUSVERON YLÄRAJA

Alankomaat
N 173/99 4.5.1999 ASBESTIA SISÄLTÄVIEN TEIDEN PUHDISTAMINEN EYVL C 187, 3.7.1999

1.2 Tuet, joiden komissio on katsonut soveltuvan yhteismarkkinoille aloittamatta EY:n
perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä

Itävalta
N 242/98 18.1.1999 NIITTYJEN SUOJELUOHJELMA EYVL C 42, 17.2.1999

TIROLI N 447/98 19.2.1999 JÄRJESTELMÄ HÄKKIKANALOISTA EYVL C 69, 12.3.1999
LUOPUMISEKSI

ALA-ITÄVALTA N 654/98 28.4.1999 YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMENPITEET EYVL C 159, 5.6.1999
(ÖPUL)

VORARLBERG N 673/98 11.5.1999 YMPÄRISTÖNSUOJELURAHASTO EYVL C 166, 12.6.1999

N 59/99 8.6.1999 METSÄTALOUSTOIMENPITEIDEN EYVL C 194, 10.7.1999
EDISTÄMINEN

STEIERMARK N 77/99 18.6.1999 MAIDON JA MAITOTUOTTEIDEN EYVL C 213, 24.7.1999
LAADUN JA HYGIENIAN 
PARANTAMISTA KOSKEVIEN 
TOIMENPITEIDEN EDISTÄMINEN 

KÄRNTEN N 56/99 18.6.1999 MAIDON JA MAITOTUOTTEIDEN EYVL C 213, 24.7.1999
LAADUN JA HYGIENIAN 
PARANTAMISTA KOSKEVIEN 
TOIMENPITEIDEN EDISTÄMINEN 

SALZBURG N 111/99 18.6.1999 MAIDON JA MAITOTUOTTEIDEN  EYVL C 213, 24.7.1999
LAADUN JA HYGIENIAN 
PARANTAMISTA KOSKEVIEN 
TOIMENPITEIDEN EDISTÄMINEN
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ALA-ITÄVALTA N 682/98 24.6.1999 NAUDAN VIRUSRIPULIIN SAIRASTUNEEN EYVL C 213, 24.7.1999
KARJAN HÄVITTÄMISOHJELMA

N 273/99 25.8.1999 OHJE MAIDON JA MAITOTUOTTEIDEN EYVL C 280, 2.10.1999
LAADUN JA HYGIENIAN 
PARANTAMISTOIMENPITEIDEN 
EDISTÄMISESTÄ

N 436/99 22.10.1999 INVESTOINTITUKEA KOSKEVIEN EYVL C 340, 27.11.1999
TÄYTÄNTÖÖNPANOSUUNTAVIIVOJEN 
MUUTOS

Belgia
N 397/98 20.1.1999 FAGNEN JA FAMENNEN ALUEIDEN EYVL C 42, 17.2.1999

KUIVUUS

N 355/98 22.1.1999 MAATALOUSTUOTTEIDEN LAATU EYVL C 42, 17.2.1999

N 164/99 22.4.1999 RAAKA-AINEIDEN BUDJETTIR EYVL C 151, 29.5.1999
AHASTOON MAKSETTAVAT MAKSUT

N 55/99 22.4.1999 PUUTARHA-ALAN TUKI EYVL C 151, 29.5.1999

N 162/99 11.5.1999 TIETTYJEN VIHANNES- JA EYVL C 166, 12.6.1999
HEDELMÄLAJIEN ENNEN 
SADONKORJUUTA TOTEUTETTAVAT
TARKASTUKSET

N 159/99 18.5.1999 PAKOLLISET MAKSUT ELÄINTEN JA EYVL C 173, 19.6.1999
ELÄINTUOTTEIDEN TERVEYTTÄ JA
LAATUA VALVOVALLE 
BUDJETTIRAHASTOLLE 

N 172/99 18.5.1999 TIETYILTÄ MAATALOUDEN, EYVL C 173, 19.6.1999
PUUTARHAVILJELYN JA METSÄTALOUDEN 
AMMATINHARJOITTAJILTA
MAATALOUDESSA KÄYTETTÄVIEN 
SIEMENTEN JA TAIMIEN TARKASTUKSISTA
PERITTÄVÄT MAKSUT

N 117/99 18.5.1999 PAKOLLISET MAKSUT ELÄINTEN JA EYVL C 173, 19.6.1999
ELÄINTUOTTEIDEN TERVEYTTÄ JA
LAATUA VARTEN PERUSTETULLE 
BUDJETTIRAHASTOLLE

N 58/99 23.6.1999 SIANLIHA-ALAN EYVL C 233, 14.8.1999
RAKENNEUUDISTUSTUKI

N 228/99 20.7.1999 BIOLOGISEN VIHANNESVILJELYN EYVL C 245, 28.8.1999
TUKITOIMENPIDE

N 380/99 20.7.1999 DIOKSIININ AIHEUTTAMAN EYVL C 253, 4.9.1999
SAASTUMISEN VUOKSI 
TEURASTETTAVIKSI MÄÄRÄTTYJEN 
NAUTOJEN TUOTTAJILLE MAKSETTAVA
TAKAISINPERITTÄVÄ ENNAKKO

N 384/99 20.7.1999 TUET YRITYKSILLE, JOILLE EYVL C 253, 4.9.1999
AIHEUTUI VÄLITTÖMIÄ VAHINKOJA
VUODEN 1999 DIOKSIINIKRIISISTÄ

NN 90/99 20.7.1999 DIOKSIINIKRIISI: ELÄINTEN EYVL C 253, 4.9.1999
TEURASTAMINEN VÄLIAIKAISENA
TOIMENPITEENÄ DIOKSIININ 
AIHEUTTAMAN SAASTUMISEN 
LEVIÄMISEN ESTÄMISEKSI

NN 89/99 20.7.1999 SIIPIKARJA-ALAN ERITYISTOIMENPITEET EYVL C 253, 4.9.1999
(DIOKSIINIKRIISI)

NN 87/99 20.7.1999 SIKOJEN TAKAVARIKOIMINEN EYVL C 253, 4.9.1999
(DIOKSIINIKRIISI)

NN 88/99 20.7.1999 SIKOJEN MÄÄRÄÄMINEN EYVL C 253, 4.9.1999
TEURASTETTAVAKSI (DIOKSIINIKRIISI)
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NN 95/99 20.7.1999 ERÄILLE ELÄINPERÄISILLE TUOTTEILLE EYVL C 253, 4.9.1999
MAKSETTAVA KORVAUS (DIOKSIINIKRIISI)

N 386/99 20.7.1999 DIOKSIINI – TAKAVARIKOITAVIKSI EYVL C 253, 4.9.1999
TAI HÄVITETTÄVIKSI MÄÄRÄTTYJEN 
KANANMUNIEN MAATALOUSTUOTTAJILLE 
MAKSETTAVA TAKAISINPERITTÄVÄ 
ENNAKKO

N 434/99 16.8.1999 TUKI SIANLIHA-ALALLE EYVL C 264, 18.9.1999

N 435/99 16.8.1999 TUKI NAUDANLIHA-ALALLE EYVL C 264, 18.9.1999

N 447/99 16.8.1999 ERÄIDEN SIOISTA, NAUDOISTA EYVL C 264, 18.9.1999
(JA SIIPIKARJASTA) PERÄISIN OLEVIEN 
DIOKSIINISTA MAHDOLLISESTI 
SAASTUNEIDEN ELÄINPERÄISTEN 
TUOTTEIDEN HÄVITTÄMINEN

N 261/99 25.8.1999 PILAANTUMISALTTIILLA ALUEILLA EYVL C 280, 2.10.1999
PIDETTÄVÄN KARJAN VIRTSAN JA
LANNAN VARASTOINTIKAPASITEETIN 
LISÄÄMISEEN TARKOITETTU TUKI

N 499/99 7.9.1999 DIOKSIINIKRIISI EYVL C 288, 9.10.1999

N 514/99 29.9.1999 ERITYISTOIMENPITEET EYVL C 326, 13.11.1999
DIOKSIINISAASTUMISEN VUOKSI

N 513/99 29.9.1999 ERITYISTOIMENPITEET EYVL C 326, 13.11.1999
DIOKSIINISAASTUMISEN VUOKSI

N 511/99 29.9.1999 ERITYISTOIMENPITEET EYVL C 326, 13.11.1999
DIOKSIINISAASTUMISEN VUOKSI

N 510/99 29.9.1999 ERITYISTOIMENPITEET EYVL C 326, 13.11.1999
DIOKSIINISAASTUMISEN VUOKSI

N 512/99 29.9.1999 DIOKSIINIKRIISI – 
TEURASTETTAVIKSI MÄÄRÄTTYJEN EYVL C 326, 13.11.1999
NAUTOJEN TUOTTAJILLE MAKSETTAVA
KORVAUS 

N 509/99 29.9.1999 ERITYISTOIMENPITEET EYVL C 326, 13.11.1999
DIOKSIINISAASTUMISEN VUOKSI

N 296/99 26.10.1999 MAATALOUDEN VALUUTTAJÄR
JESTELMÄN SIIRTYMÄKAUDEN TUET

N 598/99 17.12.1999 DIOKSIINIKRIISISTÄ KÄRSINEILLE 
TUOTTAJILLE SUUNNATUT
TOIMENPITEET

N 593/99 10.11.1999 DIOKSIINIKRIISISTÄ KÄRSINEILLE 
TUOTTAJILLE SUUNNATUT
TOIMENPITEET

N 614/99 8.12.1999 YRITYKSILLE DIOKSIINISAASTUNNAN 
VUOKSI MYÖNNETYILLE LAINOILLE 
ANNETTAVA ALUEELLINEN TAKAUS

N 730/99 22.12.1999 MAATALOUDEN 
VALUUTTAJÄRJESTELMÄN 
MUKAISET KORVAUKSET – EURON 
KÄYTTÖÖN SIIRTYMINEN 
(NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2800/98 
JA KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2808/98)

Tanska
N 587/98 18.1.1999 TOIMENPITEET LUONNONMUKAISEN EYVL C 42, 17.2.1999

TUOTANNON EDISTÄMISEKSI
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N 532/98 11.2.1999 SIANLIHANTUOTANTOON LIITTYVÄN EYVL C 69, 12.3.1999
VEROLUONTEISEN 
MAKSURAHASTOJÄRJESTELMÄN 
MUUTOS – VIIDENTOISTA
SALMONELLA DT 140 -TARTUNNAN 
SAANEEN SIKAKARJAN KÄSITTELY

N 503/98 24.2.1999 SIANLIHANTUOTANTOON LIITTYVÄN EYVL C 72, 16.3.1999
VEROLUONTEISEN 
MAKSURAHASTOJÄRJESTELMÄN 
MUUTOS

N 681/98 31.3.1999 PRO MILLE – JA AMMATINHARJOITTAJIEN 
RAHASTOT

N 53/99 9.6.1999 PAIKALLISEN MAANOMISTUSVERON EYVL C 213, 24.7.1999
YLÄRAJA

N 152/99 24.6.1999 TUKI SALMONELLAN TORJUMISEKSI EYVL C 213, 24.7.1999

N 576/99 26.10.1999 SIIRTYMÄKAUDEN MAATALOUDEN EYVL C 12, 15.1.2000
VALUUTTATUKI – PELTOKASVIT

Suomi
N 158/99 3.6.1999 POROJEN REHUTUKI EYVL C 194, 10.7.1999

N 256/99 10.11.1999 MAATALOUDEN EUROMÄÄRÄINEN 
VALUUTTAJÄRJESTELMÄ

N 620/99 25.11.1999 MAATALOUDEN 
VALUUTTAJÄRJESTELMÄ – EURO

N 659/99 22.12.1999 KANSALLINEN TUKIOHJELMA
(LIITTYMISASIAKIRJAN 143 ARTIKLA)

N 314/98 3.2.1999 METSÄTALOUSTOIMENPITEIDEN 
TUKI (AHVENANMAA)

Ranska
N 655/98 22.4.1999 TUKI MAIDONTUOTTAJILLE EYVL C 151, 29.5.1999

NN 2/99 26.5.1999 HEDELMÄ- JA VIHANNESALAN TUET EYVL C 213, 24.7.1999

N 95/99 11.6.1999 TUKI HALLASTA KÄRSINEILLE EYVL C 203, 17.7.1999
VIININVILJELIJÖILLE LANGUEDOC-
ROUSSILLONIN ALUEELLA

N 79/99 29.9.1999 CHARENTESIN VIINITILOJEN EYVL C 359, 11.12.1999
SOPEUTTAMISEKSI MYÖNNETTÄVÄ TUKI

N 405/99 13.10.1999 SIKA-ALALLE MAKSETTAVAT TUET – EYVL C 340, 27.11.1999
TOIMINNAN LAKKAUTTAMINEN

N 395/99 13.10.1999 SIIRTYMÄKAUDEN MAATALOUDEN EYVL C 340, 27.11.1999
VALUUTTAJÄRJESTELMÄN TUET

N 604/99 8.11.1999 MAATALOUSTUOTTEIDEN SÄILÖNNÄN EYVL C 359, 11.12.1999
TUTKIMUSKESKUKSELLE (CENTRE 
TECHNIQUE DE LA CONSERVATION 
DES PRODUITS AGRICOLES ELI CTCPA) 
MYÖNNETTÄVIEN TUKIEN JA SEN 
HYVÄKSI PERITTÄVÄN 
VEROLUONTEISEN MAKSUN 
JATKAMINEN

N 244/99 8.7.1999 VERONLUONTEINEN MAKSU 
CIRAD:LLE (MAATALOUDEN 
KEHITTÄMISTUTKIMUKSEN 
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖKESKUS) 

Saksa
HAMPURI N 471/98 28.1.1999 YMPÄRISTÖNSUOJELUN VAATIMUSTEN EYVL C 47, 20.2.1999

KANSSA YHTEENSOPIVIEN MAATALOUDEN 
TUOTANTOMENETELMIEN EDISTÄMINEN 
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SCHLESWIG- N 531/98 2.2.1999 TUKI HERKKIEN LUONNONALUEIDEN EYVL C 69, 12.3.1999
HOLSTEIN LAAJAPERÄISELLE HOIDOLLE

NIEDER- N 635/97 11.2.1999 TUKI YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVILLE EYVL C 69, 12.3.1999
SACHSEN TUOTANTOMENETELMILLE 

LUONNONSUOJELUALUEILLA

RHEINLAND- N 498/98 3.3.1999 INVESTOINNIT UUSIIN TEKNISIIN EYVL C 81, 24.3.1999
PFALZ LAITTEISIIN LANNAN KÄSITTELEMISEKSI 

YMPÄRISTÖÄ KUORMITTAMATTA

BADEN- N 626/98 9.3.1999 TUKI BRETTENISSÄ SIJAITSEVAN EYVL C 81, 24.3.1999
WÜRTTEM- TEURASTAMON NYKYAIKAISTAMISELLE
BERG

BAIJERI N 549/98 11.3.1999 LISÄTULOJA TUOTTAVIEN TOIMINTOJEN EYVL C 84, 26.3.1999
LAADUN KEHITTÄMINEN MAATILOILLA

MECKLENBURG- N 454/98 11.3.1999 MAATALOUDEN INVESTOINNIT EYVL C 84, 26.3.1999
VORPOMMERN

SACHSEN N 479/98 11.5.1999 MAITOALAN RAKENTEELLISTEN EYVL C 166, 12.6.1999
PARANNUSTEN EDISTÄMINEN

BAIJERI N 481/98 26.5.1999 VIINITILOJA KOSKEVAT MAATALOUDEN 
YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMENPITEET, 
KULAP

BAIJERI NN 82/B/98 26.5.1999 BAIJERIN MAISEMANSÄILYTTÄMISOHJELMA EYVL C 203, 17.7.1999
– LAAJAPERÄINEN LAIDUNTAMINEN 

N 70/99 2.7.1999 RAKENTEELLISET PARANNUKSET EYVL C 225, 7.8.1999
MAATALOUSALALLA

BAIJERI NN 182/97 23.6.1999 TEURASTAMON RAKENTAMINEN (BAIJERI) EYVL C 233, 14.8.1999

NIEDERSACHSEN N 5/99 8.7.1999 PUISTOJEN JA LUONNONSUOJELUALUEIDEN EYVL C 233, 14.8.1999
VAPAAEHTOISET SUOJELUSOPIMUKSET

HESSEN N 607/98 8.7.1999 MONIVUOTINEN ALUEOHJELMA: EDISTÄÄ EYVL C 233, 14.8.1999
YMPÄRISTÖNSUOJELUN VAATIMUSTEN JA
MAASEUTUYMPÄRISTÖN HOIDON 
VAATIMUSTEN KANSSA SOPUSOINTUISTEN 
MAATALOUDEN TUOTANTOMENETELMIEN 
YLLÄPITÄMISTÄ TAI KÄYTTÖÖNOTTOA

BADEN- NN 125/98 23.6.1999 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖOHJELMA EYVL C 233, 14.8.1999
WÜRTTEM-BERG BADEN-WÜRTTEMBERGIN ALUEELLA

BAIJERI N 667/98 8.7.1999 MAIDONJALOSTAMOA KOSKEVA EYVL C 238, 21.8.1999
INVESTOINTI

BADEN- N 477/98 23.6.1999 TALOUDELLISISSA VAIKEUKSISSA OLEVIEN EYVL C 233, 14.8.1999
WÜRTTEM-BERG TILOJEN MAKSUVALMIUS

BAIJERI N 641/97 24.6.1999 ELÄINJALOSTUKSEN EDISTÄMINEN EYVL C 213, 24.7.1999
BAIJERISSA

SACHSEN N 493/98 20.7.1999 TALOUDELLINEN TUKI VAIKEUKSISSA EYVL C 253, 4.9.1999
OLEVILLE TILOILLE

NIEDERSACHSEN N 189/99 30.7.1999 TUKI MAATALOUSALUEEN TUOTANTOA EYVL C 259, 11.9.1999
KOSKEVAA TIETOJÄRJESTELMÄÄ VARTEN

NIEDERSACHSEN N 274/99 3.8.1999 RUOKAPERUNOIDEN MARKKINOIDEN EYVL C 259, 11.9.1999
AVOIMUUDEN PARANTAMISEKSI 
MAKSETTAVA TUKI

BAIJERI N 362/99 19.8.1999 MAATALOUDEN RAKENTEIDEN EYVL C 272, 25.9.1999
PARANTAMINEN – RAIN AM LECH

NIEDERSACHSEN N 252/99 19.8.1999 SIIPIKARJAN TESTAUSASEMAN EYVL C 272, 25.9.1999
PERUSTAMISEEN MYÖNNETTÄVÄ TUKI

BAIJERI N 411/99 10.9.1999 KATASTROFIAPU MAATILOILLE, EYVL C 298, 16.10.1999
JOILLE AIHEUTUI VAHINKOJA KEVÄÄN 
1999 TULVISSA

BAIJERI N 547/98 10.9.1999 MAATALOUSOSUUSKUNTIEN KEHITYKSEN EYVL C 298, 16.10.1999
EDISTÄMINEN

MECKLENBURG N 371/99 18.10.1999 PERUNANTUOTANTO EYVL C 332, 20.11.1999
-VORPOMMERN

KILPAILURAPORTTI 1999

VALTIONTUKI 301



NIEDERSACHSEN N 288/99 13.10.1999 KASTELUUN TARKOITETUN JÄTEVEDEN EYVL C 340, 27.11.1999
KÄSITTELYYN MYÖNNETTÄVÄ TUKI

NORDRHEIN- N 643/98 29.10.1999 MUUTOS TOIMENPITEESEEN, JOLLA EYVL C 351, 4.12.1999
WESTFALEN EDISTETÄÄN LUONNOLLISTA

KASVUPAIKKAA JA YMPÄRISTÖÄ 
SUOJELEVIA MENETELMIÄ 
MAATALOUDESSA

N 605/99 13.12.1999 MAATILOJEN SIVUTULOJEN EYVL C 12, 15.1.2000
HANKKIMISEDELLYTYSTEN LAADULLINEN
PARANTAMINEN 

NORDRHEIN- N 72/99 8.12.1999 LUOMUMAIDON KÄYTÖN EDISTÄMINEN
WESTFALEN

N 506/99 22.12.1999 MAANHANKINTAOHJELMA

Kreikka
N 556/98 7.1.1999 TIETYILLÄ ALUEILLA SATTUNEIDEN EYVL C 42, 17.2.1999

TULIPALOJEN VUOKSI MYÖNNETTÄVÄ 
TUKI REHUJEN OSTOON

N 525/98 7.1.1999 TUKI VILJELIJÖILLE EYVL C 42, 17.2.1999

N 538/98 4.2.1999 NIITÄ MAATILOJA KOSKEVAT EYVL C 47, 20.2.1999
TOIMENPITEET, JOIDEN 
MAATALOUSTUOTANTO JA VESIVILJELY
KÄRSIVÄT MAALISKUUN 1998 
VAIHTELEVISTA ILMASTO-OLOSUHTEISTA
(PAKKASET JA TUULET)

N 557/98 18.2.1999 TOIMENPITEET NIIDEN VILJELIJÖIDEN EYVL C 69, 12.3.1999
TUKEMISEKSI, JOIDEN TILAT
VAURIOITUIVAT VUODEN 1998 
METSÄPALOISSA

N 210/99 11.6.1999 TALOUDELLINEN TUKI VILJELIJÖILLE, 
JOIDEN SATO JA KARJA KÄRSIVÄT
VAHINKOJA EPÄSUOTUISISTA
SÄÄOLOSUHTEISTA JOHTUEN VUODEN 
1998 KESÄ- JA JOULUKUUN VÄLILLÄ

N 318/99 29.10.1999 VILJELIJÖITÄ, JOIDEN TILAT KÄRSIVÄT EYVL C 351, 4.12.1999
VAHINKOJA VUODEN 1997-1998 TULVISSA, 
KOSKEVAN TUKIJÄRJESTELMÄN 
MUUTTAMINEN

Irlanti
N 112/99 12.5.1999 KANSALLINEN EYVL C 173, 19.6.1999

INVESTOINTITUKIJÄRJESTELMÄ 
MAITOTALOUSALAN 
HYGIENIAVAATIMUSTEN PARANTAMISEKSI

N 113/99 23.6.1999 KANSALLINEN EYVL C 233, 14.8.1999
INVESTOINTITUKIJÄRJESTELMÄ 
MAATALOUDEN AIHEUTTAMAN 
SAASTUMISEN VALVOMISEKSI

N 251/B/99 10.11.1999 MAATALOUDEN SIIRTYMÄKAUDEN 
VALUUTTATUKI: TUET TAMMIKUUN 1. JA 3. 
PÄIVÄN TAPAHTUMIEN VUOKSI

N 251/A/99 8.12.1999 MAATALOUDEN SIIRTYMÄKAUDEN 
VALUUTTATUKI: MAATALOUDEN 
YMPÄRISTÖ- JA
VARHAISELÄKEJÄRJESTELMÄT

N 650/99 22.12.1999 TASAUSTUKI
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Italia
TOSCANA N 653/98 18.1.1999 TOIMENPITEET LUONNONMUKAISEN EYVL C 42, 17.2.1999

VILJELYN EDISTÄMISEKSI

N 198/98 28.1.1999 PROSCIUTTO DI PARMAN EYVL C 47, 20.2.1999
MYYNNINEDISTÄMISTOIMET

LOMBARDIA N 641/98 28.1.1999 VALTELLINAN RAKENTEELLISTA EYVL C 47, 20.2.1999
UUDISTAMISTA KOSKEVA SUUNNITELMA
– METSÄALAN RAKENTEELLISET
INTERVENTIOT

N 310/98 28.1.1999 PROSCIUTTO DI SAN DANIELEN EYVL C 47, 20.2.1999
MYYNNINEDISTÄMISTOIMET

N 427/98 4.2.1999 RIBS – HANKE GIAS EYVL C 69, 12.3.1999

SARDINIA N 443/98 3.2.1999 TUKITOIMENPITEET MAATILA- JA EYVL C 69, 12.3.1999
MAASEUTUMATKAILUN KEHITTÄMISEKSI

TOSCANA N 672/98 16.2.1999 TUKITOIMENPITEET NUORTEN EYVL C 81, 24.3.1999
VILJELIJÖIDEN HYVÄKSI

FRIULI-VENEZIA N 537/98 16.2.1999 LEADER II -ALUEOHJELMASSA EYVL C 69, 12.3.1999
GIULIA TARKOITETUT TUKIJÄRJESTELMÄT

EMILIA- N 62/98 18.2.1999 MAATALOUS- JA ELINTARVIKEALAN EYVL C 69, 12.3.1999
ROMAGNA KEHITTÄMISPALVELUIDEN EDISTÄMINEN

BOLZANO- N 251/98 19.2.1999 MAATALOUSALAA KOSKEVA EYVL C 81, 24.3.1999
BOZEN MAAKUNTALAKI

N 4/99 25.2.1999 TUOTTEIDEN ALKUPERÄNIMITYKSET EYVL C 81, 24.3.1999

N 282/98 26.2.1999 VIININ JA MUIDEN ELINTARVIKKEIDEN EYVL C 81, 24.3.1999
MYYNNINEDISTÄMINEN JA MAINONTA

UMBRIA N 630/98 12.3.1999 TUKI VIININVILJELYALOJEN EYVL C 92, 1.4.1999
RAKENNEUUDISTUKSEEN

VENETO N 695/96 18.3.1999 MAATALOUSALAN KEHITTÄMINEN EYVL C 92, 1.4.1999

UMBRIA N 568/98 23.3.1999 ELINTARVIKEALAN YHTEISTYÖN EYVL C 99, 10.4.1999
KEHITTÄMINEN

MARCHE N 573/98 15.4.1999 AASIN- JA HEVOSENJALOSTUKSEN EYVL C 129, 8.5.1999
LAADUN NOSTAMINEN

SARDINIA N 182/98 21.4.1999 4. HELMIKUUTA 1998 ANNETTU EYVL C 220, 31.7.1999
ALUELAKI: EMOTR:N OHJAUSOSASTON 
MENOT

N 136/99 11.5.1999 VUONNA 1998 TUOTETTUJEN PERUNOIDEN EYVL C 166, 12.6.1999
VARASTOINTITOIMENPITEET

N 120/99 26.5.1999 PERUNOIDEN JALOSTUSTA KOSKEVAN EYVL C 187, 3.7.1999
TOIMIALAKOHTAISEN SOPIMUKSEN 
SOVELTAMINEN

TOSCANA N 31/99 28.5.1999 MAATALOUDEN VOIMAVAROJEN EYVL C 187, 3.7.1999
EDISTÄMINEN VUONNA 1999

N 151/99 3.6.1999 «CONSORZIO CALALASCO DEL POMODORO EYVL C 194, 10.7.1999
SCARL» RIBS SPA -HANKE

TOSCANA N 222/99 9.6.1999 LEADER II-OHJELMA – TOIMENPITEET EYVL C 194, 10.7.1999
MAREMMANA-RODUN HYVÄKSI

FRIULI VENEZIA NN 150/98 26.5.1999 VUORISTOALUEIDEN PERHEYHTEISÖJEN EYVL C 203, 17.7.1999
GIULIA YHDISTYKSIÄ JA NIIDEN 

YHTEENLIITTYMIÄ KOSKEVAT
TOIMENPITEET

LIGURIA N 372A/98 21.6.1999 TUKI MAATALOUSTUOTANNON LAADUN 
PARANTAMISEKSI JA MÄÄRÄYKSET
LUONNONMUKAISISTA
TUOTANTOMENETELMISTÄ 

TOSCANA N 42/99 2.7.1999 TUET MAITOTILOILLE EYVL C 225, 7.8.1999

VENETO N 474/98 27.7.1999 ALUEELLINEN HANKE HEDELMÄ- JA EYVL C 253, 4.9.1999
VIHANNESALALLA
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ABRUZZIT N 645/98 2.7.1999 MAATALOUSALAN VAKUUSRAHASTOT EYVL C 225, 7.8.1999

TOSCANA N 496/98 2.7.1999 MAATALOUSTUOTTEIDEN ARVOSTUS

N 27/99 8.7.1999 RIBS:N OSALLISTUMINEN ORTO DEL
LEVANTE -HANKKEEN RAHOITUKSEEN

NN 113/97 20.7.1999 ALUEIDEN VÄLINEN OHJELMA EYVL C 253, 4.9.1999
«MAATALOUS JA LAATU»

MARCHE N 183/98 20.7.1999 VIININVILJELYALAN TUKITOIMENPITEET EYVL C 253, 4.9.1999

PUGLIA N 736/97 20.7.1999 MAITOALAN TOIMENPITEET: RIBS; EYVL C 253, 4.9.1999
PUGLIA LATTE -HANKE

BOLZANO- N 252/98 30.7.1999 TUKI KARJANKASVATUSALUEELLE EYVL C 259, 11.9.1999
BOZEN

NN 112/97 20.7.1999 ALUEIDEN VÄLINEN OHJELMA EYVL C 259, 11.9.1999
«TEKNINEN APU 
KARJANKASVATUSALALLA»

TOSCANA N 620/98 11.8.1999 METSIÄ KOSKEVAN ALUEELLISEN LAIN EYVL C 264, 18.9.1999
LUONNOS 

N 45/99 12.8.1999 PAIKALLINEN KEHITTÄMINEN/ EYVL C 264, 18.9.1999
ALUESOPIMUKSET – SANGRO 
AVENTINON ALAOHJELMA

N 129/99 19.8.1999 TOIMENPITEET MAATALOUSTUOTTEIDEN EYVL C 272, 25.9.1999
MAINOSTAMISEKSI

PIEMONTE N 376/99 3.9.1999 LUONNONMUKAISEN MAATALOUDEN EYVL C 288, 9.10.1999
KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

N 128/99 3.9.1999 MAATALOUS- JA KALASTUSALALLA EYVL C 288, 9.10.1999
NEUVOTELTUIHIN OHJELMIIN SISÄLTYVIEN
VÄLINEIDEN LAAJENTAMINEN

N 119/99 3.9.1999 MAITOALAN TOIMENPITEET EYVL C 288, 9.10.1999

N 149/99 29.9.1999 VERONESI-HANKE – RIBS SPA EYVL C 326, 13.11.1999

N 259/99 7.10.1999 MARCHEN ALUEEN EYVL C 326, 13.11.1999
ELINTARVIKETEOLLISUUDEN 
KEHITTÄMISEEN SUUNNATTUJA
PALVELUJA KOSKEVAT VAATIMUKSET

LIGURIA N 223/99 7.10.1999 METSÄALAN JA HYDROGEOLOGISEN EYVL C 326, 13.11.1999
SUUNNITTELUN VAATIMUKSET

TOSCANA N 261/97 13.10.1999 ALOITTAMISTUKI TUOTTAJARYHMILLE EYVL C 332, 20.11.1999

N 453/99 22.10.1999 ALUEELLINEN TYÖLLISYYSSOPIMUS EYVL C 340, 27.11.1999
«APPENNINO CENTRALE»

MARCHE N 52/B/99 22.10.1999 26. SYYSKUUTA 1997 TAPAHTUNEEN EYVL C 340, 27.11.1999
MAANJÄRISTYKSEN AIHEUTTAMISTA
VAHINGOISTA KÄRSINEIDEN 
TALOUDELLISTEN TOIMIEN 
ELVYTTÄMINEN MARCHESSA

ABRUZZIT N 377/99 26.10.1999 PERUNAN VILJELYN ALUEELLINEN OHJELMA EYVL C 351, 4.12.1999

MARCHE N 575/98 26.10.1999 LEADER II -OHJELMA EYVL C 351, 4.12.1999

N 307/B/98 8.11.1999 HUHTIKUUN 30. PÄIVÄNÄ 1998 ANNETTU EYVL C 359, 11.12.1999
OIKEUDELLINEN MÄÄRÄYS NRO 173 
(1 PYKÄLÄN 3 JA 4 MOMENTTI JA 13 
PYKÄLÄN 1 MOMENTTI)

TOSCANA N 408/99 9.12.1999 MAATALOUDEN VOIMAVAROJEN EYVL C 12, 15.1.2000
EDISTÄMISOHJELMAN MUUTOKSET

N 266/99 9.12.1999 REHUMAILASEN VILJELY EYVL C 12, 15.1.2000

PIEMONTE N 622/99 13.12.1999 MAATALOUS- JA EYVL C 12, 15.1.2000
ELINTARVIKETEOLLISUUDEN 
UUDENAIKAISTAMINEN

ABRUZZIT N 88/99 13.12.1999 TOIMENPITEET
TUOTTAJAORGANISAATIOIDEN HYVÄKSI EYVL C 12, 15.1.2000
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MOLISE N 311/98 13.12.1999 TOIMENPITEET NAUDAN TARTTUVAN EYVL C 12, 15.1.2000
LEUKOOSIN VAHINGOITTAMILLA TILOILLA

VENETO N 360/98 15.11.1999 TUKI MAATALOUSTUOTTEILLE 

PUGLIA N 80/98 22.12.1999 YLEISET SÄÄNNÖKSET MAATALOUDEN 
HALLINNOLLISISTA TOIMINNOISTA JA
RAHALLISTEN ETUJEN SÄÄNTELYSTÄ 

MARCHE N 671/97 8.11.1999 KOTIELÄINJALOSTUSTA KOSKEVAT EYVL C 359, 11.12.1999
TOIMENPITEET

PIEMONTE N 632/98 22.12.1999 MAATALOUSALAN KORKOTUKILAINAT
1.7.1998 ALKAEN

SISILIA N 346/99 22.12.1999 HANKE CORLEONEN JUUSTOMEIJERIN 
UUDISTAMISEKSI

EMILIA- N 610/99 16.12.1999 TUKI MAATALOUS- JA ELINTARVIKEALAN 
ROMAGNA YRITYKSILLE MESSUILLE 

OSALLISTUMISTA VARTEN

NN 114/99 25.11.1999 LEADER II EYVL C 12, 15.1.2000

Luxemburg
N 109/99 22.4.1999 PERUNA-ALAN TUKI EYVL C 151, 29.5.1999

N 250/99 3.6.1999 VILJA-ALAN TUKI EYVL C 194, 10.7.1999

N 83/98 28.7.1999 VIINIALA – TUOTANTOON VUONNA 1997 EYVL C 264, 18.9.1999
VAIKUTTANEIDEN HUONOJEN ILMASTO-
OLOSUHTEIDEN SEURAUSTEN 
KORVAAMINEN ALALLA

N 295/99 10.11.1999 MAATALOUDEN VALUUTTAJÄRJESTELMÄN 
SIIRTYMÄKAUDEN TUET

Alankomaat
N 510/98 28.1.1999 LUONNONMUKAISEN VILJELYN EYVL C 47, 20.2.1999

EDISTÄMINEN, RSBP:N MUUTTAMINEN

N 591/98 16.2.1999 MAATALOUDEN VÄLIAIKAISET EYVL C 81, 24.3.1999
LUONNONSUOJELUSÄÄNNÖT

N 19/99 12.3.1999 SYKSYN 1998 ILMASTO-OLOSUHTEISTA EYVL C 92, 1.4.1999
AIHEUTUNEIDEN VAHINKOJEN 
KORVAAMINEN VILJELIJÖILLE

NN 8/99 3.3.1999 VÄLIAIKAISET SÄÄNNÖT YKSITYISISTÄ EYVL C 92, 1.4.1999
SUOJELUALUEISTA

N 466/98 15.4.1999 VAPAUTTAMINEN YKSITYISEN EYVL C 129, 8.5.1999
LUONNONSUOJELUN TUKIEN TULOVEROSTA

N 424/98 21.6.1999 TUKI PUUTARHANVILJELYALALLE 
(POHJOIS-HOLLANTI)

N 671/98 18.5.1999 TUKI MAIDON EYVL C 173, 19.6.1999
LAADUNVALVONTARAHASTOLLE

N 451/98 23.6.1999 SIIPIKARJA- JA MUNA-ALAN TUKI JA EYVL C 233, 14.8.1999
VEROLUONTEISET MAKSUT

N 173/99 4.5.1999 ASBESTIA SISÄLTÄVIEN TEIDEN EYVL C 187, 3.7.1999
PUHDISTAMINEN

N 92/99 8.6.1999 YKSITTÄISIIN KOKEILULUONTOISIIN EYVL C 194, 10.7.1999
HANKKEISIIN SAATUJEN TUKIEN 
VAPAUTTAMINEN TULOVEROSTA

N 10/99 8.7.1999 INVESTOINTI PELLAVAKUITUJEN EYVL C 233, 14.8.1999
JALOSTAMISEKSI

N 350/99 20.7.1999 METSÄALAN VERONLUONTEISTEN EYVL C 259, 11.9.1999
MAKSUJEN MUUTTAMINEN

N 334/99 20.7.1999 VERONLUONTEISTEN MAKSUJEN 
LISÄÄMINEN SIIPIKARJA- JA MUNA-ALALLA EYVL C 259, 11.9.1999
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N 20/99 28.7.1999 SIKA-ALAN UUDISTUSTA TÄYDENTÄVÄT EYVL C 306, 23.10.1999
TOIMENPITEET

N 339/99 31.8.1999 MAASEUTUALUEIDEN UUDISTAMINEN EYVL C 280, 2.10.1999

NN 115/99 29.9.1999 TUET JA VEROLUONTEISET MAKSUT EYVL C 332, 20.11.1999
VIINIALALLA

N 526/99 13.10.1999 TÄRKKELYSPERUNOITA KOSKEVIEN EYVL C 340, 27.11.1999
TOIMENPITEIDEN RAHOITTAMISEEN 
KÄYTETTÄVIEN ERÄIDEN 
VERONLUONTEISTEN MAKSUJEN 
MUUTTAMINEN

NN 117/99 26.10.1999 SIKATEURASTAMOALAN KAPASITEETIN EYVL C 359, 11.12.1999
NYKYISEN VÄHENTÄMISTUEN MAKSUUN 
KÄYTETTÄVIEN VEROLUONTEISTEN 
MAKSUJEN MUUTTAMINEN

NN 93/98 23.6.1999 RAHASTO PELLAVAN TUTKIMUKSEN JA EYVL C 359, 11.12.1999
MYYNNIN EDISTÄMISEKSI

NN 131/99 8.12.1999 VIHANNES- JA HEDELMÄALAN TUKI

N 589/B/98 8.12.1999 HIILIDIOKSIDI/ENERGIAVERON 
VOIMASSAOLON PIDENTÄMINEN, 
KASVIHUONEVILJELYN VAPAUTTAMINEN 
ENERGIAVEROSTA

N 636/99 24.11.1999 YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMENPITEET (SPOM)

Portugali
N 615/98 11.2.1999 TOIMENPITEET OSUUSKUNTIEN JA

YHTEENLIITTYMIEN TUKEMISEKSI 
EPÄTAVALLISTEN ILMASTO-OLOJEN VUOKSI EYVL C 69, 12.3.1999

N 612/98 11.2.1999 METSÄTALOUTTA KOSKEVIEN EYVL C 69, 12.3.1999
TIETOJEN KERÄÄMINEN

N 578/98 19.2.1999 TOIMENPITEET VUODEN 1997 LOKA- JA EYVL C 81, 24.3.1999
MARRASKUUN TULVISTA KÄRSINEIDEN 
MAATALOUSYRITYSTEN HYVÄKSI

N 190/99 8.7.1999 TUKITOIMENPITEET EPÄTAVALLISISTA EYVL C 233, 14.8.1999
ILMASTO-OLOISTA KÄRSINEILLE 
TUOTTAJILLE

NN 42/99 28.7.1999 MAA- JA METSÄTALOUDEN EYVL C 272, 25.9.1999
UUDENAIKAISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

N 160/99 19.8.1999 MUUTOS SIPAC:IIN (YHDENNETTY EYVL C 272, 25.9.1999
JÄRJESTELMÄ ILMASTOON LIITTYVILTÄ 
ONGELMILTA SUOJAUTUMISEKSI)

N 424/99 3.9.1999 TUKI PERUNOIDEN VARASTOIMISEKSI JA EYVL C 288, 9.10.1999
LUOTTO RUOKAPERUNOIDEN 
HANKKIMISEKSI

N 267/99 21.10.1999 TUET NAUDAN-, SIAN- JA EYVL C 340, 27.11.1999
SIIPIKARJANLIHAN MERKINNÖILLE

N 320/99 9.12.1999 TOIMENPITEET MAATALOUSTUOTTAJIEN EYVL C 12, 15.1.2000
HYVÄKSI JOULUKUUN 1998 
PYÖRREMYRSKYJEN AIHEUTTAMIEN 
VAHINKOJEN VUOKSI

Espanja
BASKIMAA N 499/98 21.1.1999 MAATILATUKI – ALAVA EYVL C 42, 17.2.1999

ARAGON N 559/98 28.1.1999 TUET MAATALOUSTUOTTEIDEN EYVL C 47, 20.2.1999
JALOSTUKSEN JA KAUPANPITÄMISEN 
EDELLYTYKSIEN PARANTAMISEEN

GALICIA N 32/99 11.2.1999 TUET MEHILÄISHOIDOLLE EYVL C 69, 12.3.1999

KANARIANSA- N 707/98 19.2.1999 TAIMITARHOJEN LISÄYSAINEISTOA EYVL C 81, 24.3.1999
ARET KOSKEVAT TOIMENPITEET
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MADRID N 677/98 26.3.1999 MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTAMISEN EYVL C 99, 10.4.1999
JA KAUPAN PITÄMISEN PARANTAMISEEN 
MYÖNNETTÄVÄT TUET

REGION DE N 76/99 31.3.1999 MAATALOUSALAN OSUUSKUNNILLE 
MURCIA MYÖNNETYT TUET

MAATALOUSTUOTTEIDEN 
JALOSTAMISEKSI JA KAUPAN PITÄMISEKSI

N 175/99 3.5.1999 JOILLEKIN MAATALOUDEN EYVL C 159, 5.6.1999
ELINTARVIKETEOLLISUUSYRIT
YKSILLE MYÖNNETTÄVÄ TUKI

KASTILIA JA N 514/98 18.5.1999 TOIMENPITEET KESÄN 1997 ILMASTO- EYVL C 173, 19.6.1999
LEÓN OLOSUHTEIDEN VAIKUTUSTEN 

KORJAAMISEKSI

ASTURIA N 74/A/99 26.5.1999 ASTURIAN JA MAATALOUSLUOTTOJA
MYÖNTÄVÄN PANKIN VÄLINEN YHTEISTYÖ EYVL C 187, 3.7.1999

ASTURIA N 207/99 28.5.1999 MEHILÄISHOITOA KOSKEVAT TOIMENPITEET EYVL C 187, 3.7.1999

N 705/98 28.5.1999 HÄVIÄMÄSSÄ OLEVIA ESPANJALAISIA EYVL C 187, 3.7.1999
ROTUJA SUOSIVAT TOIMENPITEET

NN 25/99 11.5.1999 ASETUS 35/1993, ANNETTU 13 PÄIVÄNÄ EYVL C 225, 7.8.1999
HUHTIKUUTA 1993, KÄYTTÖPÄÄOMAN 
RAHOITUKSESTA MAATALOUSALALLA

KASTILIA JA N 168/99 11.5.1999 MAANVILJELIJÖIDEN JA EYVL C 194, 10.7.1999
LEÓN KARJANKASVATTAJIEN 

ELÄKKEILLE MAKSETTAVAT TUET

MADRID N 188/99 8.6.1999 VIINITARHOJEN ISTUTTAMINEN – EYVL C 194, 10.7.1999
NIMITYS «VINOS DE MADRID»

KATALONIA N 87/99 11.6.1999 TUKI PK-YRITYKSILLE – KATALONIA EYVL C 203, 17.7.1999

KANTABRIA N 297/99 18.6.1999 TUKI UROSPUOLISTEN SIITOSELÄINTEN 
HANKINTAAN EYVL C 213, 24.7.1999

KASTILIA JA N 279/99 18.6.1999 MEHILÄISTARHAAJILLE TARKOITETTU EYVL C 213, 24.7.1999
LEÓN TUKI – (KASTILIA JA LEÓN)

N 254/99 18.6.1999 KARJANKULJETUSAJONEUVOJEN EYVL C 213, 24.7.1999
PUHDISTAMINEN JA DESINFIOIMINEN

KATALONIA N 263/A/99 26.7.1999 TUKIEN MYÖNTÄMINEN ISO 9000- EYVL C 253, 4.9.1999
SERTIFIOINNIN HANKKIMISEEN

KATALONIA N 262/A/99 26.7.1999 TUKI YRITYSTEN LAADUN JA EYVL C 253, 4.9.1999
TUOTTAVUUDEN PARANTAMISEKSI

N 255/99 28.7.1999 KARJANKASVATTAJAYHDISTYSTEN TUET EYVL C 253, 4.9.1999

KANTABRIA N 285/99 27.9.1999 MAITOTILOJEN KEHITTÄMISTUET EYVL C 313, 30.10.1999

VALENCIA N 544/99 21.10.1999 MAANHANKINTA EYVL C 340, 27.11.1999

KASTILIA JA N 493/99 21.10.1999 KOTIELÄINTUOTANNON TUET EYVL C 340, 27.11.1999
LEÓN

KANTABRIA N 603/99 8.11.1999 JUUSTONVALMISTUSYRITYKSELLE MYÖN- EYVL C 359, 11.12.1999
NETTÄVÄ TUKI (PYME-ALOITE)

VALENCIA N 400/99 8.11.1999 OLIIVIÖLJYN EYVL C 359, 11.12.1999
LAADUNVALVONTAOHJELMAT

N 571/99 9.11.1999 PERUNA-ALAN TUET EYVL C 359, 11.12.1999

Ruotsi
N 544/98 28.1.1999 LUONNON- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN EYVL C 47, 20.2.1999

SÄILYTTÄMINEN POROTALOUSALUEELLA

N 83/99 8.9.1999 MAATALOUDEN VALUUTTAJÄRJESTELMÄN EYVL C 359, 11.12.1999
TASAUSTUKI – VILJELYALAA KOSKEVA
OHJELMA

N 185/99 22.12.1999 TUKI CEREALIA AB:LLE – 
YMPÄRISTÖTOIMENPITEET
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Yhdistynyt kuningaskunta
N 616/98 29.1.1999 MAISEMANHOITO-OHJELMAN EYVL C 47, 20.2.1999

MUUTTAMINEN 

N 25/99 17.2.1999 MAISEMANHOITO-OHJELMAN EYVL C 81, 24.3.1999
MUUTTAMINEN

N 156/99 21.4.1999 TUKI LAMMASALALLE EYVL C 159, 5.6.1999

WALES N 662/98 29.4.1999 WALESIN ELINTARVIKESTRATEGIA EYVL C 159, 5.6.1999

N 239/99 23.6.1999 MAATALOUDEN VALUUTTAJÄRJESTELMÄN EYVL C 233, 14.8.1999
MUKAINEN SIIRTYMÄTUKI – NAUDANLIHA
-ALAN OHJELMA

N 337/99 11.8.1999 MAATILOJEN METSIEN HOITO YMPÄRISTÖN EYVL C 264, 18.9.1999
KANNALTA HERKILLÄ ALUEILLA

N 338/99 12.8.1999 YMPÄRISTÖN KANNALTA HERKÄT ALUEET EYVL C 264, 18.9.1999

POHJOIS- N 467/99 18.10.1999 ENSIMMÄISEN VUODEN PÄÄOMAKORVAUS EYVL C 332, 20.11.1999
IRLANTI (MAATALOUS)

SKOTLANTI N 547/99 22.10.1999 ORKNEYSAARTEN NEUVOSTO EYVL C 340, 27.11.1999

WALES N 330/99 22.10.1999 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUET EYVL C 340, 27.11.1999
(TIR GOFAL)

N 487/99 26.10.1999 SIIRTYMÄKAUDEN MAATALOUDEN EYVL C 359, 11.12.1999
VALUUTTATUKI – PELTOKASVIT JA
HUMALA

N 483/99 26.10.1999 SIIRTYMÄKAUDEN MAATALOUDEN EYVL C 359, 11.12.1999
VALUUTTATUKI – PELTOKASVIT JA
HUMALA

N 599/99 13.12.1999 NAUDAN- JA LAMPAANKASVATTAJIEN EYVL C 12, 15.1.2000
VIRALLINEN PÄIVÄKIRJA

N 241/99 8.12.1999 SIIRTYMÄKAUDEN MAATALOUDEN 
VALUUTTATUKI

N 537/99 15.11.1999 TUKITOIMENPITEET BRITISH 
CHEESEMAKERS ASSOCIATION -
JÄRJESTÖLLE

N 621/99 25.11.1999 SIIRTYMÄKAUDEN MAATALOUDEN 
VALUUTTATUKI – PELLAVAA JA HAMPPUA
KOSKEVA OHJELMA

1.3 Asiat, joissa komissio on aloittanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun koko toimenpidettä tai sen osaa koskevan menettelyn

Belgia
N 380/98 17.2.1999 YMPÄRISTÖNSUOJELU LANNOITTEIDEN EYVL C 129, 8.5.1999

AIHETTAMAA SAASTUMISTA VASTAAN

Tanska
N 489/98 3.3.1999 VEROLUONTEISIA MAKSUJA KOSKEVAN 

OHJELMAN MUUTTAMINEN SIIPIKARJA-
ALALLA. GUMBORO-TAUDIN 
VASTAISET TOIMENPITEET

Ranska
N 79/99 29.9.1999 CHARENTESIN VIINITILOJEN EYVL C 359, 11.12.1999

SOPEUTTAMISEKSI MYÖNNETTÄVÄ TUKI

Saksa
THÜRINGEN NN 108/98 3.3.1999 TUKI HEDELMIEN JA VIHANNESTEN EYVL C 120, 1.5.1999

TUOTANTOON
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MECKLENBURG N 22/A/98 21.4.1999 MAATALOUSTUOTTEIDEN EYVL C 213, 24.7.1999
-VORPOMMERN EDISTÄMISOHJELMA

THÜRINGEN NN 28/99 4.5.1999 LIHANJALOSTAMON VALTIONTAKAUS, EYVL C 238, 21.8.1999
GREUSSENER SALAMIFABRIK GMBH

N 258/98 13.10.1999 TUKI SOKERIALALLE EYVL C 359, 11.12.1999

THÜRINGEN NN 90/97 26.10.1999 RHÖNGOLD MOLKEREI FRICKE GMBH & 
CO. KALTENSUNDHEIM

Irlanti
NN 23/99 8.7.1999 TALVIREHUTAPPIOITA KOSKEVA EYVL C 280, 2.10.1999

TUKIJÄRJESTELMÄ (HELMIKUU 1999)

Italia
SARDINIA N 182/98 21.4.1999 4. HELMIKUUTA 1998 ANNETTU ALUELAKI: EYVL C 220, 31.7.1999

EMOTR:N OHJAUSOSASTON MENOT

Alankomaat
N 534/97 20.7.1999 TUEN RAHOITTAMISEEN KÄYTETTÄVÄT EYVL C 280, 2.10.1999

VEROLUONTEISET MAKSUT

N 20/99 28.7.1999 SIKA-ALAN UUDISTUSTA TÄYDENTÄVÄT EYVL C 306, 23.10.1999
TOIMENPITEET

Portugali
N 704/98 4.5.1999 SIKA-ALAN TOIMENPITEET EYVL C 220, 31.7.1999

Espanja
EXTREMADURA NN 25/99 11.5.1999 ASETUS 35/1993, ANNETTU 13 PÄIVÄNÄ EYVL C 225, 7.8.1999

HUHTIKUUTA 1993, KÄYTTÖPÄÄOMAN 
RAHOITUKSESTA MAATALOUSALALLA

NN 26/99 11.5.1999 MAATALOUSTUOTTAJILLE TEOLLISEEN EYVL C 233, 14.8.1999
JALOSTUKSEEN MARKKINOINTIVUONNA
1997/1998 MAKSETTAVISTA TUISTA 8 
PÄIVÄNÄ HEINÄKUUTA 1998 ANNETTU 
ASETUS

Ruotsi
NN 149/98 13.10.1999 NYA HOLMLUNDS LIVS AB:LLE EYVL C 359, 11.12.1999

MYÖNNETTY TUKI 

1.4 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun menettelyn lopullisella myönteisellä päätöksellä katsottuaan tuen
yhteismarkkinoille soveltuvaksi

Saksa
THÜRINGEN C 16/99 13.10.1999 HEDELMÄ- JA VIHANNESALAA JOCE C/120/99

TUKEVAT TOIMENPITEET

MECKLENBURG C 23/99 25.11.1999 MAATALOUSTUOTTEIDEN MENEKIN 
-VORPOMMERN EDISTÄMINEN

Kreikka
C 68/98 26.10.1999 TUKI UUSILLE VILJELIJÖILLE
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Italia
C 56/96 11.5.1999 SOKERIALALLE MYÖNNETTY VALTIONTUKI EYVL L 236, 7.9.1999

CAMPANIA C 29/96 23.6.1999 CAMPANIA – ALUELAKI 31/90

TOSCANIA C 57/98 10.11.1999 TUKITOIMENPITEET CHIANINA-
ROTUISTEN NAUTAELÄINTEN 
TUOTANNOLLE (1997-1999) TOSCANA

Alankomaat
C 80/98 8.12.1999 TUET SIKOJEN KERÄYSKESKUKSILLE

Yhdistynyt kuningaskunta
POHJOIS- C 76/98 9.6.1999 SIKOJEN HYVINVOINTIA EDISTÄVIEN EYVL L 227, 28.8.1999
IRLANTI TEURASTUSTEN KORVAUSOHJELMA

1.5 Asiat, joissa komissio on lopettanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun menettelyn kielteisellä tai osittain kielteisellä päätöksellä katsottuaan tuen
yhteismarkkinoille

Itävalta
C 57/96 3.2.1999 TUOTANTOPAIKALLA SUORAAN EYVL L 305 30.11.1999

KULUTTAJILLE MYYTÄVIEN VIINIEN JA
MUIDEN KÄYMISEN AVULLA
VALMISTETTUJEN JUOMIEN 
VAPAUTTAMINEN JUOMAVEROSTA

ALA-ITÄVALTA C 82/98 8.12.1999 EMOVUOHIEN KASVATUSTA EDISTÄVÄT
DIREKTIIVIT

Kreikka
C 60/94 20.7.1999 GREEK COTTON BOARD

Italia
SARDINIA C 51/96 30.3.1999 MAITOALALLA KÄYTTÖLUOTTOJEN 

MUODOSSA MYÖNNETTYJÄ TUKIA
KOSKEVA 24 PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 1995 
TEHTY PÄÄTÖS (ALUELAIN N:O 9 16 ARTIKLA)

C 56/96 11.5.1999 SOKERIALALLE MYÖNNETTY VALTIONTUKI EYVL L 236, 7.9.1999

CAMPANIA C 29/96 23.6.1999 CAMPANIA – ALUELAKI 31/90

SISILIA C 1/98 22.12.1999 HEDELMÄ- JA VIHANNESALAN 
TAKUURAHASTOT

TOSCANA C 57/98 10.11.1999 TUKITOIMENPITEET CHIANINA-
ROTUISTEN NAUTAELÄINTEN 
TUOTANNOLLE (1997-1999) TOSCANA

C 36/98 10.11.1999 MUUTOKSET TAVOITTEEN 1 
KOHDEALUEIDEN PK-YRITYSTEN 
TAKUURAHASTON 
SOVELTAMISSÄÄNTÖIHIN – MAATALOUSALA

Alankomaat
C 34/97 20.7.1999 KORTISTEKASVIEN MAINONTATUET JA

VEROLUONTOISET MAKSUT
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Portugali
C 65/97 25.11.1999 LUOTTORAJA SUURIMUOTOISTA

KARJANKASVATUSTA HARJOITTAVIEN 
YRITYSTEN VELKAANTUNEISUUDEN 
VÄHENTÄMISEKSI JA
SIANKASVATUSTOIMINNAN 
KÄYNNISTÄMISEKSI UUDESTAAN

Espanja
EXTREMADURA C 37/99 22.12.1999 ASETUS N:O 35/1993, ANNETTU 13 PÄIVÄNÄ 

HUHTIKUUTA 1993, 
KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUKSESTA
MAATALOUSALALLA

C 38/99 22.12.1999 JALOSTUKSEEN TARKOITETTUJA
VIHANNEKSIA MARKKINOINTIVUONNA
1997–1998 KOSKEVA TUKI VAHVISTETAAN 
8 PÄIVÄNÄ HEINÄKUUTA 1998 ANNETULLA
MÄÄRÄYKSELLÄ

1.6 Asiat, joissa komissio on lopettanut menettelyn jäsenvaltion luovuttua ehdotetusta
toimenpiteestä

Tanska
C 15/99 23.6.1999 VEROLUONTEISIA MAKSUJA KOSKEVAN 

OHJELMAN MUUTTAMINEN SIIPIKARJA-
ALALLA – GUMBORO-TAUDIN VASTAISET
TOIMENPITEET

Italia
VENETO C 53/98 17.2.1999 MAATALOUSALALLE MYÖNNETYT EYVL C 99, 10.4.1999

LYHYTAIKAISET KORKOTUKILAINAT

EMILIA- C 4/96 20.7.1999 KOLLEKTIIVINEN TAKUUMUOTO EYVL C 313, 30.10.1999
ROMAGNA MAATALOUDEN JA MAATALOUDEN 

RAAKA-AINEITA JALOSTAVAN 
TEOLLISUUDEN ALOILLA

1.7 Asiat, joissa komissio on ehdottanut aiheellisia toimenpiteitä EY:n perustamissopimuksen 88
artiklan 1 kohdan nojalla

Italia
MARCHE C 6/94 20.7.1999 BIOLOGINEN VILJELY – ALUELAKI 44/92 EYVL C 313, 30.10.1999

Portugali
NN 42/99 28.7.1999 MAA- JA METSÄTALOUDEN EYVL C 272, 25.9.1999

UUDENAIKAISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

1.8 Muut komission päätökset

Suomi
N 314/98 3.2.1999 METSÄTALOUSTOIMENPITEIDEN TUKI EYVL C 21, 26.1.1999

(AHVENANMAA)

Saksa
C 17/98 20.1.1999 ENTEIGNUNGS- UND 

AUSGLEICHLEISTUNGSGESETZ
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Kreikka
C 32/98 17.3.1999 VALTIONTUKI OSUUSKUNTIEN JA MUIDEN EYVL C 120, 1.5.1999

TALOUDELLISTEN YKSIKÖIDEN 
VELKASANEERAUKSEEN

Espanja
ANDALUSIA C 26/97 3.2.1999 TUKI HIJOS DE ANDRES MOLINA EYVL L 193, 26.7.1999

-YRITYKSELLE (HAMSA)

2 Kalastus

2.1 Tuet, joiden komissio on katsonut soveltuvan yhteismarkkinoille aloittamatta EY:n
perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä

Alankomaat
N 405/98 16.7.1998 RAHASTO SIMPUKOIDEN TUTKIMISEKSI EYVL C 72, 16.3.1999

N 406/98 16.7.1998 RAHASTO SIMPUKOIDEN KULUTUKSEN LISÄÄMISEKSI EYVL C 72, 16.3.1999

N 502/98 4.9.1998 KALASTUSKAPASITEETIN VÄHENTÄMINEN EYVL C 32, 6.2.1999

N 679/98 10.12.1998 KALASTUSSATAMIEN VARUSTETASO EYVL C 88, 30.3.1999

N 683/98 14.12.1998 VILJELLYN KALAN MYYNNINEDISTÄMINEN JA EYVL C 264, 18.9.1999
KALANVILJELYTUTKIMUS

N 684/98 15.12.1998 KATKARAPUALALLA MYÖNNETTÄVÄ TUKI EYVL C 166, 12.6.1999

N 99/99 25.2.1999 KALASTUSTUOTTEIDEN KULUTUKSEN EDISTÄMINEN EYVL C 213, 24.7.1999

N 294/99 19.5.1999 VESIVILJELYN EDISTÄMINEN EYVL C 253, 4.9.1999

N 440/99 2.8.1999 KATKARAPUJEN MARKKINOINTIKAMPANJOIHIN EYVL C 332, 20.11.1999
OSOITETTAVA RAHOITUSTUKI

N 454/99 9.8.1999 TUKITOIMENPIDE KALASTUSSATAMIEN TOIMINNAN EYVL C 332, 20.11.1999
MONIPUOLISTAMISEKSI

N 527/99 31.8.1999 KALAHUUTOKAUPOILLE ULKOISTEN EYVL C 359, 11.12.1999
KONSULTTIPALVELUJEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVIEN 
MAKSUJEN TUKEMINEN

Espanja
N 401/B/98 17.7.1998 KALASTUS- JA VESIVILJELYTUOTTEIDEN EYVL C 11, 15.1.1999

JALOSTUS JA KAUPAN PITÄMINEN 

N 560/98 8.10.1998 TUKI KALASTUSALAN YHDISTYKSILLE EYVL C 11, 15.1.1999

N 639/98 24.11.1998 ALUELAIN 228/96 MUUTOS (BASKIMAA) EYVL C 144, 22.5.1999

N 74/B/99 8.2.1999 KORKOTUET (ASTURIA) EYVL C 225, 7.8.1999

N 81/99 12.2.1999 SARDIININ NUOTTAKALASTUKSEN VÄLIAIKAINEN EYVL C 213, 24.7.1999
LAKKAUTTAMINEN (ANDALUSIA)

N 123/99 8.3.1999 TUET KALASTUSTOIMINNAN VÄLIAIKAISTA EYVL C 298, 16.10.1999
LAKKAUTTAMISTA VARTEN MAROKON KANSSA
TEHDYN SOPIMUKSEN PERUSTEELLA.

N 181/99 29.3.1999 KOEKALASTUS EYVL C 272, 24.9.1999

N 206/99 15.4.1999 PESCA-ALOITE EYVL C 213, 24.7.1999

N 263/B/99 5.5.1999 TUET ISO 9000 -SERTIFIOINNIN HANKKIMISEKSI EYVL C 288, 9.10.1999
(KATALONIA)

N 387/99 21.6.1999 VESIVILJELYALALLE MYÖNNETTÄVÄ TUKI EYVL C 298, 16.10.1999

N 388/99 21.6.1999 VESIVILJELYYN TARKOITETUT TUET EYVL C 272, 24.9.1999

NN 37/99 26.2.1999 SARDIININ NUOTTAKALASTUKSEN VÄLIAIKAINEN EYVL C 213, 24.7.1999
LAKKAUTTAMINEN (GALICIA)
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Saksa
N 124/99 4.3.1999 PESCA-ALOITE (MECKLENBURG-VORPOMMERN) EYVL C 166, 12.6.1999

N 559/99 13.9.1999 KALASTUSALAN RAKENTEELLISTEN EYVL C 365, 18.12.1999
TOIMENPITEIDEN TUKEMINEN

NN 172/97 12.11.1997 TUKI VAIKEUKSISSA OLEVILLE YRITYKSILLE EYVL C ………
(MECKLENBURG-VORPOMMERN)

Tanska
N 527/98 22.9.1998 KOEKALASTUS JA TUOTTEIDEN JALOSTUS EYVL C 11, 15.1.1999

N 666/98 1.12.1998 TUET KALASTUSALUSTEN PURKAMISELLE EYVL C 72, 16.3.1999

N 47/99 13.1.1999 TUKI KALASTUSALALLE (VAKAUTTAMINEN) EYVL C 113, 24.4.1999

N 64/99 19.1.1999 TUKI MAATALOUDELLE JA KOEKALASTUKSELLE EYVL C 166, 12.6.1999

N 89/99 15.1.1999 TANSKAN KUNINGASKUNNAN KALASTUSPANKKI EYVL C 151, 29.5.1999

N 147/99 17.3.1999 TUET KALASTUSALUSTEN RAKENTAMISEEN EYVL C 259, 11.9.1999

N 331/99 16.6.1999 KORVAUSTEN MAKSAMINEN YRITYKSILLE EYVL C 288, 9.10.1999
VESIVILJELYALALLA ESIINTYVIEN TAUTIEN 
TORJUNNAN AIHEUTTAMISTA TAPPIOISTA

Portugali
N 347/99 23.6.1999 KALASTUSALAN ANSIONMENETYSTEN EYVL C 326, 13.11.1999

KORVAUSRAHASTO

N 365/99 31.12.1999 OHJELMASOPIMUKSET EYVL C 379, 31.12.1999

NN 129/97 12.8.1997 AZORIT: KALASTUSALAN VAURIOIHIN LIITTYVÄ TUKI EYVL C 129, 8.5.1999

Ranska
N 551/98 1.10.1998 TUET VAIKEUKSISSA OLEVILLE EYVL C 340, 27.11.1999

KALASTUSYRITYKSILLE

N 183/99 6.4.1999 KANSALLINEN TAKAUSRAHASTO EYVL C 181, 26.6.1999

N 500/99 31.8.1999 VEROLUONTEISET MAKSUT OFIMER:IN HYVÄKSI EYVL C 340, 27.11.1999

NN 4/98 9.12.1997 VESIVILJELYALAN TUET EYVL C 213, 24.7.1999

Italia
N 364/98 30.6.1998 PESCA-YHTEISÖALOITE EYVL C 84, 26.3.1999

N 372/C/98 6.7.1998 LUONNONMUKAINEN KALASTUS JA VESIVILJELY EYVL C 144, 22.5.1999
(LIGURIA)

N 21/99 21.12.1998 KALAVAROJEN SUOJELEMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN EYVL C 306, 23.10.1999
(SARDINIA)

N 116/99 24.2.1999 KALASTUSTOIMINNAN LOPETTAMINEN (SARDINIA) EYVL C 203, 17.7.1999

N 419/99 21.7.1999 KALASTUKSEN TEKNISET KESKEYTYKSET JA EYVL C 306, 23.10.1999
SOSIAALISET TUKITOIMENPITEET

NN 179/97 3.12.1997 VALTIONTUKI OSUUSKUNNILLE KALATORIEN EYVL C 84, 26.3.1999
HALLINTOON (ABRUZZIT)

NN 183/97 11.12.1997 KALAKANTOJEN SÄILYTTÄMISEN JA HOIDON EYVL C 203, 17.7.1999
TEHOSTAMISEEN TARKOITETUT TUET

NN 24/98 20.2.1998 TUET KALASTUSALAN OSUUSKUNTIEN EYVL C 84, 26.3.1999
RAKENNEUUDISTUKSEEN 

NN 39/98 31.3.1998 TUET KALASTUSTA EYVL C 11, 15.1.1999
HARJOITTAVILLE VARUSTAMOILLE

NN 101/98 22.9.1998 TOUKOKUUN 21. PÄIVÄNÄ 1998 ANNETTU LAKI NRO EYVL C ……..
164 (KALASTUS JA VESIVILJELY)

NN 119/98 29.10.1998 ALUEELLINEN LAKI NRO 25, ANNETTU 1. EYVL C 203, 17.7.1999
JOULUKUUTA 1998 (SISILIA)
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Suomi
NN 71/97 22.1.1997 LOHENKALASTUKSEN KESKEYTTÄMISESTÄ EYVL C 81, 24.3.1999

MAKSETTAVA TUKI

Yhdistynyt Kuningaskunta
N 507/99 24.8.1999 OHJELMA ANGUKSEN KALASTUKSEN TUKEMISEKSI EYVL C 340, 27.11.1999

3 Liikenne

3.1 Vapautus 87 artiklan soveltamisesta

NN 109/1998 UK MANCHESTERIN LENTOASEMA 26.5.1999

3.2 Asiat, joissa komissio ei ole esittänyt vastalauseita

N 404/1998 NL TUKI HENKILÖLIIKENTEELLE 3.3.1999

N 635/1998 E TUKI YRITYKSELLE RALUY 3.3.1999

N 638/1998 I ELBAN SAAREN LENTOASEMA 30.3.1999

N 102/1999 IRL MERILIIKENNE – VEROTUKSEEN LIITTYVÄT 21.4.1999
TOIMENPITEET

N 588/1998 DK TAVARALIIKENNE – TUKI ULKOISIIN KUSTANNUKSIIN 21.4.1999

N 191/1999 E GIROMAN 4.5.1999

N 192/1999 E AUTOTRASPORTES ARAGONES 4.5.1999

NN35/1999 B RUOPPAUS JA KAUPPALAIVASTO 4.5.1999

N 200/1999 E MERILIIKENNE – BALEAARIT 26.5.1999

N 231/1999 IRL MERENKULKIJOIDEN TUKIOHJELMAT 9.6.1999

N 521/1998 E MAANTEIDEN TAVARALIIKENNE (EUROGATE-PROJEKTI) 23.6.1999

N 121/1999 A TUKI YHDISTETYILLE KULJETUKSILLE 8.7.1999

N 302/1999 E TUKI MARI RENOMELLE 19.7.1999

N 404/1999 E VALTIONTAKAUKSET ALUSHANKINTOJA VARTEN 20.7.1999

N 396/1999 I MERILIIKENTEEN KABOTAASIN VAPAUTTAMINEN 28.7.1999
SOSIAALIMAKSUISTA

N 196/1999 E TUKI INBERCONDORILLE, BARCELONA 30.7.1999

N 399/1999 I SOSIAALITUKIJÄRJESTELMÄ, SISILIA 3.9.1999

N 368/1999 E IBERIA 3.9.1999

N713/1997 EL RION ANTIRION -PROJEKTIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 29.9.1999

N462/1999 EL MAANTIEINFRASTRUKTUURIT 29.9.1999

N491/1999 E TUKI MAANTEIDEN TAVARALIIKENTEEN ITSENÄISTEN 
HARJOITTAJIEN VARHAISELÄKKEELLE SIIRTYMISTÄ VARTEN 21.10.1999

N293/1999 B TUKI YHDISTETYILLE KULJETUKSILLE (FLANDERI) 26.10.1999

N199/1999 NL JULKINEN HENKILÖLIIKENNE VUONNA 2000 10.11.1999

N568/1999 F SISÄVESILIIKENNE 10.11.1999

N569/1999 D SISÄVESILIIKENNE – KOULUTUSTUKI 10.11.1999

N412/1998 I MAANTIELIIKENNE JAYHDISTETYT KULJETUKSET (MARCHE) 8.12.1999

N389/1999 I MAANTEIDEN TAVARALIIKENNETTÄ HARJOITTAVIEN 22.12.1999
YRITYSTEN YHTEENLIITTYMÄ

N237/1999 I TUKI PAIKALLISEN JULKISEN LIIKENTEEN 15.10.1999
LISÄPALVELUJEN PARANTAMISEEN PIEMONTEN ALUEELLA
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3.3 Perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn aloittaminen

NN 68/1999 I TIRRENIA-YHTYMÄ 8.7.1999

NN 83/1999 B KOULUTUSTUKI SABENALLE 20.7.1999

NN 51/1999 NL YHDISTETYT KULJETUKSET – ROTTERDAM 21.4.1999

C 32/1993 E TUKI LAUTTAYHTIÖLLE GOLFO DE VIZCAYA SA 26.5.1999

N 351/1998 F LASTINKÄSITTELYALAN YRITYSTEN SATAMALAITTEIDEN 26.5.1999
VAPAUTTAMINEN «TAXE PROFESSIONNELLE» -VEROSTA

3.4 Lopulliset kielteiset päätökset

C 42/1999 F LASTINKÄSITTELYALAN YRITYSTEN SATAMALAITTEIDEN 22.12.1999
VAPAUTTAMINEN «TAXE PROFESSIONNELLE» -VEROSTA

3.5 Lopulliset myönteiset päätökset

C 2/1997 NL TUKI INTERMODAALIKULJETUSTEN 21.4.1999
ALOITUSKUSTANNUKSIIN 

C 21/1998 I MAANTIEKULJETUSMARKKINOIDEN 4.5.1999
UUDELLEENORGANISOINTI

C 59/1998 NL BARGE CONTROL CENTRE 10.11.1999

C 42/1999 F LASTINKÄSITTELYALAN YRITYSTEN SATAMALAITTEIDEN 22.12.1999
VAPAUTTAMINEN «TAXE PROFESSIONNELLE» -VEROSTA

3.6 Aiheellisten toimenpiteiden ehdottaminen

E 4/1999 A TIROLIN MOOTTORITIE 3.3.1999

E 6/1999 I DPR 902, 9.11.1976 8.7.1999

E 7/1999 I FUNIVARIA 22.12.1999, 
oikaisu vuonna 2000

E – Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot

1 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

KILPAILURAPORTTI 1999

VALTIONTUKI 315

Asia Asianosaiset Päivämäärä Julkaisu

T129/95, Neue Maxhütte Stahlwerke ym. v. komissio («Neue 21.1.1999 Kok. 1999, s. II-17
T-2/96, Maxhütte I – CFI»)
T-97/96

T-230/95 Société Bretagne Angleterre Irlande (BAI) v. komissio 28.1.1999 Kok. 1999, s. II-123

T-14/96 Société Bretagne Angleterre Irlande (BAI) v. komissio 28.1.1999 Kok. 1999, s. II-139

T-86/96R Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen & 11.2.1999 Kok. 1999, s. II-179
Hapag-Lloyd v. komissio

T-58/98 Sardegna Lines – Servizi Maritimi della Sardegna SpA v. 16.3.1999
komissio

T-37/97 Forges de Clabecq SA v. komissio 25.3.1999
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Asia Asianosaiset Päivämäärä Julkaisu

C-342/96 Espanja v. komissio 29.4.1999 Kok. 1999, s. I -2459

C-6/97 Italia v. komissio 19.5.1999

C-75/97 Belgia (Maribel bis/ter) v. komissio 17.6.1999

C-295/97 Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio v. 17.6.1999
IFITALIA, Dornier, Min. della Difesa

C-256/97 Procureur du Roi v. D.M. Transport 29.6.1999

C 254/97 Société Baxter ym. v. Ranska 8.7.1999

C-251/97 Ranska v. komissio 5.10.1999

2 Yhteisöjen tuomioistuin

T-164/96 Moccia Irme SpA, Prolafer Srl, Ferriera Acciaieria Casilina 12.5.1999
T-165/96 SpA, Dora Ferriera Acciaieria Srl, Ferriera Lamifer SpA, 
T-166/96 Nuova Sidercamuna SpA (selvitystilassa) v. komissio
T-167/96 
T-122/97 
T-130/97

T-17/96 TF1 v. komissio 3.6.1999

T-288/97 Regione Friuli-Venezia Giulia v. komissio 15.6.1999

T-82/96 ARAP (Ass. does Refinadores de A. Portugueses) ym. v. 17.6.1999
komissio («ARAP II»)

T-89/96 British Steel v. komissio 7.7.1999

T-106/96 Wirtschaftsvereinigung Stahl v. komissio 7.7.1999

T-110/98 RJB Mining plc v. komissio 9.9.1999

T-110/97 Kneissl Dachstein Sportartikel AG v. komissio 6.10.1999

T-123/97 Salomon SA v. komissio 6.10.1999

T-132/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG & Volkswagen Sachsen
T-143/96 GmbH v. komissio 15.12.1999

T-158/96 Acciaierie di Bolzano SpA (SCB) v. komissio 16.12.1999
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IV – KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan yhteisöjen ja Amerikan
yhdysvaltojen hallituksen välisen niiden kilpailusääntöjen soveltamista koskevan sopimuksen
soveltamisesta 1. tammikuuta 1999–31. joulukuuta 1999

1 Johdanto

Euroopan komissio teki 23. syyskuuta 1991 Amerikan yhdysvaltojen hallituksen kanssa sopimuksen
niiden kilpailusääntöjen soveltamisesta (294) (jäljempänä ‘vuoden 1991 sopimus’); sopimuksella pyritään
edistämään kilpailuviranomaisten välistä yhteistyötä. Sopimus hyväksyttiin ja sitä ilmoitettiin
sovellettavan 10. huhtikuuta 1995 tehdyllä neuvoston ja komission päätöksellä (295).

Näkökantojen huomioonottamista koskevien vuoden 1991 sopimuksen määräyksiä vahvistava toinen
sopimus (296) tuli voimaan 4. kesäkuuta 1998 (jäljempänä ‘vuoden 1998 sopimus’) neuvoston ja
komission hyväksyttyä sen yhteisellä päätöksellä 29. toukokuuta 1998.

Komissio antoi 8. lokakuuta 1996 ensimmäisen kertomuksen vuoden 1991 sopimuksen soveltamisesta,
joka koski 10. huhtikuuta 1995 ja 30. kesäkuuta 1996 (297) välistä ajanjaksoa. Toinen kertomus kattaa
vuoden 1996 lopun heinäkuun 1. päivästä 1996 joulukuun 31. päivään 1996 (298). Kolmas kertomus
kattaa koko kalenterivuoden 1997 (299) ja neljäs kertomus vuoden 1998 (300). Tämä kertomus kattaa
kalenterivuoden 1.1.1999–31.12.1999. Tätä kertomusta olisi luettava yhdessä ensimmäisen kertomuksen
kanssa, jossa esitetään yksityiskohtaisesti tämän kaltaisen yhteistyön edut, mutta myös sen puutteet.

Vuoden 1991 sopimuksessa määrätään seuraavista seikoista:

— yhden sopimuspuolen kilpailuviranomaisten käsittelemistä asioista ilmoittaminen, jos kyseiset asiat
koskevat toisen sopimuspuolen merkittäviä etuja (II artikla), ja tietojen vaihto kilpailusääntöjen
täytäntöönpanoa koskevista yleisistä asioista (III artikla);

— sopimuspuolten kilpailuviranomaisten välinen yhteistyö ja toiminnan yhteensovittaminen (IV
artikla);

— näkökantojen huomioonottaminen, jonka mukaan kumpikin sopimuspuoli sitoutuu ottamaan toisen
sopimuspuolen tärkeät edut huomioon kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa («traditional comity», VI
artikla);

— näkökantojen huomioonottaminen, jonka mukaan kumpi tahansa sopimuspuoli voi pyytää toista
sopimuspuolta panemaan täytäntöön lainsäädäntöönsä perustuvat aiheelliset toimenpiteet alueellaan
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(294) Euroopan yhteisöjen komission ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välinen sopimus niiden kilpailulakien
soveltamisesta (EYVL L 95, 27.4.1995, s. 47–50).

(295) Ks. EYVL L 95, 27.4.1995, s. 45 ja 46.
(296) Euroopan yhteisöjen ja Amerikan yhdysvaltojen sopimus näkökantojen huomioonottamisen periaatteen

soveltamisesta niiden kilpailulainsäädäntöjen täytäntöönpanossa, EYVL L 173, 18.6.1998, s. 26 - 31.
(297) KOM(96) 479 lopullinen, ks. XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 299-311.
(298) KOM(97) 346 lopullinen, ks. XXVI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 312-318.
(299) KOM(98) 510 lopullinen, ks. XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 317-337.
(300) KOM(99) 439 lopullinen.



tapahtuvan sellaisen kilpailunvastaisen toiminnan suhteen, joka vaarantaa pyynnön esittäneen
sopimuspuolen tärkeät edut («positive comity», V artikla).

Lisäksi vuoden 1991 sopimuksessa selvennetään, että yhtäkään sen määräyksistä ei saa tulkita tavalla,
joka on ristiriidassa Euroopan unionissa ja Amerikan yhdysvalloissa voimassa olevan lainsäädännön
kanssa (IX artikla). Kilpailuviranomaisia sitovat lisäksi edelleen kansalliset säännöt, jotka koskevat
tutkimuksen aikana koottujen tietojen luottamuksellisuuden suojelua (VIII artikla).

Vuoden 1998 sopimus selventää näkökantojen huomioonottamisen muodossa toteutetun yhteistyön
mekanismeja ja olosuhteita, joissa siihen voidaan turvautua. Erityisesti sopimuksessa kuvaillaan
edellytykset, joiden täyttyessä pyynnön esittäneen sopimuspuolen olisi tavallisesti keskeytettävä omat
täytäntöönpanotoimensa.

2 EY:n ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö yksittäistapauksissa vuonna 1999

Vuoden 1999 aikana komissio teki yhteistyötä Yhdysvaltojen oikeusministeriön antitrustijaoston (DoJ)
ja Yhdysvaltojen Federal Trade Commissionin (FTC) kanssa useissa tapauksissa. Tiiviistä yhteistyöstä
on asiakohtaista hyötyä sekä kilpailuviranomaisille että mukana oleville yksityisille osapuolille (koska
asioiden käsittely nopeutuu ja on yhdenmukaisempaa Atlantin molemmin puolin). Lisäksi päivittäiset
yhteydet komission (kilpailun pääosasto) sekä Yhdysvaltojen oikeusministeriön ja FTC:n asiaa
käsittelevien virkamiesten välillä parantavat keskinäistä luottamusta ja toisen sopimuspuolen
lainsäädännön tuntemusta, johtavat kilpailuanalyysien lähentymiseen ja «parhaiden käytänteiden»
määrittelemiseen sekä aineellisoikeudellisissa että menettelyihin liittyvissä kysymyksissä.

2.1 Yrityskeskittymät

Komissiolle ilmoitettujen yrityskeskittymien määrä on kasvanut jyrkästi lähes joka vuosi sulautuma-
asetuksen antamisen jälkeen. Vuonna 1999 yrityskeskittymien määrä kasvoi jälleen huomattavasti 
vuodesta 1998. Sen lisäksi että yrityskauppojen lukumäärä on kasvanut, yhä suurempi osa tapauksista 
koskee eri puolilla maailmaa sijaitsevia yrityksiä; nykyinen fuusioaalto on todella maailmanlaajuinen. 
Vuonna 1999 ilmoitettiinkin aikaisempaa enemmän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia yrityskeskitty-
miä, ja Yhdysvaltojen ja EU:n välinen yhteistyö lisääntyi huomattavasti näiden asioiden käsittelyssä.

Asian käsittelystä vastaavien virkamiesten tavaksi on muodostunut pyytää ilmoituksen tehneitä
osapuolia luopumaan oikeudestaan ilmoittamiensa tietojen luottamuksellisuuden suojeluun. Tällöin
virastot voivat vaihtaa luottamuksellisia tietoja keskenään. Usein tärkeimpänä etuna ei ole niinkään
tietojen vaihdon mahdollisuus, vaan esteiden poistaminen virastojen välisen vapaan vuoropuhelun tieltä.
Tietojen vaihto voi esimerkiksi estää väärinkäsityksiä, jotka olisivat muutoin mahdollisia.
Yhteensovitetun lähestymistavan ansiosta ilmoituksen tehneiden osapuolten ja kolmansien osapuolten
rasitus voi pienentyä.

Yhteistyö keskittyy yrityskeskittymiä käsiteltäessä tavallisesti kolmelle alueelle: markkinoiden
määrittely (tuote ja maantieteellinen laajuus), ehdotetun toimenpiteen mahdolliset kilpailuvaikutukset
kyseisillä markkinoilla ja niiden korjaustoimenpiteiden asianmukaisuus, joita osapuolet ovat ehdottaneet
viranomaisten havaitsemien kilpailuongelmien poistamiseksi. EU:n ja Yhdysvaltojen väliselle
yhteistyölle on ollut ominaista se, että virastojen ajattelutavat mainituilla kolmella alueella ovat
lähentyneet toisiaan vähitellen. Seuraavassa esitetään joitakin esimerkkejä yrityskeskittymien alalla
tehdystä yhteistyöstä vuonna 1999.
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Transatlanttinen (tässä tapauksessa komission ja FTC:n välinen) yhteistyö oli vuonna 1999 erityisen tiivis-
tä öljyalan suuria fuusioita koskevissa asioissa, erityisesti asiassa Exxon/Mobil. Epäviralliset yhteydet
FTC:n ja komission välillä alkoivat pian Exxon/Mobil-kaupan julkistamisen jälkeen (joulukuussa 1998),
paljon ennen muodollisen ilmoituksen tekemistä toukokuussa 1999. Tämän ansiosta EU:n ja Yhdysvaltojen
viranomaiset pystyivät keskustelemaan öljyn ja kaasun tulevaan tuotantoon liittyvistä kilpailuongelmista,
joita ne pelkäsivät aiheutuvan niin sanottujen supersuurten yhtiöiden perustamisesta. Ilmoituksen jälkeen
keskittymän osapuolet antoivat EU:n ja Yhdysvaltojen viranomaisille luvan luottamuksellisten tietojen
vaihtoon, minkä seurauksena virastojen välinen yhteistyö asiasisällön arvioinnissa oli tiivistä. Komission
virkamiehet vierailivat FTC:n toimitiloissa ja tutkivat siellä asiakirjoja, ja viranomaisten väliset puhelin-
keskustelut, asiakirjojen vaihdot ja muut kontaktit olivat säännöllisiä.

Sopimuspuolten virkamiesten välisissä keskusteluissa keskityttiin pääasiassa ehdotetun yrityskaupan
kilpailuvaikutusten arviointiin tuotantoketjun alkupään markkinoilla (raakaöljyn ja maakaasun etsintä,
jalostus, tuotanto ja myynti). Myös sulautuman todennäköisestä vaikutuksesta lentokonevoiteluaineiden
markkinoihin keskusteltiin paljon. Yhteistyö jatkuu yhä molempien sopimuspuolten lainkäyttöalueella
toteutettavien korjaustoimenpiteiden täytäntöönpanon osalta.

Komissio ja FTC olivat tiiviissä yhteistyössä myös asiassa BP Amoco/ARCO.

Komissio teki läheistä yhteistyötä Yhdysvaltojen oikeusministeriön kanssa asian Allied Signal/Honeywell
käsittelyssä. Komissio keskittyi tutkimuksessaan useisiin avioniikkatuotteiden markkinoihin (viestintä- ja
navigaatiolaitteet, törmäyksestä varoittavat järjestelmät, säätutkat jne.). Näitä tuotteita toimitetaan sekä
kaupalliselle lentokoneteollisuudelle että avaruus- ja puolustusteollisuudelle. Virastojen asiaa käsittelevät
virkamiehet olivat usein yhteydessä toisiinsa (pääasiassa puhelimitse). Alussa keskusteluissa keskityttiin 
tuotteen ja ehdotetun yrityskaupan vaikutusalaan kuuluvien markkinoiden maantieteellisen laajuuden 
määrittelyyn. Myöhemmissä vaiheissa keskityttiin pääasiassa tarkastelemaan, ovatko osapuolten 
viranomaisille ehdottamat omaisuuden myynnit ja sitoumukset asianmukaisia. Näitä keskusteluja jatkettiin
vielä sen jälkeen, kun komissio oli jo hyväksynyt keskittymän mutta Yhdysvaltojen oikeusministeriö ei 
vielä ollut. Omaisuuden myyntiä koskevat keskustelut osoittautuivat erityisen hyödyllisiksi komissiolle,
koska suurin osa myytävästä omaisuudesta sijaitsi Yhdysvalloissa.

Yhteistyötä asiassa Allied Signal/Honeywell helpotti suuresti se, että sulautuman osapuolet olivat
luopuneet täysin oikeudestaan tietojen luottamukselliseen käsittelyyn, mikä mahdollisti markkinatietojen
ja muiden näille viranomaisille toimitettujen asiakirjojen vaihtamisen.

Komissio teki Yhdysvaltojen oikeusministeriön kanssa yhteistyötä myös asian BT/AT&T käsittelyssä.
Tästä toimenpiteestä ilmoitettiin komissiolle sulautuma-asetuksen uuden 2 artiklan nojalla (voimassa
maaliskuusta 1998 alkaen). Tällä artiklalla asetuksen soveltamisala laajennettiin «kaiken toiminnan
hoitaviin» yhteistoiminnallisiin yhteisyrityksiin. Tässäkin tapauksessa yhteydenpito oli tiivistä ja
tapahtui pääasiassa puhelimitse. Keskusteluissa keskityttiin tuotteen/palvelun ja ehdotetun toimenpiteen
vaikutusalaan kuuluvien maantieteellisten markkinoiden määrittelyyn sekä yhteisyrityksen
mahdollisuuksiin käyttää markkinavoimaa. Yhteistyöstä oli erityisesti hyötyä arvioitaessa toimenpiteen
todennäköisiä vaikutuksia asiakkaisiin.

2.2 Kartellit

EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyö kartelleja koskevissa asioissa on parantunut huomattavasti viime vuoden
aikana. Komission osastojen ja Yhdysvaltojen oikeusministeriön välisistä kontakteista on tullut jokapäivä-
isiä; virkamatkoja (komissioon/Yhdysvaltojen oikeusministeriöön) on tehty paljon. Yhteistyöstä on ollut
erityisesti apua tutkittaessa sellaisia kartelleja, joilla on ollut vaikutuksia Atlantin molemmin puolin.
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Tehokasta yhteistyötä kartellien estämisessä vaikeuttaa kuitenkin vakavasti se, etteivät virastot voi
vaihtaa luottamuksellisia tietoja. Niin sanottu toisen sukupolven sopimus, joka mahdollistaisi tällaisten
tietojen vaihdon, parantaisi tilannetta huomattavasti tältä osin. Kansallisen lainsäädännön rajoitukset
luottamuksellisten tietojen vaihdolle vaikeuttavat kuitenkin tällaisen lisäsopimuksen tekemistä. On
erityisesti huomattava, että monissa kartelleja koskevissa asioissa tutkimuksia ei tehdä yhtä aikaa vaan
peräkkäin. Toinen viranomaisista siis aloittaa tutkimuksensa ensin, ja koska se ei pysty ilmoittamaan
toiselle tutkimustaan koskevia yksityiskohtaisia tietoja, toinen viranomainen mahdollisesti saa tietää
tutkimuksesta vasta kun se julkistetaan. Tämä vaikeuttaa viranomaisten mahdollisuuksia vastata
tehokkaasti ja nopeasti monikansallisten kartellien muodostamaan uhkaan.

Yhdysvaltojen oikeusministeriö järjesti 30.9.–1.10.1999 Washingtonissa erittäin onnistuneen kartelleja
käsittelevän seminaarin, josta kaikki osanottajat (mukaan lukien komission kilpailun pääosaston
virkamiehet) näyttävät hyötyneen. Seminaarin paneelikeskusteluissa pystyttiin tehokkaasti keskittymään
tiettyihin ongelmiin kuten suotuisa kohtelu/immuniteetti, tutkimustekniikat ja niin edelleen.

3 Menettelyihin osallistumista koskevat hallintojärjestelyt

Komissio laati 31. maaliskuuta 1999 tekstin, jolla vahvistetaan Euroopan yhteisöjen ja Amerikan
yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten hallintojärjestelyt, jotka koskevat niiden vastavuoroista
osallistumista joihinkin niiden kilpailusääntöjen mukaisesti aloitettujen menettelyjen eri vaiheisiin (301).

Järjestelyt tehtiin osana Euroopan yhteisöjen ja Yhdysvaltojen hallituksen välisiä sopimuksia niiden
kilpailusääntöjen, erityisesti täytäntöönpanotoimia koskevien määräysten, soveltamisesta. Järjestelyillä
lisätään kilpailuviranomaisten molemminpuolista toisen sopimuspuolen menettelyjen tuntemusta sekä
parannetaan koordinointia, yhteistyötä ja ristiriitojen ehkäisemistä molempien etua koskevissa
kilpailuasioissa. Komission ja Amerikan yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten hallintojärjestelyt ja niiden
välinen kirjeenvaihto, jossa hahmotellaan ja vahvistetaan yhteinen sopimus kyseisistä järjestelyistä, eivät
kummatkaan muodosta sitovaa kansainvälistä sopimusta.

Järjestelyt ovat kahdenvälisiä ja vastavuoroisia. Järjestelyjen ansiosta Yhdysvaltojen
kilpailuviranomaiset voivat osallistua tarkkailijoina komission järjestämiin kuulemistilaisuuksiin
asioissa, jotka koskevat molempien puolten etuja. Vastavuoroisesti komissio voi osallistua samoin
edellytyksin korkean tason kokouksiin, joita järjestetään Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten ja
Yhdysvaltojen kilpailusääntöjen soveltamismenettelyjen kohteena olevien osapuolten välillä.

Järjestelyissä todetaan, että pyyntö osallistua kuulemistilaisuuteen tai kokoukseen hyväksytään
asianmukaisissa tapauksissa, jos tietojen luottamuksellisuutta tai käyttöä koskevat vakuutukset tai
järjestelyt ovat tyydyttävät. Osallistuminen kuulemistilaisuuksiin tai kokouksiin on mahdollista
ainoastaan, jos kilpailusääntöjen soveltamismenettelyjen kohteena olevat osapuolet antavat tähän
nimenomaisen suostumuksensa eikä järjestelyillä myöskään millään tavoin rajoiteta näiden henkilöiden
oikeuksia.

Uusia hallintojärjestelyjä sovellettiin ensimmäistä kertaa joulukuussa 1999, jolloin FTC:n edustajat
osallistuivat komission järjestämään suulliseen kuulemistilaisuuteen BOC/Air Liquide -fuusiota
koskevassa asiassa.
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4 EU:n ja Yhdysvaltojen välinen yrityskeskittymiä käsittelevä työryhmä

Komission (kilpailun PO), FTC:n ja Yhdysvaltojen oikeusministeriön vuotuisessa kahdenvälisessä
kokouksessa, joka pidettiin Brysselissä 5. lokakuuta 1999, päätettiin perustaa uusi EU:n ja Yhdysvaltojen
välinen työryhmä, jonka tarkoituksena olisi parantaa transatlanttista yhteistyötä maailmanlaajuisten
yrityskeskittymien valvonnassa.

Vaikka EU:n ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö yrityskeskittymien käsittelyssä on ollut erittäin
menestyksellistä, katsottiin siitä huolimatta olevan parantamisen varaa, erityisesti nykyisen fuusioaallon
ja suurten rajatylittävien yrityskauppojen lisääntymisen vuoksi. Pitkällä aikavälillä työryhmälle voitaisiin
antaa tehtäväksi myös muiden yhteisen edun mukaisten kilpailua koskevien kysymysten tutkiminen.
Tällä hetkellä työryhmän tehtävänä on keskittyä seuraaviin seikkoihin:

(a) perusteellinen tutkimus EU:n ja Yhdysvaltojen tavoista määritellä ja panna täytäntöön
korjaustoimenpiteet (erityisesti omaisuuden myynti) sekä valvoa korjaustoimenpiteiden toteuttamista
sulautuman jälkeen;

(b) mahdollisuudet lähentää enemmän molempien sopimuspuolten alueilla käsiteltävien
yrityskeskittymien analyysimenetelmiä, erityisesti siltä osin, kuinka EU ja Yhdysvallat suhtautuvat
oligopoleihin/yhteiseen määräysvaltaan/yhteensovitettuun toimintaan.

Työryhmä keskittyy ensin ensimmäiseen kohtaan (korjaustoimenpiteet sulautuma-asioissa) ja jatkaa
työtään vuonna 2000.

5 Näkökantojen huomioonottaminen

Vuonna 1997 Yhdysvaltojen oikeusministeriö vetosi ensimmäisen (ja tähän mennessä ainoan) kerran
vuoden 1991 sopimuksen V artiklassa säädettyyn näkökantojen huomioonottamisen periaatteeseen. Se
pyysi komissiota tutkimaan Air Francen, SAS:n, Iberian, Lufthansan ja Continentalin omistamaa
tietokonepohjaista varausjärjestelmää Amadeusta. American Airlinesin omistama tietokonepohjainen
varausjärjestelmä Sabre oli tehnyt Yhdysvaltojen oikeusministeriölle kantelun, jonka mukaan Amadeus
oli sulkenut järjestelmään pääsyn toisilta.

Helmikuussa 1999 komissio laati Air Francea vastaan väitetiedoksiannon, joka perustui osaan
alkuperäisistä väitteistä. Asian käsittely on edelleen kesken.

6 Tilastotietoa

a) Komission ja Yhdysvaltojen viranomaisten ilmoittamien asioiden lukumäärä

Komissio teki ajanjaksolla 1. tammikuuta 1999–31. joulukuuta 1999 yhteensä 70 ilmoitusta. Nämä asiat
jaetaan yrityskeskittymiin ja muihin asioihin, ja ne on lueteltu liitteessä 1.

Komissio sai Yhdysvaltojen viranomaisilta saman ajanjakson kuluessa yhteensä 49 ilmoitusta. Näistä 23
tuli Yhdysvaltojen oikeusministeriöltä ja 26 FTC:ltä. Luettelo näistä asioista on liitteessä 2, ja myös siinä
asiat on jaettu yrityskeskittymiin ja muihin asioihin.
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Yrityskeskittymät muodostivat enemmistön kaikista kummankin osapuolen tekemistä ilmoituksista.
Komissio teki yrityskeskittymistä 59 ilmoitusta ja Yhdysvaltojen viranomaiset 39.

Esitetyt luvut eivät kerro yksittäisten ilmoitusten kokonaismäärää, vaan niistä käy ilmi ilmoitettujen
asioiden lukumäärä (yksi ilmoitus tai useampia ilmoituksia). Sopimuksen II artiklan nojalla tietyissä
menettelyn vaiheissa on tehtävä ilmoitus, minkä vuoksi samasta asiasta voidaan tehdä useita ilmoituksia.

Taulukossa 1 on esitetty niiden asioiden lukumäärä, joista ilmoitettiin EY:n ja Yhdysvaltojen välisen
vuoden 1991 sopimuksen nojalla 1. tammikuuta 1999 ja 31. joulukuuta 1999 välisenä aikana.
Taulukossa 2 on annettu niiden asioiden lukumäärä, joista on ilmoitettu 23. syyskuuta 1991 jälkeen.

Taulukko 1
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Vuosi EY:n tekemät ilmoitukset Yhdysvaltojen tekemät Yrityskeskittymiä 
ilmoitukset koskevat ilmoitukset

FTC DoJ

1999 70 26 23 59 (EY) 39 (USA)

ILMOITETUT ASIAT

Vuosi EY:n tekemät ilmoitukset Yhdysvaltojen tekemät Yrityskeskittymiä 

ilmoitukset koskevat ilmoitukset

FTC DoJ

1992 26 20 20 (=40) 11 (EY) + 31 (USA)

1993 44 22 18 (=40) 20 (EY)+ 20 (USA)

1994 29 16 19 (=35) 18 (EY)+ 20 (USA)

1995 42 14 21 (=35) 31 (EY)+ 18 (USA)

1996 48 20 18 (=38) 35 (EY)+ 27 (USA)

1997 42 12 24 (=36) 30 (EY)+ 20 (USA)

1998 52 22 24 (=46) 43 (EY)+ 39 (USA)

1999 70 26 23 (=49) 59 (EY)+ 39 (USA)

Taulukko 2

ILMOITETUT ASIAT



b) Asiat, joista komissio on ilmoittanut jäsenvaltioille

Euroopan yhteisöjen Yhdysvalloille lähettämän tulkitsevan kirjeen sekä komission 10. huhtikuuta 1995
neuvostolle antaman avoimuutta koskevan lausunnon mukaan komissio ilmoittaa Yhdysvaltojen
kilpailuviranomaisten sille lähettämistä ilmoituksista jäsenvaltioille, joiden etuihin vaikutetaan,
ilmoitettuaan asiasta Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisille. Niinpä välittömästi ilmoitusten saavuttua
Yhdysvaltojen viranomaisilta ne lähetetään kilpailun pääosaston asianomaisille yksiköille ja tarvittaessa
jäljennökset niille jäsenvaltioille, joiden etuihin vaikutetaan. Samalla tavoin kilpailun pääosaston
tehdessä ilmoituksia Yhdysvaltojen viranomaisille jäljennökset lähetetään jäsenvaltioille, joiden etuihin
vaikutetaan.

OECD:n suosituksen (302) mukaisesti Yhdysvaltojen viranomaiset ilmoittavat useimmissa tapauksissa
jäsenvaltioille myös suoraan. Tutkittavan ajanjakson kuluessa ilmoitettiin Yhdistyneelle
kuningaskunnalle 29 asiasta, Ranskalle 19:stä, Saksalle 13:sta, Alankomaille 11:stä, Ruotsille
seitsemästä, Italialle kuudesta, Belgialle neljästä, Tanskalle ja Suomelle kullekin kahdesta sekä Kreikalle,
Itävallalle ja Luxemburgille kullekin yhdestä.

7 Päätelmät

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö tiivistyi entisestään vuonna 1999. Erityisesti rajatylittävien
yrityskeskittymien käsittelyssä yhteistyö on ollut erittäin tiivistä ja hedelmällistä; se on auttanut
lähentämään EU:n ja Yhdysvaltojen tapoja arvioida tällaisten toimenpiteiden aikaansaamia
kilpailunvastaisia vaikutuksia. Viranomaiset suhtautuvat molemmin puolin Atlanttia myös yhä
yhdenmukaisemmin korjaustoimenpiteiden määrittelyyn ja täytäntöönpanoon sekä
korjaustoimenpiteiden toteuttamisen valvontaan.

EU:n ja Yhdysvaltojen viranomaiset ovat myös lisänneet yhteistä toimintaansa maailmanlaajuisten
kartellien torjunnan alalla vuonna 1999 ja ovat sopineet hallintojärjestelyistä, joiden ansiosta ne voivat
osallistua tärkeisiin kokouksiin molempien etuja koskevissa yksittäistapauksissa. Komissio,
Yhdysvaltojen oikeusministeriö ja FTC jatkavat myös keskustelua yleisistä kilpailupolitiikkaa ja
kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa koskevista kysymyksistä.
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LIITE 1
EUROOPAN KOMISSION YHDYSVALTOJEN VIRANOMAISILLE 

TEKEMÄT ILMOITUKSET: 1.1.1999–31.12.1999

Yrityskeskittymät

01 Asia N:o IV/M.1339 – ABB/Elsag Bailey

02 Asia N:o IV/M.1388 – Total/Petrofina

03 Asia N:o IV/M.1462 – TWR/LucasVarity

04 Asia N:o IV/M.1381 – Imetal/English China Clays

05 Asia N:o IV/M.1376 – Cargill/Continental Grain

06 Asia N:o IV/M.1363 – DuPont/Hoechst/Herberts

07 Asia N:o IV/M.1358 – Philips/Lucent Technologies

08 Asia N:o IV/M.1391 – International Paper/Union Camp

09 Asia N:o IV/M.1466 – Eaton Corporation/Aeroquip-Vickers

10 Asia N:o IV/M.1452 – Ford/Volvo

11 Asia N:o IV/M.1403 – Astra/Zeneca

12 Asia N:o IV/M.1440 – Lucent Technologies/Ascend Communications

13 Asia N:o IV/M.1433 – Carrier Corporation/Toshiba

14 Asia N:o IV/M.1456 – Dura /Adwest

15 Asia N:o IV/M.1415 – BAT/Rothmans

16 Asia N:o IV/M.1467 – Rohm and Haas/Morton

17 Asia N:o IV/M.1493 – UTC/Sundstrand

18 Asia N:o IV/M.1518 – Lear/United Technologies

19 Asia N:o IV/M.1532 – BP Amoco/Atlantic Richfield

20 Asia N:o IV/M.1383 – Exxon/Mobil

21 Asia N:o IV/M.1512 – DuPont/Pioneer Hi-Bred International
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22 Asia N:o IV/M.1560 – TI Group/Walbro

23 Asia N:o IV/M.1561 – Getronics/Wang

24 Asia N:o IV/M.1580 – CAI/Platinum

25 Asia N:o IV/M.1551 – AT&T/MediaOne

26 Asia N:o IV/M.1404 – General Electric/Alstom

27 Asia N:o IV/M.1612 – Walmart/ASDA

28 Asia N:o IV/M.1470 – Goodyear/Sumitomo

29 Asia N:o IV/M.1623 – Allied Signal/MTU

30 Asia N:o IV/M.1643 – IBM/Sequent

31 Asia N:o IV/M.1682 – Ashland/Superfos

32 Asia N:o IV/M.1630 – Air Liquide/BOC

33 Asia N:o IV/M.1601 – Allied Signal/Honeywell

34 Asia N:o IV/M.1618 – Bank of New York/Royal Bank of Scotland Trust Bank

35 Asia N:o IV/M.1603 – General Motors Acceptance Corporation/AAS

36 Asia N:o IV/M.1589 – Meritor/ZF Friedrichshafen

37 Asia N:o IV/M.1598 – Hicks, Muse, Tate & Furst Investment Partners/Hillsdown Holdings

38 Asia N:o IV/M.1631 – Suez Lyonnaise/Nalco

39 Asia N:o IV/M.1588 – Tyco/Raychem

40 Asia N:o IV/M.1699 – TPG Baccus/Bally

41 Asia N:o IV/M.1694 – EMC/Data General

42 Asia N:o IV/M.1653 – Buhrmann/Corporate Express

43 Asia N:o IV/M.1711 – Tyco/Siemens

44 Asia N:o IV/M.1689 – Nestlé/Pillsbury/Haägen Dazs US
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45 Asia N:o IV/M.1711 – Tyco/Siemens

46 Asia N:o IV/M.1723 – Illinois Tool Works/Premark

47 Asia N:o IV/M.1538 – Dupont/Sabanci

48 Asia N:o IV/M.1768 – Schoyen/Goldman Sachs/Swebus

49 Asia N:o COMP/M.1765 – KKR Associates/Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems

50 Asia N:o COMP/JV.27 – Microsoft/Liberty Media/Telewest

51 Asia N:o COMP /M.1775 – Ingersoll-Rand/Dresser-Rand/Ingersoll-Dresser Pump

52 Asia N:o COMP /M.1693 – Alcoa/Reynolds

53 Asia N:o COMP /M.1763 – Solutia/Viking Resins

54 Asia N:o COMP /M.1671 – Dow Chemical/Union Carbide

55 Asia N:o COMP /M.1784 – Delphi Automotive Systems/Lucas Diesel

56 Asia N:o COMP /M.1767 – AT&T/IBM/Intesa

57 Asia N:o COMP /M.1683 – The Coca-Cola Company/Kar-Tess Group (Hellenic Bottling)

58 Asia N:o COMP /M.1636 – MMS/DASA/Astrium

59 Asia N:o COMP /M.1817 – Bellsouth/Vodafone (E-Plus)

Muut asiat (303)

01 ks. alaviite

02 Asia N:o IV/36488 – Sabre/Amadeus

03 ks. alaviite

04 Asia N:o IV/37506– DVD

05 ks. alaviite

06 ks. alaviite
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07 ks. alaviite

08 Asia N:o IV/36880 – BT/VeriSign

09 Asia N:o IV/37612 – Techjet Aerofoils Limited

10 ks. alaviite

11 ks. alaviite
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LIITE 2
YHDYSVALTOJEN VIRANOMAISTEN EUROOPAN KOMISSIOLLE TEKEMÄT

ILMOITUKSET: 1.1.1999–31.12.1999

Yrityskeskittymät (304)

01 Exxon/Mobil

02 GNK/Interlake

03 Barnes & Noble/Bertelsmann (yhteisyritys)

04 T&N PLC/Federal/Mogul Corp

05 Cobe/Sorin

06 Signature/AMR Combs

07 Imetal/English China Clays PLC

08 Micrion/FEI

09 BOC Group/Air Products & Chemicals

10 Hoechst/Rhone Poulenc/Aventis

11 Astra/Zeneca

12 Steag/AGA

13 Lockheed Martin/Comsat

14 British Aerospace/GEC-Marconi

15 Tomkins/ACD Tridon

16 Intergraph/Carl Zeiss (yhteisyritys)

17 Kvaerner Pulping/Ahlstrom

18 Albright & Wilson/Rhodia

19 Alstom/ABB HV (yhteisyritys)

20 Precision Castparts Corp./Wyman-Gordon
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21 ks. alaviite

22 Global Industrial Technologies/RHI

23 Irving Materials/Lehigh Portland Cement

24 Fiat/Case

25 Alcan Aluminium Pechiney/Alusuisse Lonza Group

26 Allied Waste Industries/Vivendi/Superior Services

27 Signal/Vertex

28 VNU/Nielsen Media Research

29 Union Carbide/Dow Chemical

30 Nalco Chemical Company/Suez Lyonnaise des eaux

31 ks. alaviite

32 Reckitt & Coleman, plc/Benckiser/NRV

33 Hannaford Bros Co/Delhaize Freres

34 ks. alaviite

35 BP Amoco/ARCO

36 ks. alaviite

37 VEBA/Lyondell

38 ks. alaviite

39 Rohm and Haas/Morton

Muut asiat (305)

01 Gyma/Cambrex/Profarmaco/Mylan

02 ks. alaviite

03 Rikostutkimus: Julkiset kiinteistöjen panttihuutokaupat Brooklynissa
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04 ks. alaviite

05 ks. alaviite

06 ks. alaviite

07 ks. alaviite

08 Rikostutkimus: Grafiittielektrodit

09 Rikostutkimus: Sorbaatit

10 Rikostutkimus: Vitamiinit
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Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan yhteisöjen ja Kanadan
hallituksen välisen niiden kilpailusääntöjen soveltamista koskevan sopimuksen soveltamisesta 17.
kesäkuuta 1999–31. joulukuuta 1999

1 Johdanto

Euroopan komissio teki 17. kesäkuuta 1999 Kanadan hallituksen kanssa sopimuksen niiden
kilpailusääntöjen soveltamisesta (306) (jäljempänä ‘sopimus’); sopimuksella pyritään edistämään
kilpailuviranomaisten välistä yhteistyötä. Sopimus hyväksyttiin 29. huhtikuuta 1999 tehdyllä neuvoston
ja komission päätöksellä (307). Sopimuksen soveltaminen alkoi sen allekirjoituspäivästä. Sopimuksessa
mainitun kirjeenvaihdon katsottiin teoreettisesti tapahtuneen samanaikaisesti allekirjoituksen kanssa,
koska se muodostaa osan sopimusta.

Tämä ensimmäinen kertomus kattaa suhteellisen lyhyen ajanjakson, minkä vuoksi monissa tapauksissa
ei ole ollut mahdollista havaita merkittäviä suuntauksia tai tehdä lopullisia päätelmiä.

Monet tarkasteluajanjakson aikana ilmoitetuista asioista ovat vielä käsiteltävinä, erityisesti EY:n
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamisalaan kuuluvat asiat. Sen vuoksi niitä voidaan
käsitellä yksityiskohtaisesti tai nimeltä mainiten ainoastaan silloin, kun niistä on jo julkaistu komission
lausunto tai tiedonanto.

Sen sijaan useimpien sopimuksen nojalla ilmoitettujen, yhteistyön piiriin kuuluvien yrityskeskittymien
käsittely on jo lopetettu sulautuma-asetuksessa (308) säädettyjen tiukkojen määräaikojen vuoksi. Siten
kyseisiä asioita voidaan käsitellä tässä kertomuksessa.

Lisäksi Kanadassa toteutettujen menettelyjen luottamuksellisuus ja Euroopan yhteisöjä sopimuksen X
artiklan nojalla koskeva velvollisuus luottamuksellisten tietojen suojeluun tarkoittaa sitä, että viittauksia
asioihin, joissa Euroopan komissio on saanut oman tutkimuksensa päätökseen ja joiden käsittelyn se on
lopettanut, mutta joita Kanadan viranomaiset vielä käsittelevät tai jotka ovat luottamuksellisia muista
syistä, on täytynyt rajoittaa.

Näistä rajoituksista huolimatta tässä kertomuksessa on tarkoituksena kuvailla komission ja Kanadan
kilpailuviraston välisen yhteistyön luonnetta ja määrää.

2 Sopimus

Sopimuksen tärkeimpiin määräyksiin kuuluvat seuraavat:

— toisen sopimuspuolen kilpailuviranomaisten käsittelemistä asioista ilmoittaminen, kun ne vaikuttavat
toisen sopimuspuolen tärkeisiin etuihin (II artikla) ja tietojen vaihto kilpailusääntöjen soveltamiseen
liittyvistä yleisistä seikoista (III artikla);
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— molempien sopimuspuolten kilpailuviranomaisten täytäntöönpanotoimien yhteensovittaminen ja
niihin liittyvä yhteistyö (IV artikla) ;

— menettely, jonka mukaan kumpikin sopimuspuoli ottaa huomioon toisen sopimuspuolen tärkeät edut
pannessaan kilpailusääntöjään täytäntöön («traditional comity», VI artikla);

— menettely, jonka mukaan kumpi tahansa sopimuspuoli voi pyytää toista sopimuspuolta toteuttamaan
lainsäädäntönsä perusteella asianmukaisia täytäntöönpanotoimia, jos sen alueella harjoitetaan
kilpailunvastaista toimintaa, joka vaikuttaa pyynnön esittäneen sopimuspuolen tärkeisiin etuihin
(«positive comity», V artikla).

Lisäksi sopimuksessa selvennetään, että yhtäkään sen määräyksistä ei saa tulkita tavalla, joka on
ristiriidassa Euroopan unionissa ja Kanadassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa (XI artikla).
Kilpailuviranomaisia sitovat lisäksi edelleen kansalliset säännöt, jotka koskevat tutkimuksen aikana
koottujen tietojen luottamuksellisuuden suojelua (X artikla).

3 Ilmoitukset

3.1 Ilmoitettujen asioiden lukumäärä (309): 4 (EU) 3 (Kanada)

Komissio teki neljässä asiassa ilmoituksen 17. kesäkuuta 1999–31. joulukuuta 1999 välisenä
ajanjaksona. Saman ajanjakson aikana komissio vastaanotti Kanadan kilpailuvirastolta ilmoituksen
kolmessa asiassa. Vaikka ilmoitusten lukumäärä ei ehkä vaikuta kovin suurelta, ilmoitukset ovat luoneet
hyvän perustan yhteistyölle ottaen huomioon sopimuksen lyhyen voimassaoloajan ja ilmoitettujen
asioiden laadun. Yleisenä suuntauksena on, että komission yrityskeskittymistä tekemät ilmoitukset
lisääntyvät nopeammin kuin muissa kilpailuasioissa tekemät ilmoitukset.

3.2 Käytännön toimet

Komissio toteutti tarkasteluajanjakson aikana joitakin käytännön toimia varmistaakseen, että se täyttää
uuden sopimuksen mukaiset velvollisuutensa ja varmistaakseen erityisesti, että ilmoitusvelvollisuuden
alaisista asioista ilmoitetaan asianmukaisesti.

Jotta sopimuksen nojalla tehtyjä ilmoituksia voitaisiin seurata, ilmoitustietokantaa muutettiin siten, että
siihen voidaan rekisteröidä yksityiskohtaisia tietoja. Tämä noudattaa kilpailun pääosaston käytäntöä
tietokoneistaa työtään aina kun siten saavutetaan tehokkuusetuja. Nyt asian käsittelystä eri yksiköissä
vastaavat henkilöt voivat syöttää tietokantaan ilmoituksen tekemisen kannalta välttämättömiä tietoja.
Ilmoitustietokanta ei kuitenkaan sisällä kilpailun pääosaston tutkimuksensa aikana keräämiä
luottamuksellisia tietoja, jotka säilytetään ainoastaan asiakirjakansiossa, johon pääsy on rajoitettu.

3.3 Ilmoitukset jäsenvaltioille

Kaikista Kanadan kilpailuvirastolta saaduista ilmoituksista lähetetään jäljennös sille jäsenvaltiolle tai
niille jäsenvaltioille, jonka/joiden etuihin voi olla vaikutusta, samalla kun ne toimitetaan asian
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käsittelystä vastaaville kilpailun pääosaston yksiköille. Samalla tavoin kilpailun pääosaston tehdessä
ilmoituksia Kanadan viranomaisille jäljennökset lähetetään jäsenvaltioille, joiden etuihin vaikutetaan.

4 Yhteistyö

Komissio on tehnyt yhteistyöstä Kanadan viranomaisten kanssa yksittäistapauksissa 17. kesäkuuta 1999
alkaen ja saadut kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä. Kuten edellä todettiin, monet niistä
tapauksista, joiden osalta viranomaiset ovat olleet yhteydessä toisiinsa, ovat kuitenkin edelleen
jommankumman sopimuspuolen tutkittavana eikä niitä voida sen vuoksi mainita.

Yhteistyön luonne riippuu yksittäisestä tapauksesta ja se voi liittyä esimerkiksi kyselyihin menettelyjen
aikatauluista tai ehdotettuihin korjaustoimenpiteisiin.

Kanadan kilpailuvirasto ja komission kilpailun pääosasto pitivät sopimukseen perustuvan ensimmäisen
kahdenvälisen kokouksen 30. syyskuuta 1999. Kahdenväliset kokoukset ovat sopimuksen VIII artiklan
mukaisesti merkittävä osa täytäntöönpanotoimintaa. Kokouksen ilmapiiri oli ystävällinen ja se loi hyvän
perustan keskinäisen yhteistyön kehittämiselle. Kokouksen esityslistalla olivat kummankin
sopimuspuolen sopimuksen voimaantulon jälkeen toteuttamat täytäntöönpanotoimet. Myös ensimmäisiä
ilmoituksia ja niitä seurannutta yhteistyötä arvioitiin hieman. Molempia sopimuspuolia kiinnostavista
tärkeistä kilpailupolitiikkaa koskevista kysymyksistä käytiin yksityiskohtaisia keskusteluja. Kumpikin
puoli esitti joitain ajatuksia yhteistyön lisäämisestä, ja sovittiin, että niitä kehitettäisiin käytännön tasolla
sopimuksen toiminnasta saadun kokemuksen perusteella.

5 Tapausesimerkkejä

Kanadalta 30. kesäkuuta 1999 saatu ensimmäinen ilmoitus koski tutkimusta vitamiinien ja niihin
liittyvien tuotteiden markkinoista. Ennen ensimmäistä kahdenvälistä kokousta Kanadan kilpailuvirasto
ilmoitti, että torontolaisen Chinook Group Ltd:n myynnistä vastaava varajohtaja oli tuomittu yhdeksäksi
kuukaudeksi vankeuteen osallistumisesta laajaan kansainväliseen salaliittoon, jonka tarkoituksena oli
määrätä koliinikloridin hinnat ja jakaa markkinaosuudet.

Kanadassa sai paljon julkisuutta Onex/ Canada Airlines/ Air Canada -fuusio, josta ilmoitettiin myös
komissiolle sulautuma-asetuksen nojalla. Komissio teki itse 23. syyskuuta 2000 Kanadan
kilpailuvirastolle ilmoituksen, jonka perusteella Kanadan kilpailuviranomainen pyysi yhteistyötä.
Pyynnön esittämisajankohtana Kanadan kilpailuvirastolla ei ollut toimivaltaa asian käsittelemiseksi,
koska Kanadan kilpailulainsäädännön soveltamista oli lykätty. Tämän lisäksi käytiin keskusteluja, joiden
tarkoituksena oli antaa kilpailupoliittisia neuvoja siitä, kuinka kilpailua voitaisiin edistää parhaiten
Kanadan ilmailuteollisuudessa. Keskittymästä komissiolle tehty ilmoitus vedettiin lopulta pois kun
ilmeni, että yrityskauppaa ei toteutettaisi.

6 Päätelmä

Sopimuksen alku on ollut menestyksekäs. Se oli toiminnassa jo kaksi viikkoa allekirjoituksen ja
voimaantulon jälkeen. Tapaukset, joissa yhteistyötä on tehty, ovat osoittautuneet olevan tärkeitä ainakin
toiselle sopimuspuolista.
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V – KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN JÄSENVALTIOISSA

Tämä luku perustuu jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten toimittamiin tietoihin. Yksityiskohtaisempia
tietoja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten toiminnasta saa useimmissa jäsenvaltioissa laadittavista
kansallisista kertomuksista.

A – Lainsäädännön alalla tapahtunut kehitys

Kilpailulainsäädäntöä ei muutettu vuonna 1999 yhdeksässä jäsenvaltiossa, jotka ovat Saksa, Tanska,
Suomi, Ranska, Kreikka, Irlanti, Alankomaat, Portugali ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Sitä vastoin Itävallassa, Belgiassa ja Espanjassa kilpailulainsäädäntöön tehtiin olennaisia muutoksia.
Kansallista lainsäädäntöä lähennettiin yhteisön lainsäädännön kanssa Belgiassa (erityisesti kaiken
itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan hoitavien yhteisyritysten osalta), Espanjassa
(erityisesti yrityskeskittymien osalta) ja Ruotsissa (vähämerkityksisten sopimusten osalta).

Yhdistyneessä kuningaskunnassa jatkettiin valmistelutöitä, jotka liittyivät uuden kilpailulain
voimaantuloon 1. maaliskuuta 2000, ja lisäksi suunniteltiin muutoksia yrityskeskittymien valvontaa
koskevaan lainsäädäntöön. Tanskassa, Ranskassa, Irlannissa, Luxemburgissa ja Ruotsissa ilmoitettiin
lainsäädäntöön tehtävistä muutoksista.

Itävalta

Parlamentti hyväksyi heinäkuussa 1999 vuonna 1988 annettua Itävallan kilpailulakia (Kartellgesetz)
muuttavan lain, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2000.

Tärkeimmät kilpailulakiin tehdyt muutokset ovat seuraavat:

— kilpailutuomioistuimen (Kartellgericht) toiminta ilman eri pyyntöä; monien menettelyiden osalta
kilpailutuomioistuin pystyi aiemmin aloittamaan menettelyt vain viranomaisen pyynnöstä

— yhdenmukaistetut menettelytavat kieltävän periaatteen laajentaminen

— kilpailulaissa sovellettava peruslähtökohta, jonka mukaan yritykset, joiden markkinaosuus on
vähintään 30 prosenttia, ovat määräävässä markkina-asemassa

— säännös, jonka mukaan omakustannushintaa alhaisemman myyntihinnan veloittaminen katsotaan
määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi

— säännös, jonka mukaan kohtuuttomien maksuaikojen ja viivästyskorkojen asettaminen katsotaan
määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi

— merkitykseltään vähäisiä yrityskeskittymiä koskevan ilmoitusvelvollisuuden poistaminen

— ilmoitusvelvollisuuden soveltamisalaan kuuluviin yrityskeskittymiin sovellettavien raja-arvojen
korottaminen (maailmanlaajuisen kokonaisliikevaihdon osalta raja-arvoa korotetaan 3,5 miljardista
Itävallan šillingistä 4,2 miljardiin šillinkiin, Itävallassa kertyneen kokonaisliikevaihdon osalta raja-
arvo on 210 miljoonaa šillinkiä ja vähintään kahden yrityksen maailmanlaajuisen liikevaihdon osalta
raja-arvoa korotetaan 5 miljoonasta šillingistä 28 miljoonaan šillinkiin)
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— ulkomailla kertyneen liikevaihdon ottaminen huomioon yrityskeskittymien valvonnassa
sovellettavien raja-arvojen laskennassa

— kilpailulakia muuttavasta laista esitetyt huomautukset osoittavat, että keskusteluja on vielä jatkettava.

Belgia

Belgiassa on sovellettu vuodesta 1991 kolmiosaista kilpailulakia. Ensimmäinen osa vastaa EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklaa, toinen perustamissopimuksen 82 artiklaa ja kolmas
yrityskeskittymistä annettua asetusta. Elokuun 5. päivänä 1991 annettua lakia muutetaan joiltakin osin
kahdella 26. huhtikuuta 1999 annetulla lailla. Tämän vuonna 1991 säädetyn lain kodifioitu versio
vahvistettiin 1. heinäkuuta 1999 annetulla kuninkaallisella asetuksella ja julkaistiin Moniteur belgessä 1.
syyskuuta 1999.

a) Yrityskeskittymien valvonta

Huhtikuun 26. päivänä 1999 annetuilla kahdella lailla muutetaan ennen kaikkea yrityskeskittymien
valvontaa koskevia sääntöjä.

— Ilmoitusvelvollisuuden soveltamisalaan kuuluviin yrityskeskittymiin sovellettava tärkein raja-arvo
on vastedes seuraava: vähintään kahden sulautuvan yrityksen Belgiassa toteutunut liikevaihto on
oltava kunkin yrityksen osalta vähintään 15 miljoonaa euroa (noin 605 miljoonaa Belgian frangia).
Toinen raja-arvo ylittyy, kun sulautuvien yritysten Belgiassa kertynyt kokonaisliikevaihto on yli 40
miljoonaa euroa (noin 1,6 miljardia frangia). Nämä raja-arvot ovat kumulatiivisia.

— kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan hoitavista (yhteistoiminnallisista ja
keskittymän muodostavista) yhteisyrityksistä on annettava keskittymäilmoitus, jos
ilmoitusvelvollisuutta koskevat raja-arvot ylittyvät. Nämä uudet säännökset perustuvat asetukseen
(EY) N:o 1319/97. Belgia on siten yhdenmukaistanut kilpailupolitiikkansa kyseisen asetuksen
kanssa. Belgian laajuisia yhteistoiminnallisia yhteisyrityksiä arvioidaan näin ollen paitsi
keskittymien valvontaan sovellettavien menettelysääntöjen, myös Belgian kilpailulain 2 §:n
perusteiden nojalla.

— Jos keskittymän osapuolten yhdistetty osuus Belgiassa sijaitsevista merkityksellisistä markkinoista
on alle 25 prosenttia, keskittymä hyväksytään.

— Keskittymän osapuolten on tästä lähtien annettava keskittymäilmoitus kuukauden kuluessa
sopimuksen allekirjoittamisesta aiemman seitsemän päivän sijaan.

— Keskittymien ensimmäistä tutkintavaihetta pidennetään 45 päivään. Toisen tutkintavaiheen
enimmäispituus lyhennetään 75 päivästä enintään 60 päivään.

— Keskittymän osapuolet voivat vastedes antaa myös sopimusluonnoksia koskevia ilmoituksia.

— Osapuolet voivat tehdä sopimukseen muutoksia milloin tahansa ensimmäisen tutkintavaiheen aikana
ja tehdä esimerkiksi sitoumusehdotuksia.
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— Jos kilpailuneuvosto päättää olla hyväksymättä keskittymää, keskittymän osapuolet voivat valittaa
asiasta ministerineuvostoon.

b) Kilpailunrajoituksiin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön sovellettavat menettelyt

— Kantelut ja sopimukset jätetään vastedes kilpailuneuvostolle, joka toimittaa ne uuden lakisääteisen
Corps des rapporteurs -esittelyelimen tutkittaviksi.

— Ilmoitusvelvollisuus ei koske sopimuksia, joiden osapuolina on pelkästään pk-yrityksiä. Näille
sopimuksille voidaan myöntää poikkeus vaatimatta yrityksiltä ilmoitusta sopimuksista.

— Kilpailuneuvoston on tehtävä asiasta päätös kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun esittelijät ovat
jättäneet sille raporttinsa.

Ennakkoratkaisumenettelyiden osalta tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi on tuotu asia, jonka
ratkaiseminen riippuu kyseisen kilpailua koskevan menettelytavan laillisuudesta, on nykyään vietävä
asia Brysselin muutoksenhakutuomioistuimen käsiteltäväksi. Oikeudenkäytön avoimuutta parantaa
lisäksi kaikkia tuomioistuimia koskeva velvollisuus ilmoittaa kilpailuosastolle kahdeksan päivän
kuluessa tuomioista, jotka annetaan laillisen menettelytavan lainvoimaisuudesta.

Tanska

Tanskan kilpailulakia, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 1998, ei muutettu vuoden 1999 aikana. Tanskassa
laadittiin kuitenkin ehdotus kilpailulain muuttamisesta siten, että se vastaisi muissa EU:n jäsenvaltioissa
ja EU:ssa sovellettavaa lainsäädäntöä. Lakiluonnos antaa lisäksi Tanskalle muiden EU:n jäsenvaltioiden
tavoin mahdollisuuden soveltaa kilpailuasioiden käsittelyn hajauttamisperiaatetta, jonka komissio aikoo
panna täytäntöön.

Lakiluonnoksen tarkoituksena on siten antaa Tanskan kilpailuviranomaisille mahdollisuus soveltaa
suoraan EY:n perustamissopimuksen kilpailusääntöjä ja määrätä sakkoja tapauksissa, joissa määräävää
markkina-asemaa käytettiin väärin ensimmäistä kertaa. Lakiluonnokseen sisältyy myös
yrityskeskittymien valvontaa koskevia säännöksiä.

Lakiluonnos oli tarkoitus esittää parlamentille keväällä 2000.

Espanja

Kilpailun suojaamisesta annettua lakia N:o 16/1989 muutettiin yrityskeskittymien osalta 19. huhtikuuta
1999 voimaan tulleella kuninkaallisella asetuksella N:o 6/1999 kilpailun vapauttamista ja edistämistä
koskevista kiireellisistä toimista. Kyseinen asetus lähentää Espanjan lainsäädäntöä yhteisön
lainsäädännön kanssa monien keskeisten kohtien osalta.

1. Asetuksessa säädetään sellaisten yhteisön valvonnan ulkopuolelle jäävien yrityskeskittymien
pakollisesta ilmoittamisesta, jotka täyttävät jommankumman seuraavista edellytyksistä: a)
keskittymällä on vähintään 25 prosentin osuus kansallisista tai kansallisten markkinoiden alueella
sijaitsevista määritellyistä maantieteellisistä markkinoista, tai b) keskittymän viimeisimmän
varainhoitovuoden aikana Espanjassa kertynyt kokonaisliikevaihto on yli 40 miljardia Espanjan
pesetaa, jos keskittymään osallistuvista yrityksistä vähintään kahden Espanjassa kertyvä yksittäinen
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liikevaihto on yli 10 miljardia pesetaa. Yrityksillä on asetuksen mukaisesti mahdollisuus tiedustella
kilpailuasioista vastaavalta yksiköltä etukäteen, kuuluvatko ne ilmoitusvelvollisuuden
soveltamisalaan.

2. Asetuksessa määritellään yrityskeskittymän käsite. Tämä on katsottava pysyväksi muutokseksi
yritysten valvontajärjestelmään. Kun on kyse yhteisyrityksestä, toimenpide luokitellaan
keskittymäksi, kun kyseinen yritys hoitaa pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle
kuuluvan toiminnan eikä yrityksen tavoitteena tai tärkeimpänä vaikutuksena ole koordinoida
edelleen itsenäisinä yksikköinä pysyvien yritysten kilpailukäyttäytymistä.

3. Keskittymäsuunnitelman tai keskittymän ilmoitusvelvollisuuden noudattamatta jättämisestä voidaan
määrätä sakko, joka voi olla enintään 5 miljoonaa pesetaa ja lisäksi 2 miljoonaa pesetaa kutakin
ilmoituksen myöhästymispäivää kohden, jos kilpailuasioista vastaava yksikkö on vaatinut
keskittymäilmoitusta.

4. Kuninkaan asetuksessa N:o 6/1999 säädetään lisäksi, että yritykset voivat ehdottaa sitoumuksia tai
muutoksia keskittymään kuukauden kuluessa, jos keskittymä aiheuttaa helposti poistettavia
kilpailuesteitä. Valtiovarainministeri voi hyväksyä keskittymän ehdotettujen sitoumusten ja
kilpailuasioista vastaavan yksikön ennakkolausunnon perusteella, jos sitoumukset katsotaan
riittäviksi tai, jos näin ei ole, siirtää asian kilpailutuomioistuimen käsiteltäväksi.

Kilpailun suojaamisesta annettua lakia N:o 16/1989 muutettiin myös 28. joulukuuta 1999 annetulla lailla
N:o 52/99 (julkaistu Espanjan virallisessa lehdessä BOE:ssä 29.12.1999). Kyseiseen lakiin sisältyi monia
uudistuksia.

1. Käyttäytymistapojen luokittelun osalta lain 6 pykälää (määräävän markkina-aseman väärinkäyttö)
muutettiin sisällyttämällä siihen taloudellisen riippuvuuden väärinkäyttö. Tällä käsitteellä viitataan
tilanteeseen, johon voivat joutua sellaiset asiakkaat tai toimittajat, joilla ei ole mahdollisuutta kääntyä
toisen samankaltaisen yrityksen puoleen harjoittaakseen toimintaansa. Tällaisesta tilanteesta on
tyypillisesti kyse silloin, kun toimittaja joutuu myöntämään ostajalle etuja, jotka ylittävät
samankaltaisille ostajille tavanmukaisesti myönnettävät hyvitykset. Kyseisen tilanteen
väärinkäytöksi katsotaan lisäksi tapaukset, joissa a) liikesuhde katkaistaan perusteettomasti ja b)
liikesuhteet uhataan katkaista kauppaetujen saamiseksi.

Lain 1 pykälän (kilpailua rajoittavat sopimukset) kiellon soveltamisalasta voidaan poiketa vain
tapauksissa, jotka laintasoinen vaatimus sallii rajoituksen tai mainitsee sen erikseen.

2. Lakiin lisättiin uusi tilanne, jossa kilpailua rajoittavat sopimukset ja käytännöt voidaan hyväksyä.
Kyse on sopimuksista ja käytännöistä, joiden merkitys on niin vähäinen, etteivät ne vaikuta
olennaisesti kilpailuun.

Laissa säädetään uudesta järjestelystä, jonka tavoitteena on parantaa kilpailutuomioistuimen
toiminnan yhteensopivuutta yleisten tuomioistuinten toiminnan kanssa. Kilpailutuomioistuin voi
vastedes antaa pyynnöstä lausunnon sellaisen käytännön aiheuttamien vahinkojen ja vaikutusten
alkuperästä ja merkityksestä, josta kilpailutuomioistuin antaa myöhemmin tuomion.

3. Kilpailutuomioistuin voi uuden lain nojalla aloittaa oma-aloitteisesti valtiontukia koskevat
tutkimukset.
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4. Menettelyn osalta a) tarkastuskäyntejä koskevia tutkimusmahdollisuuksia on tarkennettu ja
parannettu, b) asian käsittely voidaan päättää osapuolten antamien ja viranomaisten asianmukaisesti
tutkimien sitoumusten perusteella ja tähän mahdollisuuteen viitattaessa puhutaan asian käsittelyn
«sopimuksenmukaisesta päättämisestä», c) on tehty uudistuksia kilpailuasioista vastaavien
yksiköiden toiminnan tehostamiseksi ja d) kyseisten yksiköiden tehtävänkuvaa on tarkennettu ja
kunkin yksikön tehtävät on rajattu suhteessa muiden osastojen tehtäviin.

5. Uudessa laissa hallituksen tehtäväksi annetaan laatia ennen vuoden 2000 lokakuuta uusi
uudistussuunnitelma, jossa määritellään perustuslakituomioistuimen äskettäin hyväksymät
autonomisten alueiden toimivaltuudet kilpailun alalla.

6. On lopuksi huomattava, että lain horisontaalista kattavuutta parannettiin kaikkien alojen osalta.
Tässä yhteydessä korostettiin, että kilpailuelimet ovat yksin vastuussa lain soveltamisesta, ja
määriteltiin kunkin alan sääntelyelimen asema.

Ranska

Ranskan hallitus ilmoitti laatineensa luonnoksen taloudellista sääntelyä koskevaksi laiksi, johon sisältyy
kilpailulain soveltamista parantavia säännöksiä.

Irlanti

Kilpailuviranomaisen päätös N:o 528 asiassa Category Certificate/Licence (toimittajien ja
jälleenmyyjien väliset sopimukset) [tehty 4. joulukuuta 1998] tuli voimaan 1. tammikuuta 1999. Tätä
päätöstä, joka on Irlannin lainsäädännön vastine yhteisön oikeuden ryhmäpoikkeusasetukselle,
sovelletaan vuoden 1999 alusta vuoden 2003 loppuun.

Hallituksen nimittämä Competition & Mergers Review Group julkaisi vuonna 1999 yhteenvetoja
Irlannin kilpailupolitiikan tulevaisuudesta. Yhteenvedot ovat saatavilla Irlannin kilpailuviraston
(«Competition Authority») sihteeristössä, osoitteessa Kildare Street, Dublin 1.

Luxemburg

Talousministeriön yhteistyössä valtion tutkimuskeskuksen (Centre de recherche public du centre
universitaire de Luxembourg) talouslainsäädäntöyksikön kanssa harjoittama tutkimustoiminta kilpailua
rajoittavista menettelytavoista 17. kesäkuuta 1970 annetun lain uudistamiseksi saatiin vuonna 1999
päätökseen. Uudistushanke on yksi talousministeriön poliittisista päätavoitteista. Hanke on tarkoitus
saattaa lainsäädäntöelinten käsiteltäväksi vuoden 2000 aikana.

Alankomaat

Vuoden 1998 alussa voimaan tullutta Alankomaiden kilpailulakia (Mededingingswet – MW) eikä
kilpailulain nojalla etenkin ryhmäpoikkeuksista annettuja viranomaisten asetuksia muutettu vuoden 1999
aikana. Alankomaiden kilpailuviranomainen (Nederlandse Mededingingsautoriteit – NMa) sovelsi
kilpailulakia, joka perustuu suurelta osin yhteisön säädöksiin.

Yksi aiheista, jotka olivat huomion keskipisteinä myös vuonna 1999, oli kilpailun valvonta. NMa on
vastuussa valvonnasta yleisellä tasolla. Ministerineuvosto oli päättänyt rajoittaa alakohtaisten sääntöjen
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ja valvontaelinten määrää mahdollisimman paljon. Uuteen lainsäädäntöön, jonka tavoitteena on
erityisesti kilpailun vapauttamista koskevia toimenpiteitä sisältävien yhteisön uusien asetusten
täytäntöönpano, liitettiin siten seuraavassa kappaleessa esitellyt säännökset.

Kaasulain osalta valvontavastuu kuuluu NMa:lle, jolla on tällä alalla joitakin erityisvaltuuksia,
esimerkiksi suunniteltujen kaasun kuljetusverkkoon pääsyä koskevien neuvottelujen valvonta.
Sähkölaissa puolestaan nimettiin valvontaviranomainen, DTE (Dienst Uitvoering en Toezicht
Elektriciteitswet), joka toimii NMa:n jaostona. Telealalle lainsäätäjä on päättänyt perustaa väliaikaisesti
toimivan riippumattoman valvontaviranomaisen OPTA:n (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie
Autoriteit). NMa ja OPTA ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan niiden telealalla harjoittaman
valvontayhteistyön määrittelemisestä. OPTS nimettiin valvontaviranomaiseksi myös ehdotuksessa
uudeksi postilaiksi. NMa säilyttää luonnollisesti kilpailulain soveltamista koskevat vastuualueensa myös
sähkö- ja telealalla.

Yhdistynyt kuningaskunta

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus jatkoi valmisteluja vuoden 1998 kilpailulain (Competition Act
1998) kaikkien osien täytäntöönpanemiseksi, joka suunniteltiin toteutettavaksi 1. maaliskuuta 2000. Lain
tarkoituksena on lujittaa Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailulainsäädäntöä korvaamalla suurin osa
nykyisestä järjestelmästä kahdella kiellolla, jotka noudattavat laajalti perustamissopimuksen 81 ja 82
artiklaa.

Kun kilpailulaissa säädetyt kiellot tulevat voimaan 1. maaliskuuta 2000, ne korvaavat vuoden 1976
kilpailunrajoituslain (Restrictive Trade Practices Act 1976), samana vuonna säädetyn vähittäishintalain
(Resale Prices Act 1976) ja huomattavan osan vuoden 1980 kilpailulaista (Competition Act 1980).
Kilpailuviraston pääjohtaja (Director general of Fair Trading) saa uuden lain nojalla huomattavasti
nykyistä laajemmat toimivaltuudet tutkimuksen ja täytäntöönpanon alalla. Uusi laki tuo pääjohtajalle
myös oikeuden määrätä sakkoja ja välitoimia. Lain soveltamisesta ja täytäntöönpanosta vastaa
pääjohtaja, joka hoitaa tätä tehtävää säänneltyjen erikoisalojen osalta yhteistyössä tele-, kaasu-, sähkö-
ja vesialojen sekä jätevesien käsittelyn ja rautatieliikennepalveluiden alan sääntelyviranomaisten kanssa.
Kilpailuvirasto (Office of Fair Trading) on käynnistänyt kattavan ohjelman, jonka tarkoituksena on
tiedottaa yrityksille uuden lain vaikutuksista etenkin julkaisemalla suuntaviivoja. Kaikki tähän mennessä
julkaistut suuntaviivat ovat saatavilla kilpailuvirastosta tai niihin voi tutustua kilpailuviraston kotisivuilla
osoitteessa www.oft.gov.uk.

Yhdistyneen kuningaskunnan nykyinen kilpailulainsäädäntö on voimassa 1. maaliskuuta 2000 asti.
Kilpailunrajoituslakia sovelletaan kuitenkin vain muutetussa muodossa ja siinä säädetään
velvollisuudesta tehdä virallinen ilmoitus hintasopimuksista ja rekisteröityihin sopimuksiin tehdyistä
muutoksista kilpailuviraston pääjohtajalle, jolla on myös jatkossa oikeus vaatia ilmoitusta kilpailua
rajoittaviksi katsotuista sopimuksista. Vuonna 1973 annetun oikeudenmukaista kauppaa koskevan lain
(Fair Trading Act) monopolisäännökset, jotka antavat pääjohtajalle oikeuden siirtää joitakin asioita
kilpailulautakunnan käsiteltäviksi, pysyvät voimassa myös vuoden 2000 maaliskuun jälkeen. Pääjohtaja
sai 1. huhtikuuta 1999 laajemmat monopolien tutkintavaltuudet.

Entinen monopoleja ja keskittymiä käsittelevä lautakunta (Monopolies and Mergers Commission) korvatti-
in vuonna 1999 uudella kilpailulautakunnalla (Competition Commission). Kilpailulautakunta jatkaa oikeu-
denmukaista kauppaa koskevan lain soveltamisalaan kuuluvien monopoli- ja keskittymäasioiden tutkimis-
ta. Vuoden 1998 kilpailulaissa säädettyjen kieltojen tultua voimaan kilpailulautakunta toimii myös kilpailu-
viraston pääjohtajan (ja vuoden 1998 kilpailulain nojalla rinnakkaiset toimivaltuudet saavien alakohtaisten
sääntelyviranomaisten) päätöksiä käsittelevänä muutoksenhakuviranomaisena.
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Kilpailulautakunnan muutoksenhakutuomioistuimen puheenjohtajaksi nimitettiin tuomari Sir
Christopher Bellamy Q.C., joka oli aiemmin Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen jäsen.

Yksi uuden lain tavoitteista on yhtenäistää kansallisia sääntöjä mahdollisimman paljon yhteisön
sääntöjen kanssa. Uuden lain 60 §:ssä säädetään, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten on
ratkaistava kilpailuongelmat noudattaen mahdollisuuksien mukaan ja mahdolliset erot huomioon ottaen
perustamissopimuksen ja yhteisön oikeuskäytännön periaatteita.

Uusi laki ei vaikuta suoraan Yhdistyneen kuningaskunnan keskittymälainsäädäntöön. Keskittymiä
tarkastellaan myös jatkossa vuonna 1973 annetun oikeudenmukaista kauppaa koskevan lain (Fair
Trading Act 1973) nojalla. Sopimukset, joiden tuloksena syntyy vuoden 1973 laissa tarkoitettuja
keskittymiä, jäävät yleensä vuoden 1998 lain soveltamisalan ulkopuolelle, samoin kuin
kilpailunrajoitukset, joiden katsotaan liittyvän kyseisiin sopimuksiin. Hallitus on ilmoittanut aikovansa
arvioida Yhdistyneen kuningaskunnan nykyistä keskittymälainsäädäntöä uudelleen erityisesti
ministeriöiden tällä alalla käyttämien toimivaltuuksien ja tutkinta-aikataulujen kannalta. Kauppa- ja
teollisuusministeriö julkaisi lisäksi aiheesta elokuussa neuvotteluasiakirjan.

Ruotsi

Ruotsin hallitus päätti jatkaa vähittäismyyntiketjuihin sovellettavan ryhmäpoikkeusasetuksen
voimassaoloa 30. kesäkuuta 2001 asti.

Hallitus ehdotti luonnoksessaan yrityskeskittymien valvontasäännöiksi (lakiluonnos 1998/99:144)
kilpailulain soveltamisalaan kuuluvia yrityskauppoja koskevien sääntöjen muuttamista. Tämä
lakiluonnos merkitsee jälleen Ruotsin kansallisten valvontasääntöjen yhdenmukaistamista yhteisön
sääntöjen kanssa. Yhteisön mallin mukaan valvontasäännöissä käytetään vastedes yrityskaupan käsitteen
sijaan keskittymän käsitettä. Yhteisyritysten ja niihin liittyvien kilpailunrajoitusten arviointi on
toteutettava yhteisön sääntöjen tavoin keskittymäsääntöjen mukaisesti. Mahdollisuuksia tehdä
luottamuksellisesti epävirallisia ennakkoilmoituksia parannetaan. Lain ehdotettu voimaantuloajankohta
on 1. huhtikuuta 2000.

Kilpailuviraston (Konkurrensverket) vähämerkityksistä sopimuksista laatimia yleisiä suuntaviivoja
tarkistettiin erityisesti komission samasta aiheesta laatimaan tiedonantoon vuonna 1997 tehtyjen
muutosten perusteella. Kilpailuvirasto selvittää uusissa yleisissä suuntaviivoissa (KKVFS 1999:1) tapaa,
jolla se tulkitsee kilpailulain 6 §:ssä käytettyä käsitettä «olennaisesti». Liikevaihtoon aiemmin sovellettu
yleinen 200 miljoonan Ruotsin kruunun rajoitus poistettiin ja markkinaosuudelle asetettuja rajoituksia
tarkasteltaessa tehdään vastedes ero horisontaalisten ja vertikaalisten sopimusten välillä. Horisontaalisten
sopimusten osalta kilpailuvirasto katsoo, ettei yhteistyö vaikuta olennaisesti kilpailuun, jos yritysten
yhteinen markkinaosuus on alle 10 prosenttia merkityksellisillä markkinoilla. Vertikaalisten sopimusten
osalta raja asetetaan kuitenkin 15 prosenttiin. Pienyritykset, joiden vuotuinen liikevaihto on alle 30
miljoonaa kruunua, voivat tehdä kilpailua rajoittavia sopimuksia, jos niiden yhteinen markkinaosuus on
korkeintaan 15 prosenttia, ilman että liiketoimeen sovellettaisiin välittömästi kilpailulain 6 §:n kieltoa.
Komission tiedonannon tavoin myös Ruotsin kilpailuviraston suuntaviivoissa katsotaan kuitenkin, että
tietynlaiset sopimukset, esimerkiksi hintoja koskevat horisontaaliset yhteistoimintajärjestelyt ja
aluesuojan turvaavat vertikaaliset sopimukset ovat edelleen kilpailua olennaisesti rajoittavia.

Kilpailuvirasto kuvaili ja analysoi Ruotsin hallituksen pyynnöstä Ruotsin kilpailutilannetta 1990-luvulla
ja teki kilpailua edistäviä toimenpide-ehdotuksia. Kilpailuvirasto ehdotti raportissaan joitakin
konkreettisia toimenpiteitä toteutettaviksi keskeisillä talouden aloilla sekä varsinkin kilpailulakiin
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tehtäviä muutoksia. Tärkeimpien ehdotusten tavoitteena on tarjota kilpailuvirastolle tehokkaammat
yhteistoimintajärjestelyiden torjuntakeinot. Raportissa ehdotetaan muun muassa, että kilpailua
rajoittavaa yhteistyötä koskevan kiellon vakavat rikkomiset luokiteltaisiin rikolliseksi toiminnaksi ja
yhteistoimintajärjestelyiden paljastamista edistävät yritykset voisivat toimia ehdottoman
luottamuksellisesti yhteistyössä kilpailuviranomaisten kanssa ja lisäksi kyseisten yritysten sakkojen
lieventämisen mahdollistamiseksi annettaisiin lainsäädännössä erillisiä säännöksiä. Kilpailuvirasto
ehdottaa myös, että sille annettaisiin mahdollisuus vaihtaa tietoja muiden jäsenvaltioiden
kilpailuviranomaisten kanssa ja avustaa niitä.

B – Kansallisten viranomaisten toteuttama yhteisön kilpailusääntöjen
soveltaminen

Seitsemän jäsenvaltion (Itävalta, Tanska, Suomi, Irlanti, Luxemburg, Yhdistynyt kuningaskunta ja
Ruotsi) kilpailuviranomaisella ei ole tällä hetkellä toimivaltaa soveltaa suoraan EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ja 82 artiklaa. Tanskassa on kuitenkin laadittu lakiluonnos,
joka antaa kilpailuviranomaisille mahdollisuuden soveltaa suoraan EY:n perustamissopimuksen
kilpailusääntöjä.

Vuonna 1999 Saksan, Espanjan ja Ranskan kilpailuviranomaiset sovelsivat 81 artiklan 1 kohtaa ja 82
artiklaa. Ranskan ja Alankomaiden viranomaiset ovat ilmoittaneet tapauksista, joihin sovellettiin
sulautuma-asetuksen 9 artiklaa. Alankomaiden viranomaiset ovat ilmoittaneet soveltaneensa tiedonantoa
komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten yhteistyöstä 81 ja 82 artiklan soveltamisalaan kuuluvien
asioiden käsittelyssä. Lisäksi esimerkiksi Suomen ja Luxemburgin viranomaiset ovat ilmoittaneet
toimineensa yhteistyössä komission kanssa mainitsematta kuitenkaan kyseistä tiedonantoa.

Tässä jaksossa luodaan myös yleiskatsaus kansalliseen lainsäädäntöön perustuviin päätöksiin, joista
Itävallan, Tanskan, Italian, Portugalin ja Ruotsin kilpailuviranomaiset ovat ilmoittaneet pääasiassa siksi,
että ne ovat katsoneet päätöksillä olevan merkitystä yhteisön kannalta.

Saksa

Liittovaltion kilpailuvirasto sovelsi tarkastelujakson aikana yhteisön kilpailusääntöjä seuraavissa
menettelyissä:

a) Liittovaltion kuljetus- ja varastointiliiton huolintaliikkeiden ryhmäkuljetuksille asettamien ohjehintoj-
en (Preisempfehlungen des Bundesverbandes Spedition und Lagerei e.V. – BSL) voimassaolo lakkasi
vuoden 1998 lopussa eikä niiden voimassaoloaikaa ole jatkettu. Kyseisiä ohjehintoja käsiteltiin EY:n
perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan (uusi perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohta) mukai-
sessa menettelyssä. Kilpailuvirasto oli aiemmin ilmoittanut kieltävänsä ohjehinnat ja hyväksyvänsä ne
siihen saakka kunnes kuudes laki kilpailulain muuttamisesta tulisi voimaan 1. tammikuuta 1999.

b) Liittovaltion kilpailuviraston Deutsche Telekom AG:tä (DTAG) vastaan perustamissopimuksen 86 arti-
klan (uusi 82 artikla) ja entisen kilpailulain 22 §:n 5 momentin ja 26 §:n 2 momentin nojalla aloittama
menettely, joka koski kieltäytymistä tilaajatietojen toimittamisesta niitä pyytäville henkilöille tai kohtu-
uttomien maksujen veloittamisesta kyseisten tietojen toimittamisesta, keskeytettiin kilpailuviraston
saatua DTAG:ltä sitoumuksen määräävän markkina-aseman väärinkäytön lopettamisesta.

c) Menettelyssä, joka koski kilpailevien lauttayhtiöiden oikeutta Puttgardenin satamapalveluiden
yhteiskäyttöön, liittovaltion kilpailuvirasto kielsi perustamissopimuksen 82 artiklan ja kilpailulain 19
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§:n 4 momentin 4 kohdan nojalla 21. joulukuuta 1999 tehdyllä päätöksellä Scandlines Deutschland
GmbH:ta estämästä Eidsiva Rederi ASA -yhtiötä ja tanskalais-ruotsalaista konsernia, jossa Stena
Rederi AB on osakkaana, käyttämästä kyseisiä satamapalveluja. Kyseinen päätös ei ole vielä
lainvoimainen.

d) Liittovaltion kilpailuvirasto kielsi perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja kilpailulain 28 §:n
1 momentin ensimmäisen kohdan ensimmäisen virkkeen, 28 §:n 4 momentin ja 12 §:n 1 momentin
nojalla Nordzucker AG:n ja Union Zucker Südhannover GmbH:n harjoittaman yhteistyön, jonka
tarkoituksena oli markkinoida yhdessä osapuolten valmistamaa juurikassokeria. Kiellon perusteena
oli Nordzucker GmbH:n ja Co.KG:n yhteisyrityksen määräävä markkina-asema, jonka takia
kilpailulain 28 §:n mukaista poikkeusjärjestelmää ei voitu soveltaa tapaukseen. Osapuolet ovat
hakeneet muutosta tähän päätökseen.

e) Atlantik Hafenbetriebe Geuther & Schnitger GmbH & Co.KG ja Friedrich Tiemann GmbH & Co
tekivät komissiolle kantelun Bremer Lagerhaus-Gesellschaft AG & Co:n (BLG) kieltäydyttyä
antamasta niiden käyttöön määräysvallassaan olevia satama- ja terminaalipalveluja. Komissio
katsoi, että tähän asiaan voidaan soveltaa hajauttamisperiaatetta, ja siirsi kantelun liittovaltion
kilpailuviraston käsiteltäväksi. Kantelijat, jotka olivat aluksi katsoneet asian yhteisön kannalta
merkitykselliseksi ja siten komission tutkintavaltuuksien soveltamisalaan kuuluvaksi, ottivat sen
jälkeen yhteyttä kilpailuvirastoon, joka kehotti vastaajapuolta esittämään asiasta huomautuksensa.

Berliinin ylempi maaoikeus (Kammergericht) ja liittovaltion korkein oikeus (Bundesgerichtshof) eivät
tehneet tarkastelujakson aikana päätöksiä yhteisön kilpailusääntöjen nojalla.

Itävalta

1) Kartellit ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Verein für sauberen Wettbewerb (Tervettä kilpailua edistävä yhdistys) vastaan «Ja! Natürlich».
Itävallan toiseksi suurin elintarvikemyymäläketju Spar syytti tärkeintä kilpailijaansa Billaa, joka on
saksalaisen Rewe-konsernin tytäryhtiö, määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä Itävallan
luomumaitomarkkinoilla. Billa pyrki sitomaan suurimmat meijerit itseensä tekemällä niiden kanssa
yksintoimitussopimuksia. Suurimmilla meijereillä on käytettävissään vastalypsetyn luomumaidon
keruualueita, joille muilla meijereillä ei ole pääsyä. Itävallan kilpailutuomioistuimen aloittamassa
menettelyssä havaittiin, että vaikka Billa on määräävässä markkina-asemassa ja on tehnyt
yksintoimitussopimuksia, tilanne ei ole kuitenkaan estänyt luomumaidon toimittamista muille
elintarvikemyymäläketjuille. Itävallassa on tällä hetkellä melko monia meijereitä, jotka saavat riittävästi
luomumaitoa.

Antenne Wien ja muut vastaan ORF ja muut. Jotkin radiolähetysmarkkinoiden vapauttamisen
seurauksena äskettäin perustetut paikallisradioasemat ovat aloittaneet mainonta-alan yhteistyön vielä
muutama vuosi sitten monopoliasemassa olleen julkisen lähetystoiminnan harjoittajan, ORF:n kanssa.
Kilpailevat alueradiolähetystoiminnan harjoittajat reagoivat tähän yhteistyöhön väittämällä sen uhkaavan
pääsyä kansallisille radiomainontamarkkinoille. Kilpailutuomioistuin tuli asiassa päätelmään, jonka
mukaan yhteistyösopimukseen sisältyvät rajoitukset muodostivat tahallisen kartellin («Absichtskartell»).
Mainostoimistot puolestaan ilmoittivat poistavansa sopimuksista haitallisimmat kilpailunrajoitukset.

M-Preis vastaan Coca-Cola. Kantaja on elintarvikemyymäläketju, joka harjoittaa toimintaa pääasiassa
Tirolin osavaltiossa. Kantaja väittää, että vastaaja, Coca-Cola, on määräävässä markkina-asemassa cola-
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juomien ja/tai alkoholittomien juomien markkinoilla. Kantaja katsoo joutuvansa ostamaan vastaajan
tuotteita, koska niille ei ole olemassa korvaavia tuotteita elintarvikekaupan alalla. Coca-Cola-yhtiö
käyttää väärin asemaansa myöntämällä laittomia ja mielivaltaisia hyvityksiä sekä velvoittamalla
myymälät käynnistämään määrättyjä tuotteita koskevia myynninedistämis- tai myyntikampanjoita.
Kilpailutuomioistuin ei ole vielä tehnyt päätöstä asiasta.

2) Yrityskeskittymät

Kika-Leiner/Michelfeit -konserni: Kika-Leiner pyrki hankkimaan aluksi 26 prosentin ja myöhemmin
100 prosentin omistusosuuden Michelfeit-huonekaluliikkeestä. Merkitykselliset tuotemarkkinat ovat
huonekalujen vähittäismyyntimarkkinat (pienet vähittäismyymälät ja erikoisliikkeet mukaan luettuina).
Maantieteellisten markkinoiden osalta todettiin, että 90 prosenttia asiakkaista liikkui enintään 35
kilometrin säteellä ostaakseen huonekaluja ja merkityksellisten markkinoiden voidaan siten katsoa
kattavan Wienin taajama-alueen, koska Michelfeit toimii vain siellä. Markkinajohtaja Kika-Leinerin
osuus merkityksellisistä markkinoista oli 23 prosenttia ja sen tärkeimmän kilpailijan Michelfeitin 13
prosenttia. Kilpailutuomioistuin totesi päätöksessään, että keskittymä johti määräävän aseman
syntymiseen kyseisillä markkinoilla, mutta hyväksyi keskittymän kuitenkin sillä edellytyksellä, että
uuden yrityksen markkinaosuus on keskittymän toteuduttua korkeintaan 30 prosenttia. Tämän vuoksi
uuden yrityksen oli myytävä useita toimipaikkoja.

Vonwiller/Farina/MPG ja Vonwiller/Rauch/Fritsch & Rauch: Tässä tapauksessa on kyse kahdesta
Itävallan jyvämyllymarkkinoilla toimivasta yhteisyrityksestä. Itävallan kilpailutuomioistuin tutki
pääasiassa jauhomarkkinoita, jotka voidaan jakaa edelleen siiloihin varastoituun jauhoon, pussitettuun
jauhoon ja vähittäismyyntiä varten pakattuun jauhoon. Sulautuneiden yritysten markkinaosuudet
vaihtelivat markkinasegmentistä riippuen 35 ja 58 prosentin välillä. Kilpailutuomioistuin totesi, että
yhteisyrityksistä toinen oli luonteeltaan keskittymän kaltainen, kun taas toisessa oli kyse tahallisesta
kartellista («Absichtskartell»). Kilpailutuomioistuin vahvisti äskettäin kyseisen kartellin laillisuuden.

Belgia

Kilpailuneuvosto ei tehnyt vuonna 1999 päätöksiä perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan nojalla. On
kuitenkin mainittava päätös, jonka kilpailuneuvosto teki Belgian kilpailulainsäädännön nojalla, mutta
jolla on merkitystä yhteisön kilpailupolitiikan kannalta.

Moottoripyörien virallisten maahantuojien soveltamista käytännöistä 21. tammikuuta 1999 tehty
kilpailuneuvoston päätös

Ryhmä moottoripyörien maahantuojia ja riippumattomia jakelijoita teki kantelun viittä virallista
maahantuojaa ja niiden keskusliittoa vastaan. Kantelijat väittivät, että kyseiset viralliset maahantuojat
olivat sopineet menettelystä, jota oli noudatettava vaatimuksenmukaisuustodistuksen saamiseksi
Belgiaan rinnakkaistuoduille moottoripyörille, ja suorittaneet teknisiä tarkastuksia käyttäen siten väärin
määräävää markkina-asemaansa. Kantelijoiden mukaan maahantuojat olivat lisäksi tehneet sopimuksia
hinnoista ja muista ehdoista, joita sovelletaan vaatimuksenmukaisuustodistuksen myöntämiseen
moottoripyörille, heikentääkseen riippumattomien maahantuojien kilpailuasemaa.

Kilpailuneuvosto katsoi, että kunkin moottoripyörämerkin viralliset maahantuojat, jotka ovat yksityisiä yri-
tyksiä, joille on myönnetty yksinoikeus tietyn moottoripyörämerkin vaatimuksenmukaisuustarkastusten su-
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orittamiseen, ovat poikkeuksetta määräävässä markkina-asemassa vaatimuksenmukaisuustodistusten my-
öntämisen markkinoilla. Viralliset maahantuojat käyttivät väärin määräävää asemaansa etenkin seuraavasti:

— määräämällä, että tyyppihyväksyntähakemukset on jätettävä virallisen jakelijan kautta ja jakelijat
vastaavat myös menettelyn seurannasta vaatimuksenmukaisuustodistuksen antamiseen saakka;

— määräämällä, että moottoripyörän toimittaminen asiakkaalle ja varaosien asentaminen on
tapahduttava virallisen jakelijan kautta;

— vaatimalla, että uudet koottavat moottoripyörät on esiteltävä täysin koottuina ja ajovalmiina
tyyppihyväksyntää varten ja että niille on suoritettava joitakin tarpeettomia akustisia testejä.

Kilpailuneuvosto määräsi maahantuojat lopettamaan nämä käytännöt ja määräsi niille yhteensä 45,8
miljoonan Belgian frangin sakon.

Tanska

Koska kilpailulaki ei sisällä yrityskeskittymien valvontaan liittyviä säännöksiä, keskittymiä ei tarvitse
ilmoittaa Tanskan kilpailuviranomaisille.

Tanskan kauppa- ja teollisuusministeri pyysi maaliskuussa 1999 kilpailuvirastoa tutkimaan kahden 
tanskalaisen meijerin keskittymäsuunnitelman vaikutuksia Tanskan maitotuotemarkkinoihin. Tutkimuksen
tarkoituksena oli antaa ministerille mahdollisuus päättää, olisiko Tanskan viranomaisten siirrettävä asia 
komission käsiteltäväksi. Koska kyse ei ollut yhteisönlaajuisesta keskittymästä, siitä ei tarvinnut ilmoittaa
komissiolle. Kilpailuviraston tutkimuksessa ilmeni myös, että keskittymä voi vääristää kilpailua sekä ku-
luttajien että vähittäismyyjien kannalta. MD Foods antoi tämän seurauksena joitakin sitoumuksia, jotka 
kilpailuvirasto totesi yhteisön käytäntöjen mukaisiksi. Kilpailuvirasto suositteli näin ollen kauppa- ja 
teollisuusministerille, että tämä hyväksyisi MD Foodsin ja Kløver Mælkin välisen keskittymän, jos MD 
Foods hyväksyisi ehdotetut käyttäytymiseen ja rakenteeseen liittyvät toimenpiteet (310).

Kilpailuneuvosto hyväksyi terveysministeriön ja lääketeollisuusliiton (Lif) lääkkeiden hinnoista tekemän
sopimuksen, jonka tarkoituksena oli rajoittaa valtiontukien myöntämistä tällä alalla. Sopimuksen voimas-
saolo päättyi 1. maaliskuuta 2000. Sopimuspuolet ilmoittivat komissiolle sopimuksesta vuonna 1998 ja täs-
mensivät komission tutkiessa asiaa, että sopimusta oli tulkittava siten, ettei yhdenkään yrityksen edellytetty
asettavan hintojaan määritellyn eurooppalaisen keskihinnan alle. Komissio päätti tämän perusteella olla pu-
uttumatta asiaan. Kilpailuneuvosto katsoi komission tavoin, että joihinkin sopimuksen puoliin liittyi kilpai-
luongelmia. Koska kilpailuneuvosto noudattaa toiminnassaan komission käytäntöä, myös kilpailuneuvosto
päätti olla puuttumatta asiaan ottaen huomioon, että sopimus oli enää voimassa vain lyhyen ajan (311).

Espanja

1) Keskittymät

Espanjan viranomaiset pyysivät 23. heinäkuuta 1999 ensimmäistä kertaa yhteisön sulautuma-asetuksen
9 artiklan soveltamista asiassa IV/M.1555 Heineken/Cruzcampo. Euroopan komissio päätti 17. elokuuta
1999 siirtää asian Espanjan viranomaisten käsiteltäväksi.
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(310) Huhtikuun 21. päivänä 1999 päivätty kilpailuviranomaisen lehdistötiedote.
(311) Joulukuun 15. päivänä 1999 päivätty kilpailuviranomaisen lehdistötiedote.



2) Kilpailua rajoittava käyttäytyminen

— Asia 412/97 BT/Telefónica. Kilpailutuomioistuin vahvisti, että Telefónica de España SA oli
syyllistynyt kahdesti kilpailulain 6 §:n d ja e kohdassa ja perustamissopimuksen 82 artiklan c ja d
kohdassa kiellettyyn käyttäytymiseen, ja määräsi sille 580 miljoonan Espanjan pesetan (3,5
miljoonan euron) sakon. Vahvistetuissa määräävän markkina-aseman väärinkäyttötapauksissa oli
kyse Telefónican BT:n potentiaalisille asiakkaille myöntämistä syrjivistä ja valikoivista hyvityksistä
ja vapautettujen palveluiden (ulkomaanpuhelinpalvelut) yhdistämisestä palveluihin, joiden osalta
markkinoillepääsy oli vaikeaa (kotimaanpuhelinpalvelut).

— Asia 408/97 Panasonic. Espanjalainen Panasonic Sales Spain (joka on japanilaisen MatsushitAn
tytäryhtiö) ja Sonicel-yritys (joka myy Matsushitan tuotteita yksinoikeudella Portugalissa) olivat
noudattaneet yhdenmukaistettua menettelytapaa estääkseen rinnakkaisviennin Espanjasta
Portugaliin, mikä toteutettiin siten, että Panasonic Sales Spain kieltäytyi myymästä tuotteita
kilpailevalle Climaxpania-yritykselle, ja Espanjan kilpailutuomioistuin katsoi tästä syystä yritysten
syyllistyneen perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa kiellettyyn käyttäytymiseen, vaikka
niiden toiminnalla ei ollutkaan vaikutusta kotimaan markkinoihin. Kilpailutuomioistuin määräsi
Panasonicin, sen emoyhtiön Matsushitan ja Sonicelin lopettamaan välittömästi kielletyn käytännön
soveltamisen ja määräsi Panasonicille 150 000 euron ja Sonicelille 60 000 euron sakon.

— Asia MC 30/99 Glaxo 2. Kilpailutuomioistuin hyväksyi lokakuussa 1998 Espanjan kilpailuviraston
ehdottaman varotoimenpiteen, jolla pyrittiin keskeyttämään kuudeksi kuukaudeksi Glaxo Wellcome
SA:n ja sen tytäryhtiöiden yleisten myyntiehtojen neljännen ehdon soveltaminen. Kyseinen ehto esti
lääkkeiden rinnakkaisviennin Espanjasta muualle Eurooppaan. Varotoimenpide toteutettiin vasta
joulukuussa 1998. Glaxo ilmoitti kyseisistä myyntiehdoista komissiolle ja pyysi ehdoille
puuttumattomuustodistusta tai 81 artiklan 3 kohdan mukaista poikkeusta, mutta komissio lähetti
Glaxolle asiasta väitetiedoksiannon 14. heinäkuuta 1999. Kilpailuvirasto oli kuitenkin ehdottanut
kilpailutuomioistuimelle jo 1. heinäkuuta aiempien varotoimenpiteiden voimassaolon päättyessä
kantelun tehneiden Aseprrofarin ja Spain Farman pyynnöstä uusien varotoimenpiteiden
hyväksymistä. Kilpailutuomioistuin päätti 19. heinäkuuta hyväksyä kyseiset varotoimenpiteet.

Suomi

Suomen kilpailuneuvosto teki päätöksen, jossa se totesi Ajasto Oy:n (312) käyttäneen väärin määräävää
markkina-asemaansa Suomessa julkaistujen kalentereiden ja almanakkojen markkinoilla soveltamalla
perusalennusten, vuosihyvitysten ja markkinointiavustusten myöntämisen yhteydessä asiakkaisiinsa
syrjiviä ja sitovia ehtoja ja määräsi Ajaston maksamaan valtiolle kahden miljoonan Suomen markan
sakon. Ajasto on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutosta kilpailuneuvoston päätökseen.

Kilpailuvirasto hylkäsi 6. elokuuta 1999 Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto ry:n (MTK) uuden
poikkeuslupahakemuksen, joka koski raakapuukauppaa koskevaa sopimusjärjestelmää metsänomistajien
välillä. Hylkäyksen perusteena oli, ettei yhteistyö näyttänyt tehostavan puukauppaa eikä hyödyttävän
asiakkaita. Kyse on neuvottelujärjestelmästä, jonka puitteissa metsänomistajat pyrkivät sopimaan
metsäteollisuusyritysten kanssa hintaneuvotteluja edeltävistä hintanäkymistä. Kilpailuviraston vuonna

354 KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN EUROOPAN UNIONISSA

KILPAILURAPORTTI 1999

(312) XXVIII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, s. 354. Kilpailuneuvosto huomautti 17. joulukuuta 1998
tekemässään päätöksessä, että yhteisön kilpailusääntöjä ja kansallista kilpailulainsäädäntöä voidaan soveltaa
rinnakkain eikä se, että asia täyttää 82 artiklan soveltamisedellytykset, estä kansallisen kilpailunrajoituksista
annetun lain soveltamista.



1997 myöntämä poikkeus oli voimassa 30. huhtikuuta 1999 saakka. (313) Kilpailuvirasto toimi komission
kanssa yhteistyössä tutkiessaan tätä poikkeuslupahakemusta. Komissio oli antanut 16. joulukuuta 1996
päivätyllä hallinnollisella kirjeellä osapuolille luvan puukauppamallin toteuttamiseen viideksi vuodeksi.
MTK on hakenut kilpailuneuvostolta muutosta kilpailuviraston päätökseen.

Kilpailuvirasto katsoi 16. syyskuuta 1999 päivätyssä kannanotossaan matkapuhelinverkossa tapahtuvasta
kansallisesta verkkovierailusta, että Sonera ja Radiolinja olivat estäneet kilpailua kansallisten
matkapuhelinpalveluiden tarjonnan alalla kilpailua sopimalla kansallisen verkkovierailun hinnan niin
korkeaksi, että se esti kyseisien yritysten kanssa kilpailevaa Teliaa osallistumasta toimintaan, joka on
välttämätöntä matkapuhelinpalveluiden tarjoamiseksi jonkin maan alueella. Kilpailuvirasto päätti asian
tutkimisen Telian ja Radiolinjan tehtyä sopimuksen, jonka mukaan Telialle annettaisiin mahdollisuus
tarjota matkapuhelinpalveluja kansallisella tasolla.

Kilpailuvirasto katsoi, että Helsingin Puhelin Oyj (HPY) ja Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys (PHP)
käyttivät väärin määräävää markkina-asemaansa soveltamalla asiakkaisiin joidenkin palveluiden osalta
syrjivää ja sitovaa hinnoittelukäytäntöä ja sulkemalla siten kilpailevat teleoperaattorit markkinoiden
ulkopuolelle. HPY:n osalta oli kyse paikallisliittymien ja kiinteän puhelinliikenteen hinnoittelusta sekä
muiden telepalveluiden hankkimisesta. PHP puolestaan käytti asemaansa väärin myöntämällä
asiakasomistajille alennuksia. Kilpailuvirasto kehotti kilpailuneuvostoa kieltämään edellä mainittuun
toimintaan liittyvät kilpailusääntöjä rikkovat käytännöt määräämään yrityksille sakon.

Viestinnän alalla kilpailuvirasto kehotti kilpailuneuvostoa kieltämään MTV Europea soveltamasta MTV-
satelliittitelevisiokanavan (Music Television) jakelupolitiikkaa ja kyseiseen jakelutoimintaan liittyviä
ehtoja ja maksuja. Kieltoa perusteltiin sillä, että tämä jakelupolitiikkaa heikentää kohtuuttomasti
yhteisantenneja käyttävien satelliittitelevisioverkkojen asemaa kaapelitelevisioverkkoihin verrattuna.

Kilpailuvirasto ehdotti valtiovarainministeriölle, että moottoriajoneuvoverotusta koskevia Suomen lainsä-
ädännön säännöksiä muutettaisiin siten, että Suomessa otettaisiin käyttöön avoin verojärjestelmä. Tämän
aloitteen taustalla olivat monet kantelut, joita kilpailuvirastolle oli tehty moottoriajoneuvoverotuksesta.
Ongelma johtuu moottoriajoneuvoihin Suomessa sovellettavan verojärjestelmän tulkintavaikeuksista ja
tästä johtuvasta erilaisten yritysten syrjivästä verokohtelusta. Nykyinen verojärjestelmä estää lisäksi uusien
autojen rinnakkaistuonnin. Kilpailuvirasto jakoi myös tietoja rinnakkaistuotujen autojen omistajien oikeu-
desta käyttää auton alkuperämaassa tarjottavia takuupalveluita.

Vuosi 1999 on ensimmäinen vuosi, jona yrityskauppojen valvontaa harjoitettiin Suomessa koko vuoden.
Kilpailuvirasto puuttui viiteen yrityskauppaan määritellen ehdot, joita yritysten oli noudatettava. Näistä
yrityskaupoista voidaan mainita sokerialalla toteutettu keskittymä tanskalaisen Daniscon ja suomalaisen
Cultorin välillä. Kilpailuvirasto perusteli keskittymään puuttumistaan potentiaalisen kilpailijan
häviämisellä Suomen markkinoilta; yhteisön sokerialan järjestely ei muodostanut estettä kilpailuviraston
hyväksymien toimenpiteiden toteuttamiselle, vaikka sokerialan kauppa on tiukasti säänneltyä.

Ranska

1. Kartellit ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Ranskan kilpailuneuvosto sovelsi yhteisön lainsäädäntöä kartelleihin vain yhdessä asiassa, jossa
kilpailuneuvoston oli tutkittava Laboratoires 3 M Santé –konsernin hinnoittelupolitiikkaa.
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(313) XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomuksessa käsitellään tämän asian käsittelyn aiempia vaiheita, s. 352.



Kilpailuneuvosto viittasi yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Viho antamaan tuomioon päätellessään, ettei
kyseinen konserni ollut syyllistynyt rikkomiseen, sillä tutkittavina olleita käytäntöjä sovellettiin saman
konsernin tytäryhtiöiden kesken. (314)

Kilpailuneuvosto teki useita määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyviä päätöksiä, jotka ovat
merkityksellisiä yhteysverkkoja tarvitsevilla aloilla käytävän kilpailun kannalta.

Kilpailuneuvosto määräsi Electricité de France -yritykselle (EDF) 30 miljoonan Ranskan frangin sakon yri-
tyksen tarjottua Pariisin alueen kiinteistöohjelmien lämpösovelluksista tehtyjen sopimusten yhteydessä ra-
hoitus- tai materiaalitukia yksintoimitussitoumusten vastineena. Kilpailuneuvosto luokitteli kansallisen
lainsäädännön nojalla nämä käytännöt määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi todeten, että käytännöt
haittasivat 9. joulukuuta 1998 annetulla lailla säädettyä markkinoiden avaamista kilpailulle. (315)

Tutkiessaan kaapelitelevisioverkkoyhtiön (NC Numéricâblen) esittämää varotoimenpidepyyntöä
kilpailuneuvosto sovelsi France Télécomin omistamiin ja käyttämiin kaapeliverkkoihin olennaisen
infrastruktuurin käsitettä pitäen merkityksettömänä sitä seikkaa, ettei France Télécom ole Numéricâblen
kilpailija näiden kaapeliverkkojen kaupallisen hyödyntämisen markkinoilla. Kilpailuvirasto määräsi näin
ollen France Télécomin luopumaan Numéricâblea koskevasta maksunkorotuksesta sillä perusteella, että
korotus luokiteltaisiin perinpohjaisen tutkimuksen perusteella suuruutensa (70 prosentin korotus) ja
odottamattomuutensa takia kuuluvaksi 1. joulukuuta 1986 annetun asetuksen 8 §:n ja
perustamissopimuksen 82 artiklan soveltamisalaan. (316)

Teleoperaattoreiden esittämästä varotoimenpidepyynnöstä kilpailuneuvosto katsoi, että käytännössä,
jonka mukaan France Télécom tarjoaa kaikille matkapuhelinpalveluasiakkaille lankapuhelinpalvelusta
hintaedun, oli kyse kytkykaupasta, joka kuuluu 1. joulukuuta 1986 annetun asetuksen 8 §:n ja
perustamissopimuksen 82 artiklan soveltamisalaan. Tässä päätelmässä otettiin huomioon yhteisön muista
jäsenvaltioista tulevat potentiaaliset kilpailevat operaattorit. (317)

Lisäksi on mainittava kaksi Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen (Cour d’appel de Paris) antamaa
tuomiota. Pariisin muutoksenhakutuomioistuimelta voidaan hakea muutosta kilpailuneuvoston
päätöksiin.

Pariisin muutoksenhakutuomioistuin kumosi kilpailuneuvoston asiassa Filetech (318) tekemän päätöksen
menettelyyn liittyvistä syistä. Ratkaistessaan asiaa muutoksenhakutuomioistuin seurasi kuitenkin
kilpailuneuvoston näkemystä vahvistamalla France Télécomille 82 artiklan nojalla määrätyn
seuraamuksen, jota perusteltiin sillä, että France Télécom oli soveltanut tärkeänä apuvälineenä
pidettävien puhelinluetteloiden saamiseen käyttöön syrjiviä hintaehtoja ottaen huomioon luetteloista sille
aiheutuneet kustannukset.

Pariisin muutoksenhakutuomioistuin ratkaisi myös asian Télévision par satellite (TPS) kilpailuneuvoston
näkemyksen suuntaisesti katsomalla, että Canal Plus -yhtiö oli käyttänyt väärin määräävää markkina-ase-
maansa sisällyttämällä viimeaikaisten ranskalaisten elokuvien yksinomaisten lähetysoikeuksien ennakko-
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(314) Päätös 99-D-18, tehty 2. maaliskuuta 1999.
(315) Päätös 99-D-51, tehty 20. heinäkuuta 1999.
(316) Päätös 99-MC-01, tehty 12. tammikuuta 1999 ja vahvistettu Pariisin muutoksenhakutuomioistuimessa 15.

maaliskuuta 1999.
(317) Päätös 99-MC-04, tehty 10. maaliskuuta 1999
(318) Kilpailuneuvoston 29. syyskuuta 1998 tekemästä päätöksestä 98-D-60 29. kesäkuuta 1999 annettu tuomio.



ostosopimuksiin ehtoja, joilla tuottajia kiellettiin myymästä lähetysoikeuksia muille operaattoreille ohjel-
mien esittämiseksi kertamaksutelevisiokanavilla, yksinoikeuden voimassaoloa edeltävänä jaksona ja sen
aikana. Muutoksenhakutuomioistuin vahvisti näin ollen kilpailuneuvoston näkemyksen, jossa merkityksel-
liset markkinat oli määritelty maksutelevisiomarkkinoiksi lähetystavasta (hertsitaajuus-, kaapeli- tai satel-
liittilähetys) tai markkinointitavasta (tilaajaliittymä tai kertamaksu) riippumatta ja viimeaikaisten ranska-
laisten elokuvien esittämistä maksutelevisiokanavilla koskevien lähetysoikeuksien markkinoiksi. (319)

Vuonna 1999 käsiteltäviksi saatetuista asioista sisämarkkinoiden kannalta mielenkiintoisimpia ovat
tapaukset, joissa talousministeri pyysi kilpailuneuvostoa tutkimaan yhteishankintakeskuksen
perustamisesta joidenkin suurten jakeluketjujen välillä tehdyt sopimukset.

2. Keskittymät

Yhteisön sulautuma-asetuksen 9 artiklaa sovellettiin seuraaviin keskittymäasioihin: Total/Fina,
EMC/CSME/Rock ja TotalFina/Elf (jonka tutkintaa ei saatu päätökseen vuonna 1999).

EMC:n, CSME:n ja Rockin välisessä keskittymässä oli kyse sellaisen yhteisyrityksen perustamisesta,
joka toimisi Ranskan paikallisilla tiesuolamarkkinoilla. Keskittymään osallistuivat Compagnie des Salins
du Midi et des Salines de l’Est (CSME) ja l’Entreprise Minière et Chimique (EMC), ja tarkoituksena oli
pitää EMC toimintakykyisenä huolimatta sen kalisuolakaivosten sulkemissuunnitelmista johtuvasta
kapasiteetin pienenemisestä. Talous-, valtiovarain- ja teollisuusministeri hyväksyi keskittymän 1.
syyskuuta 1999 osapuolten esittämien merkittävien sitoumusten perusteella. Sitoumukset koskivat
varastoista suuren osan myymistä, tietyn tavaramerkin markkinoinnista luopumista eräällä
markkinasektorilla ja turvavarastojen asettamista käyttöön kolmansien kustannusten alentamiseksi
tarjouskilpailuihin osallistumisen yhteydessä ja markkinoillepääsyn helpottamiseksi.

Asiassa Total/Fina Port-la-Nouvellen alueella tapahtuvan öljytuotteiden varastoinnin paikallismarkkinat
siirrettiin Ranskan viranomaisten käsiteltäviksi. Talous-, valtiovarain- ja teollisuusministeri hyväksyi
keskittymän yritysten ehdottamien sitoumusten perusteella. Yritykset sitoutuivat myymään yhden
varastoistaan, tekemään sopimuksia varastoista tuotteita ostavien asiakkaiden kanssa ja avaamaan Sèten
suljetun varaston osittain.

Ranskassa vuonna 1999 tarkastettujen keskittymien osalta huomio kiinnittyy päätökseen, jolla Coca-Colaa
kiellettiin ostamasta Orangina. Coca-Cola oli esittänyt uuden ostosuunnitelman ja sitoumuksia, joiden tar-
koituksena oli ratkaista vuonna 1998 tehdyn edellisen kieltopäätöksen yhteydessä mainitut kilpailuongel-
mat. Coca-Cola ehdotti muun muassa 10 vuotta voimassa olevan yksinoikeuslisenssin myöntämistä riippu-
mattomalle kolmannelle osapuolelle Oranginan markkinoimiseksi kotimarkkinoiden ulkopuolella, mikä
mahdollistaisi tehokkaan kilpailun säilyttämisen markkinoilla mutta haittaisi samalla vapaata kilpailua.
Havaittuaan tämän ristiriitaisen tilanteen ratkaisemisen mahdollistavien sitoumusten antamisen mahdotto-
maksi tehtäväksi talousministeri päätti kieltää keskittymän. Tapaus on hyvä osoitus siitä, kuinka vaikeaa
jonkin tavaramerkin omistuksen tai käytön jakaminen samalla alueella on. Yhteisen määräävän markkina-
aseman käsitettä sovellettiin lisäksi tässä asiassa ensimmäistä kertaa Ranskan lainsäädännön nojalla.

Italia

Italian kilpailuvirasto sovelsi yhteisön kilpailusääntöjä vuoden 1999 aikana päättäessään 82 artiklan
nojalla aloitetun menettelyn (asia Unapace/ENEL). Toinen marraskuussa 1998 perustamissopimuksen 81
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ja 82 artiklan oletettujen rikkomisten takia aloitettu menettely (asia Consorzio industrie fiammiferi) on
vielä kesken. Vuonna 1999 aloitettiin kaksi muuta menettelyä (asiat Stream/Telepiù ja Aeroporti di Roma
– maahuolintapalveluiden tariffit), jotka kuuluvat yhteisön kilpailusääntöjen soveltamisalaan.

Päätetyn menettelyn osalta kilpailuvirasto katsoi, että Enel oli rikkonut 82 artiklaa käyttäytymällä siten,
että Italiasta ja yhteisön muista jäsenvaltioista tulevien kilpailijoiden mahdollisuudet päästä
sähköntoimitusten markkinoille heikkenivät. Kilpailuvirasto havaitsi tutkimusten aikana, että Enelin ja
energiaa vuosittain suuria määriä kuluttavien asiakkaiden vuonna 1998 tekemiin monivuotisiin
sähköntoimitussopimuksiin sisältyi kaksi kilpailua rajoittavaa ehtoa. Kyseiset asiakkaat ostaisivat
todennäköisesti sähköenergiaa direktiivin 96/92/EY nojalla vapaasti muilta sähköntuottajilta kuin
Eneliltä (näitä asiakkaita kutsutaan «vaatimukset täyttäviksi asiakkaiksi»). Ensimmäisessä ehdossa oli
tarkemmin määritellen kyse Enelille sähköenergian toimituksiin myönnetyn yksinoikeuden
voimassaolon jatkamista. Toisen ehdon mukaan Enelillä olisi etuosto-oikeus siinä tapauksessa, että
asiakas olisi saanut kilpailijoilta houkuttelevampia tarjouksia (tätä ehtoa kutsutaan nimellä
«englantilainen lauseke»). Yksintoimitusoikeuden voimassaolon pidentäminen alkuperäisestä yhdestä
vuodesta vähintään kolmeen vuoteen olisi tehnyt Enelille mahdolliseksi sitoa vaatimukset täyttävät
asiakkaat itseensä myös uuden sääntelyjärjestelmän voimaantulon jälkeen. Tämä rajoitus oli erityisen
merkityksellinen varsinkin Enelin etuosto-oikeusehdosta saamien etujen kannalta. Enel, joka teki
houkuttelevampien tarjousten tekemisen hyödyttömäksi, esti ja rajoitti toiminnallaan uusien
kilpailijoiden tuloa Italian sähköenergiantoimitusten markkinoille. Enel muutti menettelyn aikana ehtoja,
joilla kukin asiakas kykeni purkamaan toimitussopimuksen, poistamalla sopimuksesta etuosto-
oikeusehdon ja antamalla vaatimukset täyttäville asiakkaille mahdollisuuden a) purkaa toimitussopimus
yksipuolisesti 12 kuukauden kuluessa siitä, kun kyseiset asiakkaat on hyväksytty vaatimukset täyttäviksi
asiakkaiksi (tästä säädetään myös sähköenergia- ja kaasualasta vastaavan viranomaisen päätöksessä) ja
b) pyytää edellä mainitun 12 kuukauden määräajan päätyttyä sopimusehtojen neuvottelemista uudelleen,
jos hinnat tai lainsäädäntö ovat muuttuneet. Kilpailuvirasto katsoi, että Enelin
sähköntoimitussopimuksen ehtoihin tekemät muutokset olivat riittäviä aiemmista ehdoista aiheutuneiden
kilpailun vääristymien poistamiseksi.

Kesken olevista kolmesta menettelystä yksi koskee asiaa Consorzio industrie fiammiferi, jossa on kyse
81 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan oletetuista rikkomisista tulitikkujen valmistus- ja myyntimarkkinoilla
Italiassa. Tutkimuksissa kiinnitettiin huomiota erityisesti tulitikkuja valmistavien italialaisten yritysten
liiketoimintatapojen oletettuun yhteensovittamiseen ja käyttäytymiseen, joka oli omiaan rajoittamaan
Italiasta ja yhteisön muista jäsenvaltioista tulevien kilpailevien valmistajien pääsyä markkinoille.
Kilpailuvirasto päätti maaliskuussa 1999 suorittaa lisätutkimuksia, joiden kohteena olisivat Consorzio
industrie fiammiferin ja Euroopan johtavan tulitikkujen valmistajan Swedish Match SA:n liikesuhteet.
Tarkoituksena oli selvittää, olivatko yritykset panneet täytäntöön sopimuksen markkinaosuuksien
jakamisesta ennakkoon tulitikkujen myyntimarkkinoilla Italiassa.

Maaliskuussa 1999 aloitetun Stream- ja Telepiù-yrityksiä koskevan menettelyn tavoitteena oli selvittää, oli-
ko Italian maksutelevisiomarkkinoilla rikottu yhteisön kilpailusääntöjä ja oliko Italiassa käytössä urheiluo-
hjelmien ja elokuvien lähetysoikeuksia, joihin liittyi salaus. Oletetut rikkomiset liittyivät erityisesti jalka-
pallo-otteluiden ja salattujen elokuvien lähetysoikeuksia koskeviin pitkäaikaisiin yksinoikeussopimuksiin,
joita Telepiù on tehnyt parhaiden jalkapallojoukkueiden ja Italian ja Yhdysvaltain suurimpien elokuvatuo-
tantoyhtiöiden kanssa, sekä Telepiùn ja Streamin kaapeli- ja satelliittikanavilla lähetettävien ohjelmien ja-
kamisesta tekemään yksinjakelusopimukseen. Kolmas menettely, joka on vielä kesken, koskee marrasku-
ussa 1999 käsiteltäväksi tuotua asiaa Aeroporti di Roma – maahuolintapalveluiden tariffit. Rooman kaup-
ungin lentoasemajärjestelmän hallinnoinnista vastaavan Aeroporti di Roma -yrityksen oletetaan rikkoneen
82 artiklaa Rooman tärkeimmän lentoaseman (Rome-Fiumicino) infrastruktuurien ja maahuolintapalvelui-
den hallinnoinnin markkinoilla. Tutkimuksen kohteena olevassa käyttäytymisessä on tarkemmin ottaen ky-
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se maahuolintapalveluihin liittyvien tariffien muuttamisesta ottamalla käyttöön uusi määräkohtaisiin alen-
nuksiin perustuva kanta-asiakasalennusjärjestelmä ja esteiden muodostamisesta omalle tuotannolle sekä te-
hokkaiden ja potentiaalisten kilpailevien yritysten toiminnalle.

Kansallisten kilpailusääntöjen soveltamisesta yhteisön kannalta merkityksellisiin tapauksiin voidaan
mainita kilpailuviranomaisen heinäkuussa 1999 päättämä menettely, jonka tarkoituksena oli tutkia, oliko
yksityinen Lega Nazionale Professionisti -liitto (LNP), jonka jäseniä ovat ensimmäisen ja toisen
divisioonan mestaruusliigaan osallistuvat 38 jalkapalloseuraa, rikkonut kilpailua rajoittavia
yhteistoimintajärjestelyjä koskevaa kieltoa. Jalkapalloliigan säännöissä määrätään, että seurat antavat
LNP:lle yksinoikeuden Italian jalkapallon mestaruusliigan ja liigajoukkueiden cupin otteluiden suorien
ja salattujen televisiolähetysten oikeuksien hallinnointiin. LNP myi kauteen 1998–1999 saakka
jalkapallon mestaruusliigan ensimmäisen ja toisen divisioonan ja liigajoukkueiden cupin suorien ja
salattujen televisiolähetysten oikeudet kollektiivisesti. Jotta voitaisiin arvioida rajoittiko jalkapalloliigan
harjoittama lähetysoikeuksien kollektiivinen myynti kilpailua, katsottiin tarpeelliseksi erottaa myynnin
kohteena olleet kolme tuotetta toisistaan. Myytyjä tuotteita olivat jalkapallon mestaruusliigan
ensimmäisen ja toisen divisioonan otteluiden kohokohtien suorat lähetysoikeudet, mestaruusliigan
ensimmäisen ja toisen divisioonan otteluiden lähetysoikeudet ja Italian liigajoukkueiden cupin otteluiden
lähetysoikeudet. Kilpailuviraston mukaan otteluiden kohokohtien keskitettyä myyntiä voidaan perustella
kyseisten oikeuden yksittäisen myynnin korkeilla kustannuksilla. Oikeuksien kollektiivisen myynnin ei
siten katsottu rajoittavan kilpailua laissa N:o 287/90 tarkoitetulla tavalla, sillä näytti siltä, että
kollektiivinen myynti oli ainoa mahdollinen tapa markkinoida tuotetta. Mestaruusliigan ensimmäisen ja
toisen divisioonan otteluiden salattuja lähetyksiä koskevissa oikeuksissa oli sitä vastoin kyse tuotteista,
jotka jalkapalloseurat voivat myydä yksittäin ja televisioyhtiöt ostaa erikseen, sillä ei ollut mitään syytä
uskoa, että jos tuotteita ei myytäisi kollektiivisesti, televisioyhtiöt eivät olisi kiinnostuneita ostamaan
oikeuksia niihin. Salattuja lähetyksiä koskevien oikeuksien keskitetyn myynnin katsottiin näin ollen
rajoittavan kilpailua. Myös Italian liigajoukkueiden cupin lähetysoikeuksien keskitetyn myynnin
katsottiin muuttavan markkinoiden toimintaa. Tarkastelussa otettiin kuitenkin huomioon
myyntitapahtumien korkeat kustannukset ja televisioyhtiöiden epävarmuus sellaisten oikeuksien ostosta,
joiden haltijat selviävät vain vähän ennen kyseistä tapahtumaa (sen jälkeen, kun seuraavalle kierrokselle
päässeet joukkueet ovat tiedossa). Ottaen huomioon nämä näkökohdat ja se, että jalkapalloliiga teki
sääntöihinsä joitakin muutoksia välittömästi menettelyn aloittamisen jälkeen, katsottiin, että Italian
liigajoukkueiden cupin lähetysoikeuksien keskitetyille myyntineuvotteluille voitiin myöntää lain N:o
287/90 4 §:ssä tarkoitettu poikkeus, kuitenkin vain pudotuspelikierrosten osalta.

Toinen yhteisön kannalta merkityksellinen asia on kilpailuviraston joulukuussa 1999 päättämä menettely,
joka koski Coca-Colan määräysvallassa olevia Italiassa toimivia yrityksiä sekä joitakin Etelä-Italiassa ja
Italian saarilla toimivia riippumattomia pullotusalan yrityksiä. Menettelyssä oli vahvistettu kyseisten
yritysten käyttäneen väärin määräävää markkina-asemaansa estääkseen kilpailevien alkoholittomien
juomien valmistajien pääsyn tukkumarkkinoille, nykyaikaisille vähittäismyyntimarkkinoille ja ravintola-
alan markkinoille. Kilpailuvirasto oli katsonut erityisesti, että alennusten ja muiden etujen myöntäminen
tukkukauppiaille, yksinoikeuslausekkeiden soveltaminen ja yksittäisten myyntitavoitteiden asettaminen
tukkukauppiaille johtivat määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. Coca-Colalle määrättiin
menettelyn päätteeksi 30,6 miljardin Italian liiran sakko. Kahdelle pullotusalan yritykselle puolestaan
määrättiin kummallekin noin 400 miljoonan liiran sakko.

Luxemburg

Tukeakseen kilpailunrajoituksia tutkivan lautakunnan (Commission des Pratiques Commerciales
Restrictives – CPCR) valmistautumista uusiin tehtäviin, joita sille todennäköisesti siirretään
kilpailulakiin suunniteltujen uudistusten voimaantulon myötä, talousministeri siirsi useita asioita sen
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käsiteltäväksi. Lautakunnalle siirretyistä asioista kaksi mielenkiintoisinta koskivat telealaa ja ravintola-
alan maksupalveluita (lounasseteleitä).

Ensimmäinen asia liittyy teleoperaattoreiden vapaasti neuvottelemiin yhdysliikennemaksuihin, joita
operaattorit veloittavat korvaukseksi ulkomaanpuheluiden välittämisestä vastaanottajalle. Komissio on
tutkinut nämä yhdysliikennemaksut alustavasti, mutta on lykännyt asian käsittelemistä siirtääkseen sen
hajautusperiaatteen mukaisesti kansallisille viranomaisille, jotta nämä tekisivät siitä päätöksen
kansallisen lainsäädännön nojalla. Talousministeri päätteli, etteivät asiaa koskevat tutkimukset
vahvistaneet operaattoreiden olevan määräävässä markkina-asemassa alalla. Toinen asia, joka perustui
ravintoloissa noudatettuihin maksutapoihin liittyviä käytäntöjä koskevaan kanteluun, saatettiin
päätökseen toukokuussa 1999.

Alankomaat

Alankomaiden kilpailuviranomaisen NMa:n ja komission yksiköt ovat olleet säännöllisesti yhteydessä
toisiinsa osana komission ja jäsenvaltioiden kilpailusääntöjen täytäntöönpanon alalla harjoittamaa
yhteistoimintaa. Yhteydenpidon tavoitteena on taata kilpailusääntöjen yhdenmukainen soveltaminen ja
estää se, että yritykset kääntyvät niiden kannalta suotuisimman päätöksen tekevän viranomaisen puoleen.

Yhteistoiminta on koskenut erityisesti asioita, joista komissio oli lähettänyt osapuolille hallinnollisen
kirjeen. Yhteistoiminta on kohdistunut myös tapauksiin, joista on lähetetty kanteluita ja/tai
poikkeuslupahakemuksia samanaikaisesti sekä NMa:han että komissioon. Yhteistoiminnan ansiosta
voidaan päättää, kuuluuko asia ensisijaisesti komission vai NMa:n käsiteltäväksi, ja toisen näistä on
keskeytettävä asian käsittely. Päätöksestä ilmoitetaan osapuolille. Koska yhteisössä on otettu käyttöön
uusi vertikaalisiin sopimuksiin sovellettava politiikka, NMa päätti lykätä joidenkin asioiden käsittelyä
välttyäkseen päätöksen perumiselta uusien määräysten voimaantulon seurauksena.

Portugali

Kilpailuneuvosto teki vuonna 1999 kansallisen lain mukaisen päätöksen kahdessa rikkomisesta
johtuvassa menettelyssä, joista ensimmäisessä oli kyse määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä.
Asemaansa väärin käyttänyt yritys oli Tabaqueira, ja kyse oli sopimusehtojen määräämisestä
jälleenmyyjille ja tukkukauppiaille. Toinen menettely koski kilpailua rajoittavia käytäntöjä, joita
sovellettiin alkoholittomien hiilihappoisten juomien jakelujärjestelmässä. Näiden menettelyiden
päätteeksi ei määrätty sakkoja.

Kilpailuneuvosto ilmoitti lisäksi, ettei asetuksen N:o 371/93 2 §:ää voida soveltaa
ennakkoarviointimenettelyssä, joka koski lääketeollisuusyritysten tekemää sopimusta yhteisryityksen
perustamisesta.

Tämän kilpailukertomuksen kattaman jakson aikana kilpailuvirasto aloitti kolme rikkomisesta johtuvaa
menettelyä kansallisten kilpailusääntöjen rikkomisen takia televiestintämarkkinoilla (kaksi menettelyä)
ja luottokorttimarkkinoilla (postimyynti).

Kilpailuvirasto päätti saman jakson aikana loppuraportin laatimalla seuraavien asioiden käsittelyn: – 
Unicer – União Cervejeira, SA, jonka osalta tutkimukset koskivat yrityksen soveltamaa oluenjakelujärjes-
telmää; – Associação da Bolsa de Valores de Lisboa (ABVL), jossa oli kyse syrjivästä käytännöstä ja
määräävän aseman väärinkäytöstä pörssikauppaan liittyvien tietopalveluiden tarjoamisen alalla; –
Lusomundo – Audiovisuais, joka koski Lusomondon soveltamaa elokuvien jakelujärjestelmää.
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Yrityskeskittymien valvonnan alalla kilpailuvirasto sai 67 keskittymäilmoitusta, jotka koskivat
teollisuutta (43), kauppaa (7) ja palveluita (17). Näistä keskittymistä hyväksyttiin 57, joista kaksi
ehdollisina. Yhdessä tapauksessa keskittymän osallistujaehdokkaina olleet yritykset luopuivat kokonaan
keskittymäsuunnitelmastaan. Muiden ilmoitusten käsittely on vielä kesken.

Ruotsi

Ruotsin kilpailuvirasto katsoi, että Scandinavian Airlines System (SAS) oli käyttänyt kahteen otteeseen
väärin määräävää asemaansa Ruotsin kotimaan lentoreittien markkinoilla. Ensimmäisessä tapauksessa
markkinatuomioistuin (Marknadsdomstolen) määräsi SAS:n maksamaan kilpailusääntöjen rikkomisen
takia 1 miljoonan Ruotsin kruunun sakon sen kieltäydyttyä tekemästä erään kilpailijan kanssa
yhtiöidenvälistä sopimusta.

Toisessa rikkomisesta johtuvassa asiassa kilpailuvirasto katsoi, että SAS:n kotimaan reittilentoihin
soveltama Eurobonus-kanta-asiakasjärjestelmä (SAS Frequent Flyer Programme) rikkoi kilpailulakia,
sillä järjestelmä esti muita lentoyhtiöitä tuomasta markkinoille kilpailevia kotimaan lentoyhteyksiä tai
pitämästä niitä markkinoilla. Kilpailuvirasto kehottikin SAS:ää muuttamaan Eurobonus-järjestelmän
soveltamista kotimaan lentojen osalta. Markkinatuomioistuin lykkäsi SAS:n pyynnöstä tämän päätöksen
täytäntöönpanoa odotettaessa lopullisen tuomion antamista asiassa.

Kilpailuvirasto katsoi kartellijärjestelyitä koskevassa asiassa muoviputkialalla toimivien Uponor AB:n, AB
Svenska Wavinin ja KWH Pipe Sverige AB:n rikkoneen kilpailulakia useita kertoja, erityisesti sopimalla
markkinaosuuksista, tekemällä hintayhteistyötä, vaihtamalla tietoja myyntimääristä ja jakamalla 
keskenään kuntien järjestämiä vesijohtoja koskevia arvokkaita sopimuksia. Tavoitteena oli estää, rajoittaa
tai vääristää kilpailua muoviputkimarkkinoilla, ja näiden kolmen yrityksen toiminta johtikin niiden 
toivomaan tulokseen. Kyseisten yritysten käyttäytymisessä oli kyse vakavasta kilpailunrajoituksesta, sillä
se aiheutti rajoituksia muoviputkimarkkinoilla ja suurella osalla polyeteenipaineputkimarkkinoista ja 
niiden joutumisen pitkäksi aikaa näiden kolmen yrityksen määräysvaltaan. Kilpailuvirasto kehotti näin 
ollen Tukholman markkinatuomioistuinta määräämään Uponorille 13 miljoonan Ruotsin kruunun, 
Wavinille 3 miljoonan kruunun ja KWH Pipelle 1,5 miljoonan kruunun sakon.

Kilpailuvirasto aloitti joulukuussa 1999 Ruotsin viittä suurinta öljy-yhtiötä koskevat tutkimukset
kootakseen tietoja raporttiin, joka koskee hintamuutosten ja polttoainealennusten mahdollista
yhteensovittamista, joka on ristiriidassa Ruotsin kilpailulain kanssa.

C – Yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen kansallisissa
tuomioistuimissa

Vain seitsemän jäsenvaltion (Saksa, Belgia, Suomi, Ranska, Italia, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskun-
ta) kilpailuviranomaiset ovat ilmoittaneet kansallisten tuomioistuintensa tekemistä päätöksistä, jotka perus-
tuvat yhteisön kilpailusääntöihin tai joista on haettu ennakkoratkaisua yhteisöjen tuomioistuimelta.

Tässä jaksossa eivät ole mukana niiden tuomioistuinten antamat tuomiot, joiden vastuualueeseen kuuluu
kansallisten kilpailuviranomaisten tekemien päätösten laillisuuden arviointi. Näitä tuomioita on käsitelty
edellisessä jaksossa (Kansallisten viranomaisten toteuttama yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen).

Saksa

Saksan siviilituomioistuinten päätökset, joissa on sovellettu yhteisön oikeutta ja jotka on ilmoitettu
liittovaltion kilpailuvirastolle, ovat seuraavat:
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Päätökset, jotka on tehty vuonna 1998 ja vahvistettu vuonna 1999

1 Hampurin maaoikeus 13.11.1998 416 O 85/98 P-74/99

ESSO AG, Hampuri

Tankstelle Koch GmbH, Dobra

Polttoaineen jakelusopimus, johon sisältyy 20 vuotta voimassa oleva yksinoikeuslauseke, rikkoo
perustamissopimuksen 85 artiklaa: asia ei kuulu asetuksen N:o 1984/83 eikä riskien hajauttamisen
vuoksi myöskään kauppaedustajia koskevan tiedonannon soveltamisalaan.

2 Hampurin maaoikeus 13.11.1998 416 O 82/98 P-75/99

ESSO AG, Hampuri

Beyer + Schulz oHG, Magdeburg

Polttoaineen jakelusopimus, johon sisältyy 20 vuotta voimassa oleva yksinoikeuslauseke, rikkoo
perustamissopimuksen 85 artiklaa: asia ei kuulu asetuksen N:o 1984/83 eikä riskien hajauttamisen
vuoksi myöskään kauppaedustajia koskevan tiedonannon soveltamisalaan.

3 Hampurin maaoikeus 13.11.1998 416 O 90/98 P-76/99

ESSO AG, Hampuri

Bettina und Rüdiger Melswich oHG, Güsten

Polttoaineen jakelusopimus, johon sisältyy 20 vuotta voimassa oleva yksinoikeuslauseke, rikkoo
perustamissopimuksen 85 artiklaa: asia ei kuulu asetuksen N:o 1984/83 eikä riskien hajauttamisen
vuoksi myöskään kauppaedustajia koskevan tiedonannon soveltamisalaan.

4 Hampurin maaoikeus 13.11.1998 416 O 79/98 P-77/99

ESSO AG, Hampuri

Manuela und Frank Linke oHG, Friedersdorf

Polttoaineen jakelusopimus, johon sisältyy 20 vuotta voimassa oleva yksinoikeuslauseke, rikkoo
perustamissopimuksen 85 artiklaa: asia ei kuulu asetuksen N:o 1984/83 eikä riskien hajauttamisen
vuoksi myöskään kauppaedustajia koskevan tiedonannon soveltamisalaan.

5 Hampurin maaoikeus 13.11.1998 416 O 89/98 P-78/99

ESSO AG, Hampuri

Lutz John, Calbe

Polttoaineen jakelusopimus, johon sisältyy 20 vuotta voimassa oleva yksinoikeuslauseke, rikkoo
perustamissopimuksen 85 artiklaa: asia ei kuulu asetuksen N:o 1984/83 eikä riskien hajauttamisen
vuoksi myöskään kauppaedustajia koskevan tiedonannon soveltamisalaan.

6 Hampurin maaoikeus 13.11.1998 416 O 97/98 P-79/99

ESSO AG, Hampuri

Annette und Jens Gottschalk oHG, Rochlitz

Polttoaineen jakelusopimus, johon sisältyy 20 vuotta voimassa oleva yksinoikeuslauseke, rikkoo
perustamissopimuksen 85 artiklaa: asia ei kuulu asetuksen N:o 1984/83 eikä riskien hajauttamisen
vuoksi myöskään kauppaedustajia koskevan tiedonannon soveltamisalaan.
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7 Kölnin maaoikeus 18.11.1998 28 O 252/98 P-175/98

Sauer Anhydrit GmbH, Lauf a.d. pegnitz

MIROS Mineralische Rohstoffe GmbH, Bergheim

Maaoikeus toteaa, ettei vahingonkorvauksia koskeva sopimus rajoita kilpailua; sopimukseen ei
varsinkaan sisälly perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan mukaista tosiasiallista eikä
oikeudellista yksinoikeuslauseketta eikä se ole kilpailulain (GWB) 34 §:n nojalla pätemätön
sopimukseen sisältyvien muotovirheiden perusteella.

8 Frankfurt am Mainin ylempi maaoikeus 15.12.1998 11 U(Kart)16/98 P-090/98

AE TV Cooperation GmbH, Heidelberg

Fédération Internationale de l’Automobile, Pariisi/Ranska

Fédération internationale de l’automobile (vastaaja) ei ole loukannut televisiotuotantoyhtiön
(kantaja) oikeuksia markkinoimalla moottoriurheilutapahtumien televisiointioikeuksia keskitetysti
(BGB:n 823 §:n 2 momentti; EY:n perustamissopimuksen 85 ja 86 artikla; BGB:n 826 §; UWG:n 1
ja 3 §).

9 Frankfurt am Mainin ylempi maaoikeus 22.12.1998 11 U (Kart) 32/94 P-140/91

Beck-Bau GmbH, Eschwege

Wilfried Rappe, Breuna-Wettesingen

Kyse ei ole GNT:n 13 §:n mukaisesta tariffien korotuksesta, kun osapuolet ovat sopineet kiinteästä
korvauksesta, joka ei ylitä matkasta perittävää tariffia; yhteisöjen tuomioistuimen tuomion mukaan
GüKG:n määräykset eivät ole ristiriidassa EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan kanssa. 

Vuonna 1999 annetut ja liittovaltion kilpailuvirastolle toimitetut tuomiot

1 Frankfurt-am-Mainin maaoikeus 6.1.1999 3/8 O 109/97 P-71/98

Churchill Trading System Textilhandels GmbH, Frankfurt/M.

Artesanos Camiseros SA, Madrid/Espanja

Osapuolten välinen luvakesopimus on mitätön muotomääräyksen laiminlyönnin vuoksi;
luvakesopimuksista annettua asetusta ei voida soveltaa (GWB:n 34 § (aikaisempi toisinto); asetus
EY N:o 4087/88)

2 Düsseldorfin maaoikeus 6.1.1999 34 O 182/98 P-260/98

Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn

AOK Bundesverband, Bonn

Lakisääteisten sairauskassojen muodostamien yhdistysten yhdessä harjoittama kiinteiden hintojen
määrittely morfiinia sisältäville valmisteille SGB:n 35 §:n 3 momentissa ja SGB V:n 213 §:ssä
tarkoitetulla tavalla rikkoo EY:n perustamissopimuksen 85 artiklaa (välitoimet).

3 Düsseldorfin ylempi maaoikeus 19.1.1999 U (Kart) 17/98 P-136/98

Klaus Kohlgrüber, Bergisch-Gladbach

DOM Brauerei GmbH, Köln

Yksinmyyntivelvoitteen ja vähimmäisostovelvoitteen sisältävä oluentoimitussopimus on
periaatteessa laillinen, mutta ankara velvoite maksaa kiinteä korvaus on vastoin hyviä tapoja
(GWB:n (aikaisempi toisinto) 34 § ja EY:n perustamissopimuksen 85 artikla, BGB:n 138 §). 
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4 Düsseldorfin maaoikeus 19.1.1999 4 O 114/98 P-140/98

New York Blood Center, Inc.; New York/USA

1. Octapharma AG, CH-Ziegelbrück; 2. Octapharma, A-Wien u.a.

Patenttilisenssisopimus ei kuulu TT-GVO:n soveltamisalaan; se, että määräaikaa koskeva lauseke on
mahdollisesti mitätön, ei tee koko sopimusta mitättömäksi; kirjallista muotoa on noudatettu (GWB:n
(aikaisempi toisinto) 34 ja 20 §; asetus 240/96; EY:n perustamissopimuksen 85 artikla; Sveitsin OR:n
20 §).

5 Mainzin maaoikeus 22.1.1999 11 HKO 62/98 P-140/98

Deutsche Post AG, Bonn

Landal Green Parks GmbH

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätettäväksi jätetty se, onko yhteisön lainsäädännön mukaista,
että Deutsche Post (kantaja) soveltaa kotimaantariffia aineettomaan jälleenpostitukseen eräässä
rajatapauksessa (Maailman postiliiton yleissopimuksen 25 §; EY:n perustamissopimuksen 59 ja sitä
seuraavat artiklat, 30 ja sitä seuraavat artiklat, 90 artikla sekä 86 artikla). 

6 Cellen ylempi maaoikeus 24.2.1999 13 U (Kart) 162/98 P-175/96

Autohof Bismark GmbH, Münster

HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, Hannover

Ei oikeutta vaatia, että vakuutusyhtiö luopuu maksusta omien sijaisautoja koskevien tariffiensa
perusteella (UWG:n 1 ja 3 §; GWB:n (aikaisempi toisinto) 25 §:n 1 momentti, 26 §:n 2 momentti ja
35 §:n 1 momentti; EY:n perustamissopimuksen 85 artikla; BGB:n 823 §; StGB:n 240 §).

7 Hampurin ylempi maaoikeus 31.3.1999 3 U 76/97 P-88/99

Sony Deutschland GmbH, Köln

Stefan Bahrami, Köln

Vastaajan vertikaalinen jakelujärjestelmä oli tehokas, poikkeukseton ja sitä sovellettiin käytännössä
(UWG:n 1 §; GWB:n (aikaisempi toisinto) 34 §; EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohta;
GWB:n 20 §:n 1 momentti; ZPO:n 91 a §:n mukainen päätös kustannuksista).

8 Traunsteinin maaoikeus 31.3.1999 1 HK O 1395/98 P-111/99

A + S Unipeg Pharma-Vertriebs GmbH, Weißenhorn

Herlmut Leipold, Bayerisch Gmain

Kilpailukieltolauseke, joka on voimassa kolme vuotta kantajan, joka on osa vastaajana olevaa
yhtiötä, poistumisesta markkinoilta, ei ole ristiriidassa GWB:n 1 §:n tai EY:n perustamissopimuksen
85 artiklan kanssa, koska tuntuvaa vaikutusta ei ole osoitettu (tiivistelmä «Urkundsprozeß»-
nimisessä menettelyssä).

9 Düsseldorfin maaoikeus 28.4.1999 34 O (Kart) 23/99 P-36/99

Süd-Apotheke, Inh. Dr. Wolfgang Reipen, Düsseldorf

AOK-BV, Bonn, u.a. Spitzenverbände der gesetzl. Krankenkasse

Lakisääteisten sairauskassojen muodostamien yhdistysten ja apteekkien välinen sopimus
sytostaattilääkkeiden ostohinnoista ei rajoita kilpailua (BGB:n 823 §:n 2 momentti ja 1004 §; EY:n
perustamissopimuksen ent. 85 artiklan 1 kohta; UWG:n 1 §). 
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10 Frankfurtin ylempi maaoikeus 18.5.1999 11 U (Kart) 54/98 P-129/99

Klaus Zimber Inh. D. Parfümerie und Mode Zimber, Lahr

Eurocos Cosmetic GmbH, Groß-Gerau

Ei oikeutta vahingonkorvauksiin tilausten toimittamatta jättämisen vuoksi (varsinkaan) siitä syystä,
että kantaja on myynyt tuotteita valtuuttamattomille jälleenmyyjille eikä siten ole täyttänyt
luvakesopimuksesta johtuvia velvollisuuksia (GWB:n (aikaisempi toisinto) 26 §:n 2 momentti; EY:n
perustamissopimuksen ent. 85 artikla).

11 Münchenin ylempi maaoikeus 20.5.1999 U (K) 3915/98 P-119/97

Agip Dt AG u. weit. Mineralölges. In GbR Tankdienst-Ges., München

Flughafen München GmbH, München

Kantaja ei saa vaatia oikeutta toimittaa lentokonepolttoaineita Münchenin lentoasemalle eikä
vahingonkorvausta valtuutettujen palveluntarjoajien väärästä valinnasta (EY:n
perustamissopimuksen 86 artikla; direktiivi 96/97/EY; GWB:n 20 ja 33 §). 

12 Düsseldorfin maaoikeus 26.5.1999 34 O (kart) 219/98 P-11/99

Deutsche Post AG, Bonn

Allkauf Reisen GmbH, Düsseldorf

Deutsche Post AG:llä on oikeus saada kotimaanmaksu vastaajan saksalaisen yrityksen Tanskasta
lähetetyn postin jakelusta; UPU:n 25 § ei riko yhteisön oikeutta.

13 Düsseldorfin maaoikeus 26.6.1999 34 O 220/98 P-10/99

Deutsche Post AG, Bonn

Comfort Card Services GmbH, Ratingen

Kantaja voi vaatia vastaajaa maksamaan kotimaanmaksun Alankomaissa tuotetuista ja sieltä
postitetuista postilähetyksistä, jotka on osoitettu saksalaisille vastaanottajille (UPU 1989:n 25 §;
EY:n perustamissopimuksen ent. 59 ja 86 artikla).

14 Münchenin ensimmäinen maaoikeus 30.6.1999 21 O 5205/99 P-174/99

Hennig Arzneimittel GmbH, Flörsheim

Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Köln u.a.

Ei oikeutta estää julkaisemasta lääkäreiden ja sairauskassojen komitean ohjesääntöjä, joissa
kielletään oikeus määrätä tiettyjä lääkeryhmiä (UWG:n 1 §; EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82
artikla; välitoimet).

15 Düsseldorfin ylempi maaoikeus 27.7.1999 U (Kart) 33/98 P-97/97

Gödecke AG, Berlin

AOK Bundesverband, Bonn, und Spitzenverbände weiterer Krankenkassen

Lääkkeiden kiinteiden hintojen mukauttaminen, jota lakisääteisten sairauskassojen muodostamat
yhdistykset ovat harjoittaneet, rikkoo EY:n kilpailuoikeutta (EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan
1 kohta ja 86 artiklan 2 kohta; BGB:n 823 §:n 2 momentti ja 1004 §).

16 Düsseldorfin ylempi maaoikeus 27.7.1999 U (Kart) 36/98 P-108/97

Intersan, Institut f. pharm. u. klin. Forschung GmbH, Ettlingen
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AOK Bundesverband, Bonn, und Spitzenverbände weiterer Krankenkassen

Lääkkeiden kiinteiden hintojen mukauttaminen, jota lakisääteisten sairauskassojen muodostamat
yhdistykset ovat harjoittaneet, rikkoo EY:n kilpailuoikeutta (EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan
1 kohta ja 86 artiklan 2 kohta; BGB:n 823 §:n 2 momentti ja 1004 §).

17 Düsseldorfin maaoikeus 28.7.1999 34 O (Kart) 72/99 P-97/99

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz

Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Köln

Jos ei ole pakko, ei toteuteta välitoimia, jotka estävät julkaisemasta vastaajan ohjesääntöjä, joissa
kielletään kantajan tiettyjen tuotteiden määrääminen reseptillä, sen jälkeen kun vastaaja on
lopettanut julkaisun (UWG:n 1 §; EY:n perustamissopimuksen ent. 85 ja 86 artikla; GWB:n 1 ja 19
§, 20 §:n 1 momentti, 21 §:n 1–3 momentti, 33 §).

18 Düsseldorfin maaoikeus 28.7.1999 34 O (Kart) 71/99 P-91/99

Goedecke Aktiengesellschaft, Berlin

Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Köln

Jos ei ole pakko, ei toteuteta välitoimia, jotka estävät julkaisemasta vastaajan ohjesääntöjä, joissa
kielletään kantajan tiettyjen tuotteiden määrääminen reseptillä, sen jälkeen kun vastaaja on
lopettanut julkaisun (UWG:n 1 §; EY:n perustamissopimuksen ent. 85 ja 86 artikla; GWB:n 1 ja 19
§, 20 §:n 1 momentti, 21 §:n 1–3 momentti, 33 §).

19 Düsseldorfin maaoikeus 28.7.1999 34 O (Kart) 77/99 Q P-107/99

Chephasaar GmbH, ST. Inghert

Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Köln

Jos ei ole pakko, ei toteuteta välitoimia, jotka estävät julkaisemasta vastaajan ohjesääntöjä, joissa
kielletään kantajan tiettyjen tuotteiden määrääminen reseptillä, sen jälkeen kun vastaaja on
lopettanut julkaisun (UWG:n 1 §; EY:n perustamissopimuksen ent. 85 ja 86 artikla; GWB:n 1 ja 19
§, 20 §:n 1 momentti, 21 §:n 1–3 momentti, 33 §).

20 Kölnin ylempi maaoikeus 3.8.1999 4 U 60/98 P-196/99

Auto Valen GmbH, Gütersloh

Chrysler Import Deutschland GmbH, Kerpen

Yksinjakelusopimus on mitätön asetuksen N:o 1495/95 rikkomisen vuoksi; se, että vastaaja toteaa
sopimuksen mitättömäksi todellisen (uudelleen) purkamisen jälkeen, ei ole luottamuksen
väärinkäyttöä. 

21 Düsseldorfin maaoikeus 4.8.1999 34 O (Kart) 111/99 P-145/99

Mannesmann Mobilfunk GmbH, Düsseldorf

DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH, Bonn

Vastaajan velvollisuutena ei ole tarjota C-verkkonsa asiakkaille ilmaista soitonsiirtoa DI-verkkoonsa
tai kantajan D2-verkkoon (EY:n perustamissopimuksen ent. 86 artikla; GWB:n 19 §:n 4 momentin
neljäs luetelmakohta, 20 ja 33 §, välitoimet).

22 Düsseldorfin ylempi maaoikeus 26.8.1999 U (Kart) 3/99 P-260/98

Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn
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AOK Bundesverband, Bonn

Kiinteiden hintojen vahvistaminen morfiinivalmisteille SGB:n 35 pykälän 3 kohdassa ja SGB V:n
213 pykälässä tarkoitetulla tavalla, jota lakisääteisten sairauskassojen yhdistykset ovat harjoittaneet,
rikkoo EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaa (välitoimet).

23 Düsseldorfin maaoikeus 31.8.1999 34 O 194/98 P-280/98

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach a.R.

AOK Rheinland, Düsseldorf und neun weitere Krankenkassen

Riita, joka koskee inkontinenssituotteiden kiinteiden hintojen vahvistamista SGB:n 35 pykälän 3
kohdassa tarkoitetulla tavalla EY:n perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan vastaisesti, kuuluu
siviilituomioistuimen toimivaltaan (GVG:n 17a §, SGG:n 51 §:n 2 momentti; GWB:n 87 §:n 1
momentti). 

24 Düsseldorfin ylempi maaoikeus 28.9.1999 U (Kart) 16/99 P-36/99

Süd-Apotheke, Inh. Dr. Wolfgang Reipen, Düsseldorf

AOK BV, Bonn, u.a. Spitzenverbände der gesetzl. Krankenkassen

Lakisääteisten sairauskassojen muodostamien yhdistysten ja apteekkien välinen sopimus
sytostaattilääkkeiden ostohinnasta ei rajoita kilpailua (BGB:n 823 §:n 2 momentti, 1004 §; EY:n
perustamissopimuksen ent. 85 artiklan 1 kohta; UWG:n 1 §; välitoimet).

25 Münchenin ylempi maaoikeus 21.10.1999 U (Kart) 3153/99 P-111/99

A + S Unipeg Pharma-Vertriebs GmbH, Weißenhorn

Herlmut Leipold, Bayerisch Gmain

Kilpailukieltolauseke, joka on voimassa kolme vuotta kantajan, joka on osa vastaajana olevaa
yhtiötä, poistumisesta markkinoilta, ei ole ristiriidassa GWB:n 1 §:n tai EY:n perustamissopimuksen
entisen 85 artiklan kanssa, koska tuntuvaa vaikutusta ei ole osoitettu (tiivistelmä «Urkundsprozeß»-
nimisessä menettelyssä).

26 Düsseldorfin maaoikeus 27.10.1999 34 O (Kart) 221/98 P-21/99

Deutsche Post AG, Bonn

Der Schlanke Schnitt Versand GmbH, Langenfeld

Kantajalla on oikeus kotimaanmaksuun vastaajan postilähetyksistä, jotka on lähetetty ulkomailta aine-
ettomaan jälleenpostitukseen (UPU 1989:n 25 §; EY:n perustamissopimuksen ent. 59 ja 86 artikla).

Belgia

Korkein oikeus antoi 7. toukokuuta 1999 tärkeän tuomion, joka koski ammatinharjoittajia, erityisesti
apteekkareita. Korkein oikeus katsoi, että vaikka apteekkarit eivät olekaan kauppalainsäädännön 1
pykälässä tarkoitettuja kauppiaita ja niillä on yhteiskunnallinen tehtävä, ne harjoittavat ammattia, jonka
tarkoituksena on myydä tavaroita ja palveluja. Niillä on pitkän aikavälin taloudellinen tavoite ja ne ovat
yleensä Belgian kilpailulain 1 pykälässä tarkoitettuja yrityksiä.

Suomi

Suomessa ei ole tilastoja asioista, joissa kansalliset tuomioistuimet ovat soveltaneet yhteisön
kilpailusääntöjä, eikä tärkeitä tuomioita ole komission tietojen mukaan tehty.
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Tampereen käräjäoikeus (alioikeus) on pyytänyt yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua 81
artiklan 1 kohdan soveltamisesta tavarantoimittajan tekemään markkinointi- ja yhteistyösopimukseen
sekä erään huoltoaseman liiketoimintaan. Sopimuksen mukaan huoltoaseman velvollisuutena on ostaa ja
myydä tiloissaan ainoastaan tiettyjä öljy- ja erikoistuotteita. (320)

Ranska

Korkein hallinto-oikeus (Conseil d’État) vahvisti päätöksentekokäytäntönsä, jonka mukaan kilpailusään-
nöt kuuluvat hallinnollisten tuomioistuinten valvomaan lainsäädäntöön. Tehdessään päätöstä Aéroports de
Paris’n (julkinen yritys) tekemistä julkisen sektorin työsopimuksista korkein hallinto-oikeus kuuli kilpailu-
neuvostoa ennen päätöksensä tekoa saadakseen «kaikki tiedot», joiden perusteella se voi päätellä, onko ky-
seessä 1. joulukuuta 1986 annetun määräyksen 8 pykälässä tarkoitettu määräävän aseman väärinkäyttö. (321)

Huhtikuun 9. päivänä 1999 antamassaan tuomiossa, jossa vahvistettiin 17. syyskuuta 1998 toteutetun Coca-
Cola/Orangina-keskittymän kieltäminen, korkein hallinto-oikeus nojautui suuressa määrin yhteisön pää-
töksiin, erityisesti merkityksellisten markkinoiden ja valittujen tuotteiden vaikutuksen arvioinnin osalta.

Korkein oikeus (Cour de cassation) vahvisti 6. huhtikuuta 1999 antamassaan tuomiossa luvakkeenantajan
asettaman kilpailukieltolausekkeen pätevyyden 81 artiklan ja poikkeusasetuksen N:o 4087/88 nojalla. 
Luvakkeenantaja, Phildar-niminen yritys, oli kieltänyt luvakkeensaajia myymästä kilpailevia 
tuotemerkkejä. Tätä pidettiin välttämättömänä verkoston identiteetin ja tuotekuvan homogeenisuuden 
säilyttämiseksi toimialan ja myytyjen tuotteiden luonteen (villa ja tekstiilituotteet) vuoksi.

Italia

i) Kansallisten tuomioistuinten päätökset

Monzan tuomioistuimen 23. helmikuuta 1999 antama tuomio: tuomioistuin katsoi, että pankkien
asiakkailta perimien korkojen laskeminen soveltamalla neljännesvuosittain toteutettavaa kapitalisointia
koskevaa lauseketta, oli laiton muun muassa siitä syystä, että Italian pankkiyhdistyksen yhtenäiset
säännöt, joissa määrätään pankit toteuttamaan kapitalisointi neljännesvuosittain, ovat 81 artiklan
vastaisia.

ii) Ennakkoratkaisupyynnöt

Perustamissopimuksen 234 artiklan nojalla tuomioistuimelle esitettyihin ennakkoratkaisupyyntöihin
kuuluu esimerkiksi Pinerolon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen pyytämä ennakkoratkaisu siitä,
sovelletaanko 81 artiklan 1 ja 3 kohtaa asianajajien kansallisen neuvoston vahvistamiin asianajajien
vähimmäis- ja enimmäispalkkioihin.

Alankomaat

Alankomaiden tuomioistuimet ovat soveltaneet yhteisön kilpailuoikeutta seuraavissa päätöksissä. On
syytä huomata, että Alankomaiden tuomioistuimet tulkitsevat itse asiassa perustamissopimuksen 81 ja
82 artiklaa myös alankomaalaista kilpailulainsäädäntöä soveltaessaan, sillä Alankomaiden
kilpailulainsäädäntö on laadittu yhteisön kilpailusääntöjen mallin mukaan.
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Groningenin tuomioistuimen (Rechtbank Groningen) puheenjohtajan asiassa Volvo Nederland
vastaan Autobedrijf W.F. Nijburg 28.1.1999 antama tuomio

Välitoimet, asetus N:o 1475/95; uusi kaksivuotinen jakelusopimus on asetuksen 5 artiklan 2 kohdan
2 alakohdan vastainen; kestoa koskeva määräys ei kuitenkaan tässä tapauksessa tarkoita koko
sopimuksen olevan mitätön, koska tarkoituksena on soveltaa jakelijaan, jolla on jo kauan ollut
sopimus, samoja ehtoja, joista sovittiin muiden jakelijoiden kanssa asetuksen tullessa voimaan. Siten
asetuksen jakelijoille antamaa turvaa (liian) lyhytaikaisia sopimuksia vastaan ei ole vaarannettu.

Korkeimman oikeuden (Hoge Raad) asiassa Zuivelcoöperatie Campina Melkunie vastaan De Bie
ym. 29. tammikuuta 1999 antama tuomio

Korkein oikeus hylkäsi valituksen ‘s-Hertogenboschin muutoksenhakutuomioistuimen tuomiota
vastaan. Kyseisessä tuomiossa julistettiin mitättömäksi osuuskunnan irtisanomisjärjestelmä, jonka
vaikutuksena ja myös tavoitteena oli yhdessä yksintoimitusvelvollisuuden kanssa rajoittaa ostajien
kilpailua ja jolle ei erittäin todennäköisesti olisi myönnetty poikkeuslupaa 81 artiklan 3 kohdan
nojalla, jos siitä olisi ilmoitettu komissiolle.

‘s-Hertogenboschin muutoksenhakutuomioistuimen (Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch) asiassa Thijm
vastaan Diesel Benelux 15. helmikuuta 1999 antama tuomio

Välitoimia koskeva pyyntö; vaatetusteollisuus; tuomioistuin katsoi, että 81 artiklan 1 kohtaa ei ollut ri-
kottu, koska jälleenmyyntikiellon olemassaoloa ei ollut osoitettu; sen mielestä ei ollut syytä kieltää ta-
varantoimittajaa soveltamasta jakelujärjestelmää, johon liittyy laadullisten tekijöiden lisäksi määrää
koskevia tekijöitä; tuomioistuin katsoi myös, että järjestelmä ei rikkonut 82 artiklaa, koska ei ollut ai-
hetta katsoa, että Diesel Beneluxilla olisi määräävä asema millään merkittävällä markkinasegmentillä
(luksus- ja designer-farkut/vapaa-ajan vaatteet tai kaikki farkut ja vapaa-ajan vaatteet).

Amsterdamin muutoksenhakutuomioistuimen (Gerechtshof Amsterdam) asiassa Heineken vastaan
P.S.E. Belgium 15. huhtikuuta 1999 antama tuomio

Välitoimia koskeva pyyntö, kilpailukieltolauseke; ei merkittävää vaikutusta (joka olisi omiaan
rajoittamaan kilpailua) konferenssien järjestämisen markkinoilla; kyse on vain erittäin pienestä
määrästä konferensseja Alankomaissa ja Euroopan unionissa. Näin ollen lauseke rajoittaa kilpailua
vain rajoitetun aikaa pienellä alueella.

Rotterdamin tuomioistuimen ( Rechtbank Rotterdam) asiassa Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
(KNVB) vastaan Feyenoord 9. syyskuuta 1999 antama tuomio

Riita jalkapallo-otteluihin liittyvien eri oikeuksien omistuksesta; KNVB:tä olisi pidettävä EY:n
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna yritysten yhteenliittymänä; kyseessä
olevilla KNVB:n säännöillä on haitallinen vaikutus kilpailuun Alankomaiden markkinoilla ja
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska KNVB on ainoa jalkapalloyhdistys, jonka jäseniä kaikki
ensimmäisen divisioonan seurat ovat.

Haagin muutoksenhakutuomioistuimen (Gerechtshof ‘s-Gravenhage) asiassa Onderlinge
Waarborgmaatschappij Zorg en Zekerheid vastaan Theo de Graaf Brillen en Contactlenzen 30.
syyskuuta 1999 antama tuomio

KILPAILURAPORTTI 1999

KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN JÄSENVALTIOISSA 369



Välitoimia koskeva pyyntö; sairausvakuutusyhtiötä voidaan tässä tapauksessa pitää 81 artiklan 1
kohdassa tarkoitettuna yrityksenä, koska kyseessä olevien lisävakuutusten tarjoaminen ei kuulu sen
lakisääteiseen tehtävään.

Korkeimman oikeuden (Hoge Raad) asiassa Driessen vastaan Benegas 15. lokakuuta 1999 antama
tuomio

Viimeinen valitus, yksinostosopimus; 85 artiklan 1 kohtaa sovelletaan yritysten välisiin sopimuksiin;
se, että kaasun ostaja ei myy kaasua edelleen vaan käyttää sen itse, ei tarkoita sitä, etteikö ostaja voisi
olla 85 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yritys.

Yhdistynyt kuningaskunta

Yhdistyneen kuningaskunnan muutoksenhakutuomioistuimessa käsiteltiin joukko asioita, jotka koskevat
oluen ostovelvoitteita. Asiassa Passmore vastaan Moreland plc muutoksenhakutuomioistuin (Court of 
Appeal) totesi, että kyseessä oleva ostosopimus ei enää riko 81 artiklan 1 kohtaa Inntrepreneurin siirryttyä
pienemmän Moreland plc:n omistukseen. Muissa asioissa – Trent Taverns Ltd vastaan Sykes, Walker Cain
Ltd and Ind Coope Ltd vastaan McCaughey, Inntrepreneur vastaan Langton ja Inntrepreneur vastaan Birch
ja muut – pubinpitäjät, jotka väittivät, että kyseiset sopimukset kuuluivat 81 artiklan 1 kohdan soveltamisa-
laan ja olivat sen vuoksi mitättömiä, hävisivät juttunsa. Asiassa Trent Taverns muutoksenhakutuomioistuin
katsoi, että ei ollut syytä hyväksyä kantajan pyyntöä asian siirtämisestä yhteisöjen tuomioistuimen käsitel-
täväksi 234 artiklan nojalla, mutta sitä vastoin asiassa Courage Ltd vastaan Crehan se suostui vastaavaan 
pyyntöön; tässä asiassa on kyse siitä, onko kielletyn sopimuksen osapuolella oikeus vahingonkorvauksiin.

D – Komission ja kansallisten tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä
vuonna 1993 annetun tiedonannon soveltaminen

Vuonna 1999 komission kilpailun pääosasto vastasi viiteen jäsenvaltioiden tuomioistuimilta tulevaan,
vuonna 1993 annetun tiedonannon mukaiseen pyyntöön.

Pyynnöistä neljä tuli Espanjan tuomioistuimilta ja ne koskivat huoltoasemasopimuksia. Ainoastaan yksi,
ensimmäisenä mainittu pyyntö, koski oikeudellista kysymystä.

Asiasta vastaavan linjan johtaja vastasi 18. maaliskuuta 1999 Espanjan hallintotuomioistuimen (Sala de lo
contencioso-administrativo de l’Audiencia Nacional (sección sexta)) puheenjohtajan esittämään pyyntöön,
joka on päivätty 4. marraskuuta 1998 ja jossa pyydettiin kilpailun pääosastoa laatimaan yhteisön 
kilpailulainsäädäntöön ja erityisesti asetukseen (ETY) N:o 1984/83 perustuva analyysi öljy-yhtiön 
ja huoltoaseman omistajan välisestä pitkäaikaisesta polttoaineen yksintoimitussopimuksesta. Pyyntö 
esitettiin huoltoaseman omistajan kanneltua kilpailutuomioistuimen tekemästä päätöksestä, jossa 
vahvistettiin Espanjan talousministeriön kilpailuosaston johtajan päätöslauselma, jonka mukaan 
kiistanalainen sopimus on yhteisön oikeuden ja Espanjan kilpailuoikeuden mukainen. Vastauksessaan joh-
taja esitti joitain yleisiä huomautuksia pyynnössä esille otetuista yhteisön kilpailuoikeuteen liittyvistä sei-
koista. Näitä olivat kauppaedustajan ja jälleenmyyjän välinen ero yhteisön kilpailuoikeuden mukaan, jonka
osalta erityisesti otettiin huomioon vuonna 1962 annettu komission tiedonanto kauppaedustajien kanssa 
tehdyistä yksinedustussopimuksista, ja toiseksi asetuksen (ETY) N:o 1984/83 12 artiklan tulkinta sen osal-
ta, kuinka kauan yksinostovelvoitteet voivat enintään kestää, jotta niille voitaisiin myöntää ryhmäpoikkeus.

Madridin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin nro 39 (Tribunal de Primera Instancia n°39) pyysi 21. ke-
säkuuta 1999 kilpailun pääosastolta edellä mainitusta 18. maaliskuuta päivätystä kirjeestä oikeaksi todistet-
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tua jäljennöstä. Tuomioistuimen käsiteltävänä oli riita-asia, jossa osapuolina olivat sama öljy-yhtiö ja huol-
toaseman omistaja kuin jotka olivat sopimuspuolet edellä mainitussa menettelyssä. Asiasta vastaavan linjan
johtaja vastasi tuomioistuimelle 15. heinäkuuta lähettäen jäljennöksen pyydetystä asiakirjasta.

Toinen espanjalainen siviilituomioistuin, Barcelonan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin nro 38,
pyysi kilpailun pääosastoa 31. toukokuuta 1999 vahvistamaan aikaisemmin asiassa IV.33.503 öljy-
yhtiölle lähetetyn hallinnollisen kirjeen aitouden (ks. XXIII kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen
(1993) 226 kohta, XXIV kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen (1994) sivu 386 ja 30. kesäkuuta
1994 annettu komission lehdistötiedote IP/94/596). Asiasta vastaavan linjan johtaja vahvisti
hallinnollisen kirjeen aitouden 23. kesäkuuta 1999 päivätyllä kirjeellä.

Vastaavanlaisen pyynnön esitti 23. kesäkuuta 1999 toinen espanjalainen siviilituomioistuin, Barcelonan
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin nro 50, joka pyysi samoin vahvistamaan edeltävässä kappaleessa
mainitun hallinnollisen kirjeen aitouden. Asiasta vastaavan linjan johtaja vastasi 26. heinäkuuta 1999.

Asiasta vastaavan linjan johtaja vastasi 18. toukokuuta Helsingborgin käräjäoikeudelle (Helsingborgs
Tingsrätt), joka oli kysynyt, milloin komissio uskoi voivansa tehdä päätöksen asiassa IV/36.568, Scandlines
Sverige / Port of Helsingborg. Johtaja totesi vastauksessaan, että komissio oli saanut tutkimuksensa alusta-
van vaiheen päätökseen. Hän tarkensi, että jos asiassa lähetetään väitetiedoksianto, on otettava huomioon se-
kä osapuolille huomautusten esittämiseen annettu määräaika että kuulemistilaisuuden järjestämisen vaati-
ma aika. Sen vuoksi ei ollut todennäköistä, että päätös voitaisiin tehdä ennen viimeistä vuosineljännestä. Jos
komissio päättelee, että kantelu ei ollut oikeutettu, sen olisi annettava kantelijalle aikaa huomautusten esit-
tämiseen; tällöin mahdollinen päätös voitaisiin tehdä syksyllä.

E – Kansallisten kilpailuviranomaisten toiminta 81 ja 82 artiklan
täytäntöönpanossa

Alkuhuomautukset

1. Yhteenveto koskee ainoastaan jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten eikä oikeusviranomaisten
toimintaa perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan täytäntöönpanossa, sillä näitä artikloja sovelletaan
suoraan, minkä vuoksi ne ovat täytäntöönpanokelpoisia kunkin jäsenvaltion tuomioistuimissa.

2. Soveltaessaan 81 ja 82 artiklaa hallintoviranomaisten on noudatettava perustamissopimuksen 84
artiklan ja asetuksen N:o 17 9 artiklan 3 kohdan mukaisia komission etujen turvaamiseksi asetettuja
rajoituksia.
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Sovelletaanko Lakiviite / Täydentävät Selitykset
Kyllä/Ei

Itävalta Ei

Belgia Kyllä 5.8.1991 annetun lain §53, joka tuli voimaan 1.4.1993: kun Belgian 
viranomaisten on päätettävä EY:n perustamissopimuksen 84 artiklan 
nojalla asioista, jotka koskevat sopimusten luvallisuutta ja määräävän 
aseman väärinkäyttöä yhteismarkkinoilla, päätöksen tekevät tässä laissa 
säädetyt viranomaiset perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja 82 
artiklan mukaisesti ja noudattaen tässä laissa säädettyä menettelyä ja 
seuraamuksia. 

Tanska Ei

Suomi Ei Kauppa- ja teollisuusministeriön perustama työryhmä vastusti tätä 
mahdollisuutta (tammikuussa 1997 antamassaan selvityksessä).



Päätelmät

1. EU:n 15 jäsenvaltiosta kahdeksassa hallintoviranomaiset voivat ja seitsemässä eivät voi soveltaa
suoraan 81 ja 82 artiklaa.

2. Ne kahdeksan jäsenvaltiota, joissa kyseisiä määräyksiä voidaan soveltaa suoraan, ovat Belgia, Ranska,
Saksa, Kreikka, Italia, Alankomaat, Portugali ja Espanja. Ne seitsemän jäsenvaltiota, joissa kyseisiä määräyksiä
ei voida soveltaa suoraan, ovat Itävalta, Tanska, Suomi, Irlanti, Luxemburg, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta.
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Ranska Kyllä 1.12.1986 tehdyn päätöksen §56 a (joka lisättiin 2.12.1992 annetulla lailla).
Valtiovarainministerillä ja hänen osastonsa edustajilla sekä 
kilpailuneuvostolla (Conseil de la Concurrence) on 81 ja 82 artiklan 
soveltamista koskevat toimivaltuudet, joita ne käyttävät kyseisen 
asetuksen mukaisesti yleensä Ranskan kilpailulain panemiseksi täytäntöön. 

Saksa Kyllä GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), §47
Käyttääkseen perustamissopimuksen 84 ja 85 artiklan ja 
perustamissopimuksen 83 artiklaan perustuvien asetusten nojalla 
jäsenvaltioiden viranomaisille annettuja toimivaltuuksia Bundeskartellamt
on toimivaltainen soveltamaan GWB:tä.

Kreikka Kyllä Nomos (laki) 703/1977 peri prostassias tou elephterou antagonismou
(vapaan kilpailun suojaamisesta), sellaisena kuin se on muutettuna lain 
Nomos 2296/1995 13 pykälän b kohdan 3 alakohdalla: kilpailulautakunta 
ja sen sihteeristö hoitavat tehtävät, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden 
kansallisille viranomaisille perustamissopimuksen 84 ja 85 artiklan sekä 
perustamissopimuksen 83 artiklan ja muiden kyseisen sopimuksen 
valtuusmääräysten mukaisten asetusten nojalla. Hoitaakseen nämä 
tehtävät kilpailulautakunnalla ja sen sihteeristöllä on toimivaltuudet, jotka 
on myönnetty niille kyseisen lain soveltamista varten.

Irlanti Ei

Italia Kyllä Legge comunitaria 1994, 54 pykälän 5 kohta: Autorità garante della 
concorrenza soveltaa 81 artiklan 1 kohtaa ja 82 artiklaa käyttäessään 
kansalliseen kilpailulakiin (10.10.1990 annettuun lakiin N:o 287) 
perustuvia toimivaltuuksia. 

Luxemburg Ei

Alankomaat Kyllä Toukokuun 22. päivänä 1997 annetun kilpailulain (Mededingingswet) 
§84: kilpailuviraston (Mededingingsautoriteit) pääjohtaja käyttää 
perustamissopimuksen 83 artiklaan perustuvien asetusten mukaisia 
toimivaltuuksia soveltaakseen perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa 
ja 82 artiklaa.

Portugali Kyllä Lokakuun 29. päivänä 1993 annetun Decreto-lein 371/93 12 pykälän 2 
kohta: kilpailusta ja hinnoista vastaava pääosasto on toimivaltainen 
hoitamaan tehtävät, jotka kuuluvat perustamissopimuksen 83 artiklaan 
perustuvien asetusten nojalla jäsenvaltioiden viranomaisille.

Espanja Kyllä Helmikuun 27. päivänä 1998 annettu Real Decreto 295/1998, joka 
koskee EY:n kilpailulainsäädännön soveltamista Espanjassa: 
§1: Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan 
soveltamista koskevat toimivaltuudet kuuluvat kilpailutuomioistuimelle 
(El Tribunal de Defensa de la Competencia)
§3: Kilpailuvirasto (El Servicio de Defensa de la Competencia) vastaa 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan 
täytäntöönpanomenettelyiden toteuttamisesta.

Ruotsi Ei

Yhdistynyt Ei
kuningaskunta



VI  – TILASTOT

A – EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla sekä EHTY:n
perustamissopimuksen 65 artikla

1 Toiminta vuonna 1999

1.1 Vuonna 1999 käsittelyyn otetut uudet asiat
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(322) Asian käsittely viran puolesta tapahtuu komission omasta aloitteesta.

Laji Lukumäärä %

Ilmoitukset 162 42

Kantelut 149 38

Viran puolesta (322) 77 20

Yhteensä 388 100

Muodollisella päätöksellä Epämuodollisella menettelyllä

82 artiklan rikkominen, josta määrätty sakko 10 Hallinnollinen kirje (81/1) 146

Poikkeuslupa 18 Hallinnollinen kirje (81/3) 36

Kantelun hylkääminen 34 Kantelun hylkääminen 64

Ei vastalauseita 3 Käsittelyn lopettaminen hallinnollisella päätöksellä 255

EHTY:n perustamissopimuksen 65 0 Kielteinen hallinnollinen kirje 13
artiklan rikkominen

Päätös 86 artiklan nojalla 3

Yhteensä 68 Yhteensä 514

1.2 Vuonna 1999 loppuun käsitellyt asiat

Kalenterivuoden päättyessä keskeneräiset asiat

1996 1997 1998 1999

Ilmoitukset 726 589 538 425

Kantelut 368 450 441 402

Viran puolesta 127 223 225 186

Yhteensä 1 221 1 262 1 204 1 013

2 Katsaus neljään viime vuoteen

2.1 Käsiteltävien asioiden määrän kehitys
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(323) Sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä kesäkuuta 1997 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1310/97
(EYVL L 180, 9.7.1997).

Vuoden kuluessa kirjatut uudet asiat

1996 1997 1998 1999

Ilmoitukset 206 221 216 162

Kantelut 159 177 192 149

Viran puolesta 82 101 101 77

Yhteensä 447 499 509 388

2.2 Käsittelyyn tulleiden uusien asioiden määrän kehitys

Vuoden kuluessa loppuun käsitellyt asiat (1)

1996 1997 1998 1999

Muodolliset päätökset 21 27 42 68

Epämuodolliset menettelyt 367 490 539 514

Yhteensä 388 517 581 582

2.3 Loppuun käsiteltyjen asioiden määrän kehitys

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Ilmoitetut asiat 95 110 131 172 235 272

1. vaiheessa peruutetut ilmoitukset 6 4 5 9 5 7

2. vaiheessa peruutetut ilmoitukset 0 0 1 0 4 5

Muodollisella päätöksellä 
lopetettujen asioiden 
kokonaismäärä 91 109 125 142 238 270

1 Saadut ilmoitukset 1994-1999

B – Yrityskeskittymien valvonnasta 21 päivänä joulukuuta 1989
annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 4064/89 (323)
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1996 1997 1998 1999

6 art. 1 kohdan a alakohta 6 4,5 % 4 2,5 % 6 2,5 % 1 1 %

6 art. 1 kohdan b alakohta ilman 109 91 % 118 87,5 % 207 87,5 % 236 86 %
sitoumuksia 

6 art. 1 kohdan c alakohta 6 4,5 % 11 8,5 % 12 5 % 20 7,2 %

Asiat, joissa hyväksyttiin sitoumuksia 0 0 % 2 1,5 % 12 5 % 16 5,8 %
1. vaiheessa

Yhteensä 121 100 % 135 100 % 237 100 % 273
100 %

2 Asetuksen 6 artiklan nojalla tehdyt päätökset 1996-1999

1996 1997 1998 1999

Päätökset 8 artiklan 2 kohdan nojalla, 3 42 % 7 70 % 5 55, % 8 89 %
ehdoin ja velvoittein

Päätökset 8 artiklan 2 kohdan nojalla, 1 16 % 1 0 % 2 22,5 % 0 0 %
ilman ehtoja ja velvoitteita

Kiellot 8 artiklan 3 kohdan nojalla 3 42 % 1 10 % 2 22,5 % 1 11 %

Päätökset 8 artiklan 4 kohdan nojalla: 0 0 % 2 20 % 0 0 % 0 0 %
yritysten erottamismääräys 

Yhteensä 7 100 % 10 100 % 9 100 % 9 100 %

3 Asetuksen 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset 1996-1999

1996 1997 1998 1999

9 artikla (jäsenvaltion pyyntö) 4 11 4 10

9 artikla (siirtäminen kokonaan tai osittain 3 7 4 5
jäsenvaltiolle)

22 artiklan 3 kohta 1 1 0 0

Yhteensä 8 19 8 15

4 Siirtämispäätökset 1996-1999

1996 1997 1998 1999

7 artiklan 2 kohta (lykkäyksen jatkaminen) 17 36 10 0

7 artiklan 4 kohta (lupa poiketa 3 5 13 7

lykkäysvelvoitteesta) 

Yhteensä 20 41 23 7

5 Asetuksen 7 artiklan nojalla tehdyt päätökset (keskittymien lykkääminen) 1996-1999
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Maatalous Liikenne Kalastus Hiili Muut YHT.

Ilmoitetut tuet N 159 17 11 5 242 434 47,69 %

Ilmoittamatta 
jätetyt tuet NN 133 12 16 0 108 269 29,56 %

Voimassa olevat tuet E 23 2 1 0 9 35 3,85 %

Aloitetut menettelyt C 47 17 4 0 104 172 18,90 %

Yhteensä 362 48 32 5 463 910

39,78 % 5,27 % 3,52 % 0,55 % 50,88 %

2 31. joulukuuta 1999 tutkittavana olleet asiat

Maatalous Liikenne Kalastus Hiili Muut YHT.

Ilmoitetut tuet N 236 30 42 1 234 543 71,07 %

Ilmoittamatta NN 25 6 10 0 78 119 15,58 %
jätetyt tuet

Voimassa olevat tuet E 0 2 0 0 2 4 0,52 %

Aloitetut menettelyt C 25 4 0 0 69 98 12,83 %

Yhteensä 286 42 52 1 383 764

37,43 % 5,50 % 6,81 % 0,13 % 50,13 %

3 Vuonna 1999 loppuun käsitellyt asiat rekisteriluokittain

3.1 Komission päätöksellä lopetetut asiat vuonna 1999

Maatalous Liikenne Kalastus Hiili Muut YHT.

Ilmoitetut tuet N 292 32 43 3 460 830 83,75 %

Ilmoittamatta NN 39 8 12 0 97 156 15,74 %
jätetyt tuet

Voimassa olevat tuet E 0 3 0 0 2 5 0,50 %

Yhteensä 331 43 55 3 559 991

33,40 % 4,34 % 5,55 % 0,30 % 56,41 %

C – Valtiontuki

1 Vuonna 1999 kirjatut uudet asiat
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Maatalous Liikenne Kalastus Hiili Muut YHT.

Ilmoitetut tuet N 236 29 40 0 213 518 72,75 %

Ilmoittamatta NN 27 3 12 0 38 80 11,24 
jätetyt tuet%

Voimassa olevat tuet E 0 0 0 0 0 0 0,00 %

Aloitetut menettelyt C 25 3 0 0 53 81 11,38 %

Peruurus jäsenvaltiolta 33 0 0 0 0 33 4,63 %

Yhteensä 321 35 52 0 304 712

45,08 % 4,92 % 7,30 % 0,00 % 42,70 %

3.2 Vuonna 1999 loppuun käsitellyt asiat

Maatalous Liikenne Kalastus Hiili Muut YHT.

Ei vastalauseita 245 32 52 1 258 588 71,01 %

Muodolliseen Menettelyn 12 5 0 0 62 79 9,54 %
tutkimus- aloittaminen
menettelyyn 
liittyvät 
päätöksea

Myönteiset 13 2 0 0 28 43 5,19 %
päätökset

Kielteiset 12 1 0 0 30 43 5,19 %
päätökset

Ehdolliset 0 0 0 0 3 3 0,36 %
päätökset

Aiheellisten 0 2 0 0 0 2 0,24 %
toimenpiteiden 
esittäminen

Muut päätökset 4 0 3 0 63 70 8,45 %

Yhteensä 286 42 55 1 444 828

34,54 % 5,07 % 6,64 % 0,12 % 53,62 %

4 Komission vuonna 1999 tekemät päätökset
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D A B DK E FIN F EL IRL I L NL P UK S EU

Ei 61 13 9 5 54 7 12 3 9 43 0 14 7 13 8 258
vastalauseita

Muodolliseen Menettelyn 16 1 4 0 11 0 6 0 1 18 0 3 1 1 0 62
tutkimus- aloittaminen
menettelyyn 
liittyvät 
päätökset

Myönteiset 13 0 1 0 2 1 1 1 1 6 0 1 0 1 0 28
päätökset

Kielteiset 14 0 0 0 3 0 2 2 0 8 0 0 0 1 0 30
päätökset

Ehdolliset 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
päätökset

Aiheellisten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
toimen
piteiden 
esittäminen

Muut 19 0 0 0 9 0 8 2 1 18 0 5 0 1 0 63
päätökset

Yhteensä 124 14 14 5 79 8 29 8 12 94 0 24 8 17 8 444

6. Päätökset jäsenvaltioittain

Eri vuosina 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

tehdyt päätökset

Ei vasta-lauseita 259 415 493 473 399 440 504 373 385 308 258

Muodolli-seen Menettelyn 36 34 54 30 32 40 57 43 68 66 62
tutkimus- aloittaminen
menettelyyn 
liittyvät 
päätökset

Myönteiset 21 20 28 25 19 15 22 14 18 16 28
päätökset

Kielteiset 16 14 7 8 6 3 9 23 9 31 30
päätökset

Ehdolliset 0 0 2 7 1 2 5 3 5 8 3
päätökset

Aiheellisten 11 9 13 9 10 27 22 18 17 31 63
toimen-
piteiden 
esittäminen/
muut päätökset

Yhteensä 343 492 597 552 467 527 619 474 502 460 444

5. Kehitys vuosina 1989–1999



VII – TUTKIMUKSET

Vuonna 1999 kilpailun pääosasto tilasi 15 tutkimusta, joista 10 valmistuu vuoden 2000 aikana. Vuonna
1999 valmistuneesta viidestä tutkimuksesta kolmen on säilyttävä täysin luottamuksellisina eikä niitä sen
vuoksi mainita tässä kertomuksessa. Lisäksi tehtiin kaksi muuta luottamuksellista tutkimusta, joista
mainitaan tässä ainoastaan niiden aiheet:

Tutkimus Belgacomin kiinteän ja matkaviestinverkon palveluja yhdistävästä
Duet-palvelupaketista
Markkinoiden määrittely urheilutapahtumien televisiointioikeuksien alalla
Euroopassa

Vuoden 1999 aikana valmistui lisäksi yhdeksän edellisenä vuotena tilattua tutkimusta. Näistä tutkimuksista
neljä koskee yksittäisiä kilpailuasioita, joten ne ovat luottamuksellisia eikä niitä siten nimetä tässä yhtey-
dessä. Kahdessa muussa luottamuksellisessa tutkimuksessa käsiteltiin seuraavia aiheita:

Rinnakkaisjälleenvakuutuksia tarjoavat vakuutusryhmittymät
Tariffineuvottelujen vaikutus lentoliikennetariffeihin

Seuraavassa esitetään tiivistelmät kolmesta muusta vuonna 1999 valmistuneesta tutkimuksesta:

Buyer power and its impact on competition in the food retail distribution
sector of the European Union

(Kysyntävoima ja sen vaikutus kilpailuun elintarvikkeiden vähittäiskaupan alalla EU:ssa)

Parin viimeisen vuosikymmenen aikana vähittäiskauppa on käynyt läpi huomattavia muutoksia
useimmissa teollisuusmaissa; uusia myymälämuotoja on syntynyt, vähittäiskauppaketjut ovat
yleistyneet, kaupunkien ulkopuolella ja laitamilla sijaitsevia vähittäiskauppa-alueita on kehitetty ja
uuteen tekniikkaan ja parempaan logistiikkaan on tehty huomattavia investointeja. Samalla alalle on
syntynyt jättiläismäisiä yhtiöitä, joilla on merkittävät osuudet kotimaan vähittäiskaupan
kokonaismyynnistä, samoin kuin kansainvälistä toimintaa harjoittavia vähittäiskaupparyhmiä. Nämä
vähittäiskauppiaat kuuluvat nykyisin kokonsa puolesta kotimaansa suurimpiin yrityksiin.

Vaikka vähittäiskaupan suurempi keskittyminen on tuonut mukanaan paremmasta tehokkuudesta ja
palvelusta seuraavia etuja, se voi helpottaa vähittäiskauppiaiden mahdollisuuksia käyttää
markkinavoimaa sekä ostajina että myyjinä, mistä on syytä olla huolissaan. Voidaan kuitenkin väittää,
että kysyntävoimasta voi olla sosiaalista etua, jos sen avulla on mahdollista tasoittaa valmistajien
markkinavoimaa. Tällöin kysyntävoiman käyttäminen estää valmistajia käyttämästä väärin asemaansa
siinä määrin kuin olisi mahdollista, jos vähittäiskaupan keskittyminen olisi vähäisempää.
Vähittäiskauppiaiden kysyntävoima voi silloin johtaa alhaisempiin tukkuhintoihin, jotka siirretään
kuluttajille alhaisempina kulutushintoina, jos vähittäiskauppiaiden välillä on tehokasta kilpailua.
Alhaisemmat lopulliset hinnat merkitsisivät suurempaa tuotantoa ja parantaisivat hyvinvointia.

Päinvastaisen kannan mukaan kysyntävoima voi lopulta vahingoittaa taloudellista hyvinvointia. 
Vaikka kysyntävoima voikin johtaa lyhyellä aikavälillä alhaisempiin hintoihin, sillä voi olla pitkällä aika-
välillä haitallisia vaikutuksia. Ruokatavarakaupan markkinoilla se voi johtaa siihen, että valmistajien on 
vähennettävä investointeja uusiin tuotteisiin tai tuoteparannuksiin, toissijaisten tuotemerkkien poistumise-
en ja päätuotemerkkien heikentymiseen sekä pieniltä vähittäiskauppiailta perittävien tukkuhintojen 
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nousemiseen, mikä heikentäisi entisestään niiden kilpailuasemaa. Toisin sanoen kysyntävoimalla voi olla
sekä vähittäiskauppaa että tuottajien välistä kilpailua selvästi vääristävä vaikutus.

Suuremman kysyntävoiman lopullisia vaikutuksia ei tunneta, minkä vuoksi käydään keskustelua siitä,
kuinka kysyntävoimaan tulisi suhtautua. Tutkimuksessa käsitellään erityisesti vähittäiskauppiaiden
kysyntävoimaa. Siinä pyritään taloudellisen tilanteen selvittämisen pohjalta kehittämään puitteet, joiden
mukaan tarkastellaan kysyntävoimaa, määritellään lopulliset taloudelliset vaikutukset erityistilanteissa ja
otetaan huomioon kysyntävoiman eri esiintymismuodot. Siinä esitetään myös empiirinen tutkimus
elintarvikkeiden vähittäiskaupasta EU:ssa.

Raportin I osassa tarkastellaan teoreettisia ja poliittisia seikkoja. Se koostuu neljästä luvusta. Luvun 1 
johdannon jälkeen luvussa 2 tarkastellaan ja analysoidaan kysyntävoiman taloudellista teoriaa. Tämän 
analyysin perusteella luvussa 3 esitetään joukko kysyntävoimaa koskevia ehdotuksia ja jäsennellyt puitteet,
joiden mukaan kysyntävoiman lopullisia vaikutuksia hyvinvointiin arvioidaan. Luvussa 4 tarkastellaan 
termin ‘kysyntävoima’ määritelmää yhdessä sen taloudellisen mittaamisen ja merkityksellisten 
markkinoiden määritelmän kanssa. Tämän jälkeen luvussa 5 kuvaillaan lyhyesti kysyntävoimaan liittyvää
kilpailupolitiikkaa ja -lainsäädäntöä. Raportin lopussa on erillisiä liitteitä, jotka täydentävät analyysia 
yksityiskohtaisilla selvityksillä kolmesta aiheesta: vähittäiskaupan fuusioita koskeva politiikka, rajat 
ylittävien vähittäiskauppiaiden liittoutumien vaikutus kilpailuun sekä kysyntälähtöisen ECR:n (Efficient
Consumer Response) sekä suurten vähittäiskauppiaiden ja tärkeimpien tavarantoimittajien välisten muiden
yhteistyöjärjestelyjen vaikutukset kilpailuun ja hyvinvointiin.

Raportin II osassa siirrytään teoreettisesta ja poliittisesta analyysista tarkastelemaan elintarvikekaupan 
todellista rakennetta ja luonnetta Euroopassa. Siinä esitetään muodollinen tilastoanalyysi vähittäiskaupasta
eri puolilla Euroopan unionia. Näin yhdistetään toisiinsa I osan teoreettinen tarkastelu ja III osan 
tapaustutkimukset. Osa koostuu kahdesta luvusta. Ensin luvussa 6 luodaan tilastolähteiden pohjalta kuva
alan perusrakenteesta. Luvussa 7 mennään tilastoanalyysia pidemmälle ja esitellään aivan uusi tietokanta
(EU Retail Food Market Share Matrix), jonka tarkoituksena on luoda yhtenäinen ja sisäisesti johdonmukai-
nen tilastokatsaus alan rakenteesta sekä EU:n että kansallisella tasolla ja johtavien yritysten osalta.

Raportin III osassa analysoidaan neljää esimerkkivaltiota, jotka ovat Ranska, Saksa, Espanja ja
Yhdistynyt kuningaskunta. Analyysissa tarkastellaan kunkin maan osalta markkinoiden erityispiirteitä ja
kehitystä, kilpailua elintarvikekaupan alalla, vähittäiskauppiaiden ja kysyntäpuolen markkinavoimaa,
omien tuotemerkkien kehitystä ja muita markkinoiden erityispiirteitä. Maaraporteissa esitetään myös
erityisiä tietoja kolmen tuoteryhmän – pesuaineet, kahvi (pikakahvi ja paahdettu/jauhettu kahvi), voi ja
muut levitteet (margariini) – tuotannosta ja jakelusta esimerkkinä tarjonnan ja ostajien aktiivisuuden
luonteesta alalla. Luvuissa 8–10 esitetään neljä tapausta, joista tehdyt päätelmät, sekä maiden välisinä
vertailuina että tuotekohtaisina vertailuina, esitetään yhteenvetona luvussa 12.

Raportti päättyy lukuun 13, jossa luodaan yhteenveto tärkeimmistä seikoista ja tehdään yleisiä päätelmiä
kilpailutilanteesta sekä ostovoiman suuruudesta ja vaikutuksista elintarvikkeiden vähittäiskauppaan
Euroopan unionissa. Raportin laatijoiden mielestä tällä hetkellä ei ole välitöntä tarvetta kehittää uutta
eurooppalaista politiikkaa suuren kysyntävoiman muodostaman erityisongelman käsittelemiseksi.
Vaikka eräissä jäsenvaltioissa kehitetyillä taloudellista riippuvaisuutta koskevilla säännöksillä on
houkuttelevia piirteitä, ne voivat myös helposti luoda vahingollisia kannustimia ja voisivat jäykistää
kilpailua. Sen vuoksi raportin laatijoiden mielestä yhteisöllä ei ole syytä ottaa niitä käyttöön.
Taloudellisten, sosiaalisten ja poliittisten olosuhteiden perusteella tällaiset poliittiset toimenpiteet voivat
kuitenkin olla houkuttelevia tietyille jäsenvaltioille, mutta eivät kaikille.

Tutkimus on saatavilla Internet-sivulla http/europa.eu.int/comm/competition/publications/studies/bpifrs/.
Paperiversio on julkaistu viitenumerolla ISBN 92-828-7938-0.
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Digitaalisten audiovisuaalisten alustojen taloudellinen kannattavuus

Tutkimuksessa määritellään digitaalisten audiovisuaalisten palvelujen tuloslaskelman ja rahoitussuunnitel-
man päätekijät käytetystä jakelumuodosta riippumatta ja laaditaan malli, jonka avulla on mahdollista 
selvittää, kuinka alustan tulos kehittyy viiden vuoden aikana tiettyjen avainmuuttujien perusteella.

Raportissa hahmotellaan aluksi joitakin käsitteitä ja periaatteita, jotka selvittävät tutkimuksen aikana
tehtyjä valintoja, sekä määritellään digitaaliset alustat ja kuvaillaan niiden teollinen organisaatio.

Seuraavaksi raportissa kuvaillaan tuloslaskelman ja rahoitussuunnitelman tyypillinen rakenne, jonka
jälkeen käsitellään eri avainmuuttujia, toisin sanoen kaikkia tulo- ja menoeriä.

Lopuksi tutkimuksessa esitellään arviointiväline ja selitetään käytetyt laskukaavat ja annetaan esimerkkejä.

Tutkimuksen perusteella tehdyt päätelmät:

Tutkimuksessa havaittiin, että jakelumuodot kehittyvät eri tavalla samanlaisissa olosuhteissa:
satelliittijakelu muuttuu kannattavaksi kolmantena vuotena, maanpäällinen jakelu neljännen vuoden
lopussa ja kaapelijakelu saavuttaa kannattavuusrajan vasta viiden toimintavuoden jälkeen.

Markkinoiden koko ei muuta kannattavuusrajan saavuttamisen edellyttämää aikaa tuloslaskelman eikä
rahoitussuunnitelman osalta; se vaikuttaa voittojen ja tappioiden suuruuteen sekä tarvitun rahoituksen
määrään, mutta ei muuta tarvittua aikaa.

Satelliittioperaattorin rahoitustarpeet ovat suhteellisen pienet, maanpäällistä jakelua harjoittavan
operaattorin hieman suuremmat. Kaapelioperaattori tarvitsee valtavasti rahoitusta ensimmäisenä
vuotena, mutta sen jälkeen tarve pienenee ja poistuu nopeasti.

Kiinteän ja matkaviestinverkon palveluja koskevan, vuonna 1998 (324) aloitetun
tutkimuksen seuranta

Komissio lopetti kiinteän verkon puhelujen ja matkapuhelujen hintoja koskevan tutkimuksen sen jälkeen,
kun hinnat laskivat huomattavasti koko EU:n alueella.

Komissio päätti lopettaa EU:n laajuisen tutkimuksen, joka koski kiinteän ja matkaviestinverkon
operaattoreiden yhteenliittämismaksuja, havaittuaan hintojen laskeneen merkittävästi tutkimuksen
seurauksena (joissakin tapauksissa yli 80 prosenttia). Komissio teki helmikuussa 1998 aloitetussa
tutkimuksessa tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kansallisten kilpailuviranomaisten ja
sääntelyviranomaisten kanssa. Koska tutkimus johti tyydyttävään ratkaisuun matkapuhelujen ja kiinteän
verkon puhelujen hintojen osalta, komissio aikoo jatkaa kilpailuedellytysten tarkastelua alakohtaisen
tutkimuksen avulla. Kyseinen tutkimus koskee televiestinnän pääkysymyksiä, esimerkiksi
matkaviestinverkko-operaattoreiden välisiä sijainnin seurantaa koskevia nykyisiä ehtoja.

Tutkittuaan ensin 45 yhtiötä 15:ssä jäsenvaltiossa komissio päätti heinäkuussa 1998 tehdä
perusteellisemman tutkimuksen 14:stä tapauksesta, joissa se epäili kilpailun vääristymistä (325). Nämä
tapaukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
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i) Matkapuhelimista soitettujen puheluiden päättämisestä kiinteään verkkoon perittävät maksut

Kyseessä oleviin tapauksiin liittyy mahdollisuus, että vakiintuneet teleoperaattorit syrjivät
matkaviestinverkko-operaattoreita matkapuheluiden päättämisestä yleiseen puhelinverkkoon perittävien
maksujen suhteen. Komissio on aloittanut tutkimuksen neljässä tapauksessa, jotka koskevat vakiintuneita
operaattoreita Saksassa, Espanjassa, Alankomaissa ja Italiassa.

ii) Kiinteän verkon operaattoreiden kiinteästä verkosta matkaviestinverkkoihin soitetuista puheluista
saamat katteet

Tapauksissa on kyse tuloista, joita teleoperaattorit saavat yleisistä puhelinverkoistaan
matkaviestinverkkoihin soitetuista puheluista. Komissio on aloittanut tutkimuksen kahdeksassa
tapauksessa, jotka koskevat Belgian, Irlannin, Yhdistyneen kuningaskunnan, Itävallan, Espanjan,
Alankomaiden ja Saksan teleoperaattoreita.

iii) Puheluiden päättämisestä matkaviestinverkkoihin perittävät maksut

Tapauksissa on kyse maksuista, joita matkaviestinverkko-operaattorit perivät puheluiden päättämisestä ni-
iden verkkoihin. Komissio on aloittanut yhteensä viisi tutkimusta, joista kukin koskee yhtä matkaviestin-
verkko-operaattoria. Kyseessä olevista operaattoreista kaksi sijaitsee Italiassa ja kolme Saksassa.

Maksut, joita kiinteän verkon operaattorit perivät matkaviestinverkko-operaattoreilta puheluiden
päättämisestä yleiseen puhelinverkkoon, ovat laskeneet huomattavasti (jopa 82 prosenttia) neljässä
tutkituista kuudesta tapauksesta. Kaikki operaattorit soveltavat tällä hetkellä taksoja, jotka ovat EU:n
määrittelemien viitearvojen («parhaat käytänteet») alapuolella tai lähellä niitä.

Kiinteän verkon operaattoreiden kiinteästä verkosta matkaviestinverkkoihin soitetuista puheluista
saamien tulojen osalta vuoden 1999 katteet ovat tutkituissa tapauksissa 31–80 prosenttia pienemmät kuin
vuoden 1998 katteet.

Komissio voi lopettaa kesken olevien, Deutsche Telekomia ja Telekom Austriaa koskevien tapausten
käsittelyn, kunhan nämä operaattorit alentavat maksujaan vaatimusten mukaisesti.

Komissio lopetti myös tutkimuksensa, joka koski Saksan ja Italian matkaviestinverkko-operaattoreiden
puheluiden päättämisestä niiden verkkoihin perimiä maksuja, koska kyseisten maiden kansalliset
viranomaiset tutkivat näitä tapauksia.

Taustaa

A) Puheluiden päättäminen matkaviestinverkoista kiinteään verkkoon

Saksa

Heinäkuussa 1998 komissio totesi, että Deutsche Telekom peri liian suuria maksuja matkapuheluiden
päättämisestä sen kiinteään verkkoon. Helmikuussa 1999 Saksan kansallinen sääntelyviranomainen
RegTP ilmoitti komissiolle, että se tekisi muodollisen päätöksen muutaman viikon kuluessa saatuaan
tutkimuksensa valmiiksi. Komissio keskeytti oman tätä asiaa koskevan tutkimuksensa, kuten se yleensä
tekee, kun asiaa käsitellään vielä kansallisella tasolla. Komissio lopettaa tutkimuksensa, kun RegTP:n
suunnittelemat toimenpiteet on pantu täytäntöön.
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Italia

Heinäkuussa 1998 komissio totesi, että Telecom Italian matkapuheluiden päättämisestä sen verkkoon
perimät maksut olivat korkeammat kuin kiinteästä verkosta tulevien puheluiden päättämisestä perityt
maksut. Myöhemmin Telecom Italia ilmoitti komissiolle perivänsä nyt matkaviestin- ja kiinteän verkon
operaattoreilta saman hinnan puheluiden päättämisestä sen yleiseen puhelinverkkoon. Uusi
maksujärjestelmä johti myös matkaviestinverkko-operaattoreiden kustannusten huomattavaan laskuun.
Komissio totesi, että sen vastustama syrjintä oli lopetettu, ja päätti tutkimuksensa.

Espanja

Komission mukaan Espanjan vakiintunut operaattori Telefónica peri matkaviestinverkko-operaattoreilta
liian suuria maksuja puheluiden päättämisestä sen verkkoon. Sen jälkeen kun komissio aloitti asian
tutkimisen, Espanjan sääntelyviranomainen CMT määräsi Telefónican muuttamaan politiikkaansa
puheluiden päättämisen osalta. Espanjan hallitus hyväksyi Telefónican tekemän yhteenliittämistä
koskevan viitetarjouksen sen jälkeen, kun operaattori oli suostunut CMT:n vaatimuksiin. Komissio oli
tyytyväinen tulokseen ja lopetti tutkimuksensa.

Alankomaat

Joulukuussa 1998 Alankomaiden sääntelyviranomainen OPTA ilmoitti komissiolle, että sen omien
tutkimusten mukaan KPN on mahdollisesti perinyt eri hintoja matkaviestinverkon ja kiinteän verkon
operaattoreilta puheluiden päättämisestä verkkoonsa. OPTAn mukaan KPN on kuitenkin jo poistanut
tämän eron, ja tällä hetkellä sillä on vain yksi maksu puheluiden päättämiselle. Tätä maksua sovelletaan
sekä kiinteän verkon että matkaviestinverkon operaattoreihin eikä puhelun alkuperällä ole merkitystä.
Muut alankomaalaiset operaattorit, joilta OPTA on kysynyt asiaa, ovat vahvistaneet tämän. Sen vuoksi
komissio lopetti asian käsittelyn.

B) Puheluista saadut katteet

Alankomaat

OPTA ilmoitti komissiolle marraskuussa 1998 lopettaneensa tutkimuksensa, joka koski KPN:n
ehdottamia uusia vähittäishintoja. Osana tutkimustaan OPTA tarkisti, laskettiinko kiinteästä verkosta
matkaviestinverkkoihin soitetuista puheluista perittävän maksun kiinteä osuus todella kustannusten
perusteella, ja se ilmoitti komissiolle olevansa tyytyväinen tuloksiin. Tämän perusteella komissio lopetti
asian käsittelyn.

Belgia

Belgian vakiintunut operaattori Belgacom ilmoitti komissiolle uusista maksuista, joita se perii kahdelta mat-
kaviestinverkko-operaattorilta puheluiden päättämisestä. Hinnat olivat voimassa takautuvasti syyskuusta
1998 alkaen, mikä tarkoittaa sitä, että Belgacomin saamat tulot laskivat juuri sen määrän alapuolelle, joka on
rajana muodollisen tutkimuksen aloittamiselle. Komissio katsoo asian käsittelyn päättyneen.

Irlanti

Komissio totesi heinäkuussa 1998, että Irlannin vakiintunut operaattori Telecom Éireann mahdollisesti
tasoitti matkapuheluiden päättämisestä perittävien maksujen alentamista nostamalla kiinteästä verkosta
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matkaviestinverkkoon soitetuista puheluista saamaansa katetta. Telecom Éireann ilmoitti kuitenkin
myöhemmin näiden puheluiden uusista vähittäishinnoista, jotka alensivat huomattavasti yhtiön saamaa
katetta. Komissio hyväksyi uudet maksut ja lopetti tutkimuksensa.

Yhdistynyt kuningaskunta

Yhdistyneessä kuningaskunnassa kilpailunvalvontaviranomainen (Monopolies and Mergers Commission,
MMC) totesi BT:n katteiden olevan liian suuria ja suositteli, että maan sääntelyviranomainen Oftel huoleh-
tii siitä, että katteet pienenevät ja hintoja valvotaan seuraavien kahden vuoden aikana. Oftel ilmoitti komis-
siolle, että se aikoi toteuttaa kaikki mainitut muutokset ja oli parhaillaan viimeistelemässä tarvittavia sään-
telytoimenpiteitä. Komissio lopetti tämän perusteella asian käsittelyn.

Italia

Italian vakiintunut operaattori Telecom Italia ilmoitti komissiolle, että kiinteän verkon operaattoreiden
katteisiin on sovellettu uusia sääntöjä tammikuusta 1999 alkaen. Italian sääntelyviranomainen muutti
kiinteästä verkosta matkaviestinverkkoon soitettujen puheluiden vähittäishintoja, mikä pienensi
huomattavasti Telecom Italian katetta. Italian sääntelyviranomainen ilmoitti 17. maaliskuuta 1999
komissiolle kiinteästä verkosta matkaviestinverkkoihin soitettujen puheluiden uuden
vähittäishinnoittelurakenteen, joka on voimassa 17. huhtikuuta alkaen. Se ilmoitti päätöksensä oleva
välivaihe ennen kiinteästä verkosta matkaviestinverkkoihin soitettuja puheluja koskevan uuden
hinnoittelurakenteen hyväksymistä. Komissio oli tyytyväinen hintojen laskusta ja lopetti tutkimuksensa.

Espanja

Telefónica toimitti komissiolle katteitaan koskevat uudet luvut marraskuussa 1998. Se toimitti myös
jäljennökset yhteenliittämissopimuksista, jotka se oli tehnyt kahden matkaviestinverkko-operaattorin,
Airtelin ja Telefónica Móvilesin kanssa. Sopimukset osoittavat yksityiskohtaisesti, kuinka hintojen
alennus jakaantuu operaattoreiden kesken. Luvuista ilmenee selvästi kiinteän verkon tulojen huomattava
alentuminen, mikä poistaa komission huolenaiheet. Sen vuoksi komissio katsoi ongelman olevan
ratkaistu ja lopetti asian käsittelyn.

C) Puheluiden päättäminen matkaviestinverkkoihin

Saksa

Marraskuusta 1998 alkaen RegTP on tehnyt lakisääteistä yhteistyötä Saksan kilpailuviraston
(Bundeskartellamt) kanssa tutkimuksessa, joka koskee väitettyä T-Mobilin, Mannesmannin ja E-Plussan
välistä salaista sopimista puheluiden päättämisestä niiden verkkoihin perittävistä maksuista. Komissio on
keskeyttänyt omat tutkimuksensa Saksan suorittaman tutkimuksen valmistumiseen saakka.

Italia

Telecom Italia Mobilen (TIM) ja Omnitelin päätettyä yhtä aikaa laskea ruuhka-ajan taksoja ja nostaa
yritystaksoja sekä kotitalouksien alennettuja taksoja ruuhka-aikojen ulkopuolella Italian
sääntelyviranomainen aloitti tammikuussa 1999 menettelyn, jonka edistymistä komissio seuraa. Kuten
Saksaa koskevassa asiassa komissio on keskeyttänyt oman tutkimuksensa odottaen Italian tutkimuksen
tuloksia. Komissio oli tiiviissä yhteydessä sääntelyviranomaiseen, jonka oli määrä tehdä lopullinen
päätös taksoista heinäkuuhun mennessä.
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D) Määrällinen arviointi

Pystyäkseen arvioimaan määrällisesti saatujen katteiden ja matkaviestinverkosta soitettujen puheluiden pä-
ättämisestä kiinteään verkkoon perittyjen taksojen muutokset komissio pyysi riippumattomia konsultteja te-
kemään uuden markkinatutkimuksen. Vuoden 1998 lukujen, joiden perusteella komissio oli päättänyt aloit-
taa menettelyn, ja maaliskuun 1999 lukujen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi konsultteja pyydettiin
toistamaan kaksi alkuperäisessä tutkimuksessa suoritettua testiä. Tulokset olivat seuraavat:

a) Syrjintä, joka liittyy matkaviestinverkoista soitettujen puheluiden päättämisestä kiinteään verkkoon
perittäviin maksuihin

Matkaviestinverkoista soitettujen puhelujen päättämisestä kiinteään verkkoon perittäviä maksuja
verrattiin kiinteästä verkosta kiinteään verkkoon soitettujen puhelujen päättämismaksuihin ja EU:n
«parhaan käytännön» mukaiseen viitearvoon. Tämä viitearvo laskettiin KPMG:n vuonna 1998
toteuttaman arvioinnin perusteella. Saattaessaan raporttiaan ajan tasalle konsultit vertasivat edellisessä
raportissa ilmoitettuja maksuja nykyisiin maksuihin neljässä maassa: Saksassa, Alankomaissa,
Espanjassa ja Italiassa. Konsultit havaitsivat, että kaikissa tapauksissa muutokset kiinteän verkon
operaattoreiden perimien puhelujen päättämismaksujen rakenteessa merkitsivät sitä, että
markaviestinverkko-operaattoreita ei enää syrjitty. Kaikki operaattorit ovat nyt unionin parhaan
käytännön mukaisen tason alapuolella tai lähellä sitä.

Saksa

Deutsche Telekom on ilmoittanut RegTP:lle matkapuhelimista soitettujen puhelujen uudet
päättämismaksunsa, jotka ovat huomattavasti alhaisemmat kuin aikaisemmat maksut. Kaupunkien
sisäiset maksut ovat laskeneet 80 prosenttia, paikallismaksut 78 prosenttia ja kotimaan maksut 81
prosenttia. Maksut ovat edelleen hieman korkeammat kuin EU:n määrittelemät viitearvot, mutta paljon
lähempänä niitä kuin aikaisemmin.

Espanja

Telefónica on laskenut puhelujen päättämismaksujaan 66 prosenttia läänin sisäisten puheluiden osalta ja
25 prosenttia läänien välisten puheluiden osalta. Matkaviestinverkosta kiinteään verkkoon soitettujen
puheluiden maksuja laskettiin vielä enemmän: läänin sisäisten puheluiden maksuja 82 prosenttia ja
läänien välisten puheluiden maksuja 77 prosenttia. Telefónican perimät maksut ovat nyt EU:n
määrittelemien läänin sisäisten puheluiden viitearvojen alapuolella. Läänien välisten puheluiden osalta
maksut ovat edelleen hiukan korkeampia kuin parhaan käytännön mukaiset maksut.

Alankomaat

Päättämismaksut, joita KPN perii matkaviestinverkosta kiinteään verkkoon soitetuista puheluista,
laskivat 52 prosenttia paikallispuhelujen osalta ja noin 73 prosenttia kotimaan puhelujen osalta.
Kiinteästä verkosta soitettujen puhelujen osalta maksut laskivat paikallispuhelujen osalta 15 prosenttia
ja kotimaan puhelujen osalta 20 prosenttia. Sekä paikallis- että kotimaan puhelujen päättämismaksut
olivat EU:n parhaan käytännön mukaisen viitearvon alapuolella.

Italia

Päättämismaksut, joita Telecom Italia perii matkaviestinverkoista tulevista puheluista, ovat laskeneet 77
prosenttia paikallispuheluiden osalta ja 55 prosenttia kertakauttakulkuun perustuvien puhelujen osalta.
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Kiinteistä verkoista tulevien puhelujen maksut ovat laskeneet noin 35 prosenttia paikallispuhelujen
osalta ja 25 prosenttia kertakauttakulkuun perustuvien puhelujen osalta. Molemmissa tapauksissa maksut
ovat EU:n viitearvojen alapuolella.

b) Kiinteän verkon operaattoreiden saamat katteet

Seitsemän kiinteän verkon operaattorin kiinteästä verkosta matkaviestinverkkoihin soitetuista puheluista
saamia nettotuloja vertailtiin keskenään. Tarkoituksena oli aikaisemmassa raportissa ollut verrata EU:n
eri jäsenvaltioissa saatuja nettotuloja ja selvittää tämän avulla, mitkä kiinteän verkon operaattorit saivat
liian suuria tuloja kiinteästä verkosta matkaviestinverkkoihin soitetuista puheluista.

Vuonna 1998 laaditun raportin mukaan kahdeksan kiinteän verkon operaattorin saamat katteet olivat 100
prosenttia tai enemmän yli EU:n parhaan käytännön. Kyse oli seuraavista operaattoreista: Belgacom,
Telecom Eireann, BT, P&T-Autriche, Telefónica, KPN, Telecom Italia ja Deutsche Telekom (puhelut
T-Mobil-verkkoon). Konsulttien tekemä uusi tutkimus koskee 12 operaattorin katteita. Saatujen tietojen
mukaan katteet ovat laskeneet 31–80 prosenttia päättämismaksujen muuttamisen ja vähittäishintojen
laskemisen yhteisvaikutuksesta. Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan operaattorit olivat
hieman EU:n parhaan käytännön yläpuolella, kaikki muut olivat sen alapuolella.

Seuraavassa taulukossa osoitetaan operaattoreiden saamien katteiden prosenttimääräinen lasku vuosien
1998 ja 1999 välillä:

(%)
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Proximus - 31

Mobistar - 32

KPN mobile - 55

Libertel - 55

TIM - 80

Omnitel - 80

Eircell - 66

Esat Digifone - 66 

Vodafone - 58

Cellnet - 58

Telefónica Móviles - 64

Airtel - 64
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A – Euroopan parlamentti

Päätöslauselma komission XXVIII:sta kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta (1998)
(SEK(99) 743 – C5-0121/1999 – 1999/2124(COS)) ja komission vastaus

1. Esittelijä: Bernhard Rapkay

2. Euroopan parlamentin viite: A5-0078/99

3. Päätöslauselman/Mietinnön hyväksymispäivä: 18. tammikuuta 2000

4. Asia:

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission esittämästä XXVIII:sta kilpailupolitiikkaa koskevasta
kertomuksesta (1998) (SEC(1999) 743 – C5-0121/1999 – 1999/2124(COS))

5. Toimivaltainen parlamentin valiokunta: talous- ja raha-asioiden valiokunta

6. Tekstin ja parlamentin pyyntöjen tarkastelu,

7. komission vastaus sekä sen toteuttamat ja suunnittelemat toimet:
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– ottaa huomioon komission esittämän XXVIII:n kilpailupo-
litiikkaa koskevan kertomuksen (1998) (SEC(1999) 743 –
C5-0121/1999),

– ottaa huomioon komission esittämän seitsemännen yleis-
katsauksen Euroopan unionin tehdasteollisuuden ja eräiden
muiden alojen valtiontuista (KOM(1999) 148),

– ottaa huomioon 1. huhtikuuta 1998 antamansa lausunnon, joka
koskee ehdotusta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyi-
hin valtion laaja-alaisen tuen muotoihin (KOM(1997) 396),

– ottaa huomioon 14. tammikuuta 1999 antamansa lausun-
non, joka koskee ehdotusta neuvoston asetukseksi Euroop-
an yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (KOM(1998) 73),

– ottaa huomioon 15. huhtikuuta 1999 antamansa lausunnon,
joka koskee ehdotusta neuvoston asetukseksi perustamisso-
pimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten ja
yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin annetun ase-
tuksen N:o 19/65/ETYmuuttamisesta (KOM(1998) 546),

– ottaa huomioon 15. huhtikuuta 1999 antamansa lausunnon,
joka koskee ehdotusta neuvoston asetukseksi perustamisso-
pimuksen 85 ja 86 artiklan täytäntöönpanosta annetun ase-
tuksen N:o 17 muuttamisesta (KOM(1998) 546),

– ottaa huomioon XXVII:stä kilpailupolitiikkaa koskevasta
kertomuksesta (1997) 9. helmikuuta 1999 antamaansa pää-
töslauselmaa (SEC(1998) 636 – C4-0379/1998) koskevat
komission kirjalliset vastaukset,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan miet-
innön sekä oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valio-
kunnan lausunnon (A5-0078/1999),

Euroopan parlamentti Komissio
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A. katsoo, että eurooppalaista kilpailupolitiikkaa ei voida tar-
kastella irrallaan muista Euroopan unionin politiikan alois-
ta, kuten sosiaali- tai ympäristöpolitiikasta,

Komissio on parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, että kilpailu-
politiikka ei voi olla irrallaan muista komission toteuttamista poli-
tiikan aloista.

B. katsoo, että kilpailupolitiikalla on edistettävä talouskasvun,
kilpailukyvyn, riittävän työllisyyden, ympäristönsuojelun,
kuluttajansuojan sekä taloudellisen ja sosiaalisen yhteenku-
uluvuuden kaltaisten EU:n tavoitteiden saavuttamista,

Myös komissio on sitä mieltä, että kilpailupolitiikka on yksi par-
haista keinoista edistää kasvua ja kilpailukykyä koskevia yhteisön
tavoitteita, joiden kautta edistetään myös työllisyyttä sekä talou-
dellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Kuluttajansuojelun osal-
ta komissio on sitä mieltä, että dynaaminen kilpailu on paras tae
edullisempien tavaroiden ja palvelujen monipuoliselle tarjonnal-
le. Lisäksi kilpailupolitiikan keinoin voidaan myötävaikuttaa ym-
päristönsuojeluun.

C. katsoo, että eurooppalaista kilpailupolitiikkaa on nykyai-
kaistettava ja sitä on sopeutettava talouden kehityssuuntiin,
sisämarkkinoiden tiivistymiseen, globalisaatioon sekä no-
peaan tekniseen kehitykseen,

Markkinoiden on itse asiassa vastattava lukuisiin haasteisiin: sisä-
markkinoiden syventämiseen, maailmanlaajuistumiseen, tekno-
logisiin innovaatioihin, laajentumiseen jne. Komission vastuulla
on mukauttaa kilpailupolitiikkansa näihin nopeasti muuttuviin ke-
hityssuuntauksiin.

D. katsoo, että toimivien sisämarkkinoiden varjelemiseksi ta-
lous- ja rahaliitossa tarvitaan huomattavaa kilpailun valvon-
taa,

Komissio on vakuuttunut siitä, että sen käytössä olevia kilpailuun
liittyviä valvontamekanismeja on käytettävä täysipainoisesti ja
tarkasti, jotta edistetään EMU:n ratkaisevaan vaiheeseen siirtynei-
den sisämarkkinoiden toimintaa.

E. katsoo, että euroalueella toteutettava tehokas kilpailun val-
vonta edellyttää, että komissio tekee tiivistä yhteistyötä kan-
sallisten kilpailuviranomaisten kanssa,

Yhteistyö kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa on edellytys
valvonnan tehostamiselle, mutta komission mielestä yhteistyötä
on tehtävä koko unionin kanssa eikä pelkästään euroalueella. 

F. katsoo, että kilpailusäännösten, erityisesti valtiontukien
sääntelyn, nykyaikaistaminen ja tiukennettu soveltaminen
merkitsee, että kilpailupolitiikan syiden selvittäminen ja
välittäminen kansalaisille, alan asiantuntijoille sekä
kyseisten alueiden taloudellisille toimijoille käy entistä
tärkeämmäksi,

Komissio on parlamentin kanssa yhtä mieltä siitä, että kilpailupo-
litiikan sisältöä on selitettävä unionin kansalaisille. Komission on
vakuutettava kansalaiset kilpailupolitiikan hyödyistä ja saatava
heidät kannattamaan tätä yhteisön politiikkaa.

G. katsoo, että kilpailuasioita käsittelevän komission pääosas-
ton työtaakka on kasvanut viime vuosina valtavasti uusien
tehtävien, kuten televiestinnän ja energia-alan vapauttami-
sen tai lisääntyneen kansainvälisen yhteistyön myötä,

Parlamentti on oikeassa korostaessaan kilpailuasioita käsittelevi-
en komission yksiköiden työtaakan valtavaa kasvua. 

H. ottaa huomioon, että tehokas kilpailupolitiikka on välttämä-
tön eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn kannalta,

Komissio on myös sitä mieltä, että kilpailupolitiikka myötävaikut-
taa talouden kilpailukykyyn.

1. pitää XXVIII:ta kilpailupolitiikkaa koskevaa kertomusta
myönteisenä ja merkittävänä asiakirjana, jonka avulla ko-
missio täyttää perussopimukseen kirjatun vastuuvelvollisu-
utensa;

Komissio on iloinen siitä, että parlamentti suhtautuu myönteisesti
XXVIII:een kilpailupolitiikkaa koskevaan kertomukseen. 

2. pitää myönteisinä tekstuaalisia uudistuksia, jotka helpotta-
vat kilpailukertomuksen vastaanottamista ja edistävät siten
kilpailupolitiikan avoimuutta; katsoo, että kilpailupolitii-
kan sisällöstä ja syistä tiedottaminen mahdollisimman laa-
jalti on erittäin tärkeää, koska asianomaisten väestöryhmien
ymmärtämys vaikuttaa toimien täytäntöönpanoon;

Komissio on tyytyväinen parlamentin myönteisestä suhtautumi-
sesta komission uuteen tapaan esittää raportti. Komissio aikoo jat-
kossakin pyrkiä tekemään tästä asiakirjasta selkeän ja kiinnosta-
van kaikille Euroopan kansalaisille. 

3. antaa toistamiseen tunnustuksensa komission ja erityisesti
aiemmin asiasta vastanneen komission jäsenen kanssa käy-
dystä erinomaisesta vuoropuhelusta; pyytää kehittämään
Euroopan unionin kilpailupolitiikan demokraattista valvon-
taa; pyytää kilpailupolitiikasta vastaavaa komission uutta jä-
sentä järjestämään asiasta vastaavan parlamentin valiokun-
nan kanssa tiedotustilaisuuksia, joissa keskusteltaisiin erity-
isesti kilpailualan merkittävistä ajankohtaisista tapauksista;

Kilpailupolitiikasta vastaava uusi komissaari on jo hyväksynyt tä-
män vuoropuhelua koskevan kutsun ja sitoutunut tulemaan noin
kuusi kertaa vuodessa Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioi-
den valiokunnan kuultavaksi ja selittämään kilpailupolitiikkaa
unionin kansalaisten edustajille. 

4. muistuttaa edellä mainittua, XXVII:stä kilpailukertomuk-
sesta 9. helmikuuta 1999 annettua parlamentin päätöslau-
selmaa koskevien komission kirjallisten vastausten merkit-
tävyydestä ja pyytää parlamentin eri tahoja hyödyntämään
tätä asiakirjaa kilpailupolitiikasta käytävän vuoropuhelun
merkittävänä elementtinä;

Komissio vakuuttaa parlamentille, että parlamentin päätöslausel-

mat ja komission lausunnot näistä päätöslauselmista ovat tärkeää

aineistoa sen yksiköille.
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5. pyytää jäsenvaltioita ja komissiota huolehtimaan siitä, että
lainsäädännön täytäntöönpano on yhtenäistä jäsenvaltiois-
sa, mikä on välttämätöntä yhteisön kilpailuvalvonnan moit-
teettoman toiminnan kannalta;

Komissio on parlamentin tavoin sitä mieltä, että on olennaisen tär-
keää taata yhteisön oikeuden johdonmukainen soveltaminen koko
unionissa. Komissio yrittää 81 ja 82 artiklan soveltamissääntöjen
uudistamisen yhteydessä laatia mekanismeja, joilla voidaan taata
oikeuden johdonmukaisuus. Komissio kuitenkin korostaa, että vi-
ime kädessä on yhteisöjen tuomioistuimen tehtävä taata yhteisön
oikeuden johdonmukaisuus ennakkoratkaisumenettelyn avulla.

6. pyytää komissiota sitoutumaan siihen, että parlamentti ote-
taan mahdollisimman hyvin mukaan kilpailupolitiikan ke-
hittämiseen ja täytäntöönpanoon;

Komissio kannattaa säännöllistä vuoropuhelua parlamentin kans-
sa. Komissio voi sitoutua päästämään parlamentin osallistumaan
tiiviisti kilpailupolitiikkaan, kunhan se ei vahingoita käynnissä
olevaa asioiden tutkintaa. Komissio on jo tehnyt paljon tällä saral-
la. Se ottaa parlamentin mukaan pohtimaan kilpailua koskevan yh-
teisön oikeuden uudistamista, vastaa parlamentin kysymyksiin
kilpailupolitiikan täytäntöönpanosta kirjallisten kysymysten väli-
tyksellä sekä istunnoissa, joihin osallistuu kilpailusta vastaava ko-
missaari. Lisäksi komissio julkaisee lukuisia tiedotteita ja erityi-
sesti kilpailupolitiikkaa koskevan vuosikertomuksen, jonka se
esittelee parlamentille.

7. katsoo, että kilpailupolitiikkaa kehitettäessä on samanaikai-
sesti huolehdittava kattavasta kuluttajansuojapolitiikasta ja
kuluttajajärjestöjen tiiviimmästä osallistumisesta;

Komissio on täysin vakuuttunut siitä, että kilpailukykyisten mark-
kinoiden edistäminen on myös kuluttajan eduksi. Komissio on
parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, että kuluttajajärjestöjen
olisi osallistuttava enemmän kilpailupolitiikkaan. Komissio onkin
käynnistänyt useita aloitteita kuluttajien ja kuluttajajärjestöjen hy-
väksi.

8. katsoo, että kilpailusäännösten ei pidä kohtuuttomasti estää
jäsenvaltioita ottamasta käyttöön uraauurtavaa, Euroopan
yhteisön perustamissopimuksen 6 artiklan tavoitteiden mu-
kaista ympäristölainsäädäntöä;

Joka tapauksessa komissio ei perustamissopimuksen 86 artiklan
perusteella voi kiinnittää huomiota muihin kuin lakeihin, jotka
koskevat taloudellista toimintaa tai yrityksiä, jotka tuottavat erity-
isoikeuksien avulla yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä
palveluja ympäristöalalla, sikäli kun kilpailusääntöjen soveltami-
nen ei estä yrityksiä hoitamasta niille uskottuja erityistehtäviä.

9. pitää tervetulleena sitä, että komissio omaksui vuonna 1998
neljässä tapauksessa myönteisen asenteen ympäristöasioita
kohtaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 arti-
klan 3 kohdan mukaisessa kilpailuanalyysissään; panee ty-
ytyväisenä merkille, että komissio vahvisti tuoreessa kilpai-
lukertomuksessaan jo vuoden 1995 kertomuksessa omak-
sumansa kannan, jonka mukaan ympäristön parantamista
on pidettävä taloudellista tai teknistä edistystä aikaansaav-
ana tekijänä;

Komissio ei voi 81 artiklan 3 kohdan perusteella myöntää kilpai-
lua rajoittavalle sopimukselle poikkeusta ainoastaan ympäristösy-
istä. Komissio voi myöntää tälle sopimukselle poikkeuksen, jos
kaikki neljä poikkeusperustetta täyttyvät, varsinkin peruste, jonka
mukaan yrityksille ei anneta mahdollisuutta poistaa kilpailua mer-
kittävältä osalta kysymyksessä olevia tuotteita. Komissio voi to-
deta parlamentin tavoin, että ympäristönäkökohdat ovat taloudel-
lista tai teknistä kehitystä edistäviä tekijöitä, mikä on yksi neljästä
perusteesta. 

10. pyytää komissiota huolehtimaan tarkoin siitä, että etenkään
euroalueella toimivat pankit eivät tee kilpailunvastaisia so-
pimuksia maksuliikenteen ehdoista;

Komissio seuraa aktiivisesti pankkien välisiä sopimuksia, jotka
voivat haitata kilpailua ja kuluttajia. Esimerkiksi helmikuussa
1999 komissio aloitti kartellitutkimukset löytääkseen todisteita si-
itä, että ennen euron käyttöönottoa pankit tekivät salaa yhteistyötä
vahvistaakseen niiden tariffien rakenteen ja määrän, joita sovellet-
taisiin 1. päivästä tammikuuta 1999 kaikkiin valuuttakurssitapah-
tumiin Euroopan unionin sisällä.

11. pyytää ottamaan huomioon kilpailusta vastaavan pääosas-
ton henkilöstötarpeet ja myöntämään sille uusia virkoja, jot-
ta komissio voi hoitaa perussopimuksesta aiheutuvat vel-
voitteensa täysimääräisesti;

Komissio myöntää, että kilpailusta vastaavan pääosaston työtaak-
ka on kasvanut huomattavasti. Komissio aikoo toteuttaa kaikki
tarvittavat toimet, jotta kyseisen pääosaston resursseja saataisiin
lisättyä.

12. pitää komission pyrkimyksiä kilpailusäännösten nykyai-
kaistamiseksi myönteisinä; edellyttää kuitenkin, että uudi-
stushankkeet eivät saa johtaa eurooppalaisen kilpailupoliti-
ikan uudelleen kansallistamiseen tai heikentämiseen; alu-
eille on kuitenkin jätettävä itsenäistä liikkumavaraa toissij-
aisuusperiaatteen mukaisesti;

Komissio kiittää Euroopan parlamenttia sen antamasta tuesta
uudistushankkeille. Komissio on parlamentin kanssa yhtä mieltä
siitä, että kilpailupolitiikkaa on vahvistettava ja sovellettava mah-
dollisimman lähellä kansalaista ilman, että yhteisön oikeuden joh-
donmukaisuus kärsii siitä.
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13. katsoo, että kilpailupolitiikan johdonmukainen soveltami-
nen voi täydentää työllisyyden suuntaviivojen tavoitteita;
pyytää tässä yhteydessä komissiota panemaan nopeasti täy-
täntöön ryhmäpoikkeuksien myöntämistä koskevan valtuu-
tusasetuksen, joka luo myönteistä dynamiikkaa erityisesti
pk-yrityksissä ja koulutuksen alalla;

Sen varmistamiseksi, että toimenpiteet noudattavat EU:n valtion-
tukien valvontaa koskevaa lainsäädäntöä, EY:n perustamissopi-
muksen 88 artiklan 3 kohdassa määrätään, että jäsenvaltioiden on
annettava komissiolle tieto kansallisista valtiontukia koskevista
toimenpiteistä ennen niiden toteuttamista. Ainoa poikkeus koskee
tukea, joka on myönnetty ryhmäpoikkeusasetuksissa asetettujen
ehtojen mukaisesti. Komissio on jo heinäkuussa hyväksynyt luon-
nokset ryhmäpoikkeuksiksi, joista keskustellaan jäsenvaltioiden
ja asianomaisten kanssa. Tästä huolimatta ilmoitusmenettelyä so-
velletaan edelleen, samoin kuin kehitetään tiukempia valtiontuen
valvontatoimenpiteitä.

14. pyytää, että kansallisia tukisäännöksiä painotettaisiin tois-
sijaisuusperiaatteen mukaisesti enemmän; tämä siksi, että
valtiontukien taso on edelleen korkea ja ne ovat yhteensopi-
mattomia sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan
kanssa;

Komissio on parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, että valtiontu-
kien valvontaa voidaan vielä tiukentaa. Toissijaisuusperiaatetta ei
voida soveltaa valtiontukien valvonnan alalla, jolla perustamisso-
pimus on antanut komissiolle yksinomaisen oikeuden seurata kan-
sallisia tukijärjestelmiä perustamissopimuksen 87 artiklan mukai-
sesti.

15. vahvistaa, että monopoleja tulee edelleen korvata kilpailu-
rakenteilla, jotta Eurooppaa voidaan uudenaikaistaa ja jotta
voidaan edistää kilpailuhenkisemmän ympäristön luomista
kuluttajille ja yrittäjille;

Komissio on samaa mieltä parlamentin kanssa, mikä käy ilmi
yleishyödyllisiä palveluita Euroopassa koskevasta komission tie-
donannosta.

16. pyytää komissiota käynnistämään aiheettomasti myönnet-
tyjen valtiontukien takaisinperimisen yhteydessä tehokkai-
ta järjestelyjä takaisinperimistä koskevien sääntöjen yhden-
mukaistamiseksi;-

Valtiontukien valvonnan uskottavuuden kannalta on olennaisen
tärkeää, että tukien takaisinperimistä koskevat päätökset pannaan
tehokkaasti täytäntöön. Siksi komissio on valmis parantamaan nä-
iden päätösten seuraamista koskevaa järjestelmäänsä.

17. korostaa kuitenkin, että valtion tukitoimia tarvitaan edelle-
en eräiden markkinahäiriöiden oikaisemiseksi ja perusta-
missopimuksen laajempien tavoitteiden tukemiseksi;

Valtiontuet eivät ole kokonaan kiellettyjä. Tuki voidaan sallia, jos
se edistää perustamissopimuksen tavoitteita, kuten työllisyyttä,
tutkimusta ja kehitystä, ympäristöä ja varsinkin aluetukea. Komis-
sio on antanut suuntaviivoja eri lähestymistavoista.

18. katsoo, että nykyinen vuosittain annettava «yleiskatsaus
Euroopan unionin tehdasteollisuuden ja eräiden muiden
alojen valtiontuista» saattaa muodostaa hyvän perustan lisä-
avoimuuden luomiseksi valtiontukien alalla; pyytää, että
katsauksessa painotettaisiin tukien laatua;

Komissio aikoo aiempien laitosten mukaisesti jatkaa valtiontuki-
katsauksen sisällön laajentamista ja valtiontukia koskevan analy-
ysin syventämistä.

19. pyytää komissiota tekemään ehdotuksia sellaisen julkisen ja
säännöllisesti ajan tasalle saatettavan valtiontukiluettelon
luomiseksi, jossa otetaan huomioon myönnettyjen tukien
laatuerot; pyytää lisäksi komissiota sisällyttämään luettelo-
on ne tuet, joiden osalta on käynnistetty menettely;

Komissio on tyytyväinen tuesta, jonka parlamentti antaa alusta-
vassa vaiheessa olevalle valtiontukiluettelolle.

20. pyytää komissiota ottamaan käyttöön sisämarkkinoiden tu-
lostaulujen kaltaisen tulostaulun; katsoo, että tämän avulla
voidaan keskittyä siihen, missä jäsenvaltiossa valtiontukia
käytetään eniten ja missä vähiten;

Komissio tutkii parhaillaan tarvittavia osatekijöitä tulostaulua
varten. Tällainen väline on valmisteltava perusteellisesti ja huolel-
lisesti, jotta siitä kävisi ilmi oleelliset indikaattorit. Pelkkien tuki-
tasojen käyttäminen jäsenvaltioiden väliseen vertailuun ei riitä.

21. pyytää komissiota julkaisemaan vuosittain asiakirjan, jossa
analysoidaan valtiontukien vaikutusta kilpailukykyyn, hin-
tatasoon ja tuotannontekijöiden liikkuvuuteen;

Komissio tutkii parhaillaan, olisiko tarkoituksenmukaista käsitel-
lä parlamentin mainitsemia asioita mahdollisen tulostaulun yhtey-
dessä.

22. vahvistaa kannattavansa valtiontukia, joiden katsotaan pe-
rustuvan yhteiseen etuun ja joita myönnetään esimerkiksi
tutkimuksen ja kehityksen, pk-yritysten, koulutuksen, ener-
giansäästön sekä ympäristönsuojelun aloilla; pitää kuiten-
kin tärkeänä, että komissio laatii tällaisille valtiontuille yh-
tenäiset perusteet ja ehdot;

Komissio on jo laatinut mainittuja tukiluokkia koskevat perusteet
suuntaviivoissaan ja kehyksissään. Sääntöjä mukautetaan ajoit-
tain, jotta otettaisiin huomioon uudet kokemukset ja lisättäisiin ni-
iden keskinäistä johdonmukaisuutta. Komissio aikoo tämä vuon-
na tarkistaa ympäristötukia koskevat suuntaviivansa.

23. pyytää Kioton pöytäkirjassa mainittujen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi jäsenvaltioita myöntämään enemmän tukea
energiansäästön ja ympäristönsuojelun aloille, joiden osuus
kaikista myönnetyistä tuista on ainoastaan kolme prosent-
tia;

Komissio on sitä mieltä, että valtiontuki on vain yksi monista kei-
noista rohkaista energiansäästämiseen, parantaa ympäristönsuo-
jelua ja auttaa saavuttamaan Kioton pöytäkirjan tavoitteet. Tuki-
määrien asiaankuuluvuudesta päätettäessä on otettava huomioon
kaikki keinot ja varsinkin ympäristötukia koskevat suuntaviivat.
Komissio hyväksyi vuonna 1999 useita tukijärjestelmiä, joiden ta-
voitteena oli hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.
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24. pyytää komissiota tarkastamaan nykyistä paremmin val-
tiontukien vaikutusten ohella myös verotuskäytänteiden
kilpailua vääristäviä vaikutuksia;

Komissio alkoi vuonna 1999 tutkia yli 50:tä verotuskäytännettä.
Kaikkia jäsenvaltioita on pyydetty toimittamaan tarvittavat tiedot.

25. pyytää komissiota tiedottamaan parlamentille säännöllises-
ti kilpailupolitiikan täytäntöönpanon vaiheista unionin jäse-
nyyttä hakeneissa maissa;

Komissio aikoo tiedottaa parlamentille säännöllisesti kilpailupo-
litiikan täytäntöönpanon edistymisestä ehdokasmaissa.

26. on sitä mieltä, että jäsenyyttä hakevien maiden on omaksut-
tava EU:n kilpailulainsäädännön oikeudellinen kehys ko-
konaisuudessaan; katsoo kuitenkin, että kilpailusäännösten
soveltamista olisi tarkasteltava siirtymäkauden aikana yk-
sittäistapauksissa joustavasti; kannustaa komissiota anta-
maan jäsenyyttä hakeville maille riittävästi apua kilpailusä-
ännöksien mukauttamiseksi;

Eurooppa-sopimusten lainsäädännön lähentämistä koskevassa
kohdassa määrätään, että KIE-maat huolehtivat siitä, että niiden
lainsäädäntö on yhteisön lainsäädännön kanssa mahdollisimman
yhteensopivaa. Komissio myöntää, että tämä olisi tulkittava laa-
jasti ja että KIE-maissa säädetyn lainsäädännön tulisi olla mahdol-
lisimman lähellä EU:n lainsäädäntöä.
Yksittäisissä tapauksissa komissio yrittää saattaa tasapainoon
KIE-maiden velvollisuuden noudattaa oikeudellisia velvoittei-
taan ja tarpeen ottaa huomioon niiden siirtymätalouteen liittyvät
erityisongelmat.
Komissio yrittää henkilöstönsä asettamin rajoituksin tarjota apua
ja antaa neuvoja aina kun ehdokasmaat niitä tarvitsevat.

27. pyytää komissiota antamaan parlamentille kertomuksen nä-
kemyksistä, jotka koskevat kilpailupolitiikan kansainväli-
sen ulottuvuuden tulevaa hahmottelemista;

Komissio aikoo esittää parlamentille raportin kilpailupolitiikan
kansainvälisestä ulottuvuudesta. 

28. kannattaa Maailman kauppajärjestön (WTO) merkittäväm-
pää asemaa kansainvälisessä kilpailupolitiikassa; pyytää
tästä syystä neuvostoa myöntämään komissiolle valtuudet
käydä neuvotteluja, joilla pyritään kansainvälistä kilpailu-
lainsäädäntöä koskevien monenvälisten sopimusten teke-
miseen WTO:n puitteissa; pyytää samalla komissiota sisäl-
lyttämään lähestymistapoihin, joilla torjutaan kaupankäyn-
tiä ja sijoitustoimintaa häiritseviä kilpailunvastaisia menet-
telyjä, yhtenäiset kilpailupolitiikan vähimmäisstandardit
sekä riippumattoman kilpailuviranomaisen perustamisen
kaikkiin WTO:n jäsenvaltioihin;

Euroopan komissio on sitä mieltä, että kilpailusääntöjä koskevat
monenväliset puitteet ovat tarpeellinen lisä WTO:n kauppaa kos-
kevalle sääntelyjärjestelmälle. Se yrittää saada päätöslauselmassa
esitetyt seikat käsiteltäviksi neuvotteluissa. Komissio uskoo va-
kaasti, että tällaiset puitteet hyödyttäisivät sekä kehittyneitä että
kehitysmaita.

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman
komissiolle ja neuvostolle.



B – Talous- ja sosiaalikomitea

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta XXVIII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1998)
(SEC(1999) 743 lopullinen) ja komission vastaus lausuntoon

Komissio päätti 31. toukokuuta 1999 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla pyytää
talous- ja sosiaalikomitealta lausunnon aiheesta XXVIII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1998)
(SEC(1999) 743 lopullinen).

Asian valmistelusta vastannut «yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus» -jaosto antoi lausuntonsa 25. mar-
raskuuta 1999 (esittelijä: Edoardo Bagliano).

Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 8. ja 9. joulukuuta 1999 pitämässään 368. täysistunnossa (joulukuun 8.
päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 97 ääntä puolesta, 1 vastaan, ja 2 pidät-
täytyi äänestämästä.
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1. XXVIII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus on tärkeä, kos-
ka siinä annetaan tietoja komission poikkeuksellisista hal-
linnollisista ja sääntelytoimista, mutta myös ennen kaikkea
siksi, että siinä selvitetään jo nyt toimissa ja aloitteissa ta-
pahtuneita käänteitä ja muutoksia, jotka ovat ominaisia yh-
teisön uudelle kilpailupolitiikalle. Vuoden 1998 kertomuk-
sessa on kaksi avainsanaa: uudenaikaistaminen ja yhteistyö.
Ne ovat komission uuden kilpailupolitiikkahahmotelman
tulevaisuudennäkymien vahvat päälinjat.

Komissio yhtyy talous- ja sosiaalikomitean kantaan XXVIII vuo-
sikertomuksesta. 

1.1. Sekä valvontatoimintaa että komission aloitteita ja ehdotuk-
sia tarkastellaan jo vuonna 1998 maailmanlaajuistumisen
edellyttämän uuden nykyaikaistamisfilosofian kannalta: on
otettava huomioon ulkopuolinen maailma, joka kehittyy ja
muuttuu nopeasti, nopeammin kuin aiemmin. Komissio on
osoittanut tiedostavansa tämän jo vertikaalisten sopimusten
säännöksiin ja sääntöihin liittyvässä uudenlaisessa lähesty-
mistavassaan sekä virallisesti vuoden 1999 alussa hyväksy-
tyn innovatiivisen valkoisen kirjan valmistelussa.

Komissio on tyytyväinen vastaanottoon ja hyväksyntään, jonka
kilpailualan lainsäädännön ja käytäntöjen nykyaikaistaminen on
saanut talous- ja sosiaalikomitealta. 

1.2. Nykyaikaistaminen on sekä välttämätöntä että kiireellistä
nyt, kun yhtenäismarkkinoiden toteuttamisessa ollaan lop-
pusuoralla, sillä muun muassa yritysten sulauma-aloittei-
den lisääntymisestä johtuvat Euroopan markkinoilla tapah-
tuvat monet rakennemuutokset vaikuttavat merkittävällä ta-
valla kilpailupolitiikkaan. Lisäksi yhteinen valuutta ja julki-
sen sektorin kiihtyvä vapauttamisprosessi vaikuttavat my-
önteisesti yhteisön talouteen ja antavat sille kimmokkeen.

Komissio on talous- ja sosiaalikomitean kanssa samaa mieltä
markkinoiden yhdentymisen, euron käyttöönoton ja vapauttamis-
prosessin vaikutuksista, joiden vuoksi nykyaikaistaminen on vält-
tämätöntä ja kiireellistä. 

1.3. Etenemissuunta on siis määritelty, mutta se ei perustu yksin-
omaan menneeseen, vaan ennen kaikkea nopeaan ja jatku-
vaan sopeutumiseen käynnissä oleviin ja tuleviin muutoksi-
in. Näistä tärkeimpiä ovat Euroopan unionin laajentumise-
en liittyvät lukuisat ongelmat. Jotta uusista tehtävistä ja vel-
vollisuuksien lisääntymisestä voidaan selvitä, tarvitaan uu-
si näkemys yhteistyöstä sekä uusi tapa toteuttaa sitä – ei vain
jäsenvaltioiden viranomaisten ja oikeuslaitosten kanssa,
mutta myös niiden kesken. Kaikkien asianosaisten osapuol-
ten tulee voida tehdä keskenään yhteistyötä varmistaakseen
markkinoilla toimivien yritysten välisen rehdin kilpailun.
Tämä on kilpailupolitiikan nimenomainen tehtävä. Nyky-
päivänä kaikki tulevaisuudennäkymät ja toimet liittyvät ku-
itenkin kansainvälisiin puitteisiin.

Komissio on talous- ja sosiaalikomitean kanssa samaa mieltä siitä,
että on välttämätöntä tehdä yhteistyötä sekä yhteisön ulkopuolis-
ten tahojen että jäsenvaltioiden kanssa.
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2. XXVIII kilpailupolitiikkaa koskevaa kertomusta edeltää
johdanto, jossa esitetään tiivistetysti kertomuksen sisältö.
Kansainvälistä yhteistyötä käsitellään kuitenkin erikseen
komission jäsenen Karel Van Miertin esipuheessa. Komitea
tulkitsee tämän siten, että kilpailupolitiikan kansainvälisy-
yttä on haluttu painottaa erityisen voimakkaasti. Vaikka esi-
puhe muodostaa kertomukselle sinänsä arvokkaan ja perso-
onallisen kehyksen, komitea toivoo, että se sisällytettäisiin
itse kertomukseen.

Komission jäsen vastaa itse esipuheestaan. Teksti ei kuitenkaan
poikkea merkittävästi niistä komission kannoista, jotka esitetään
kilpailupolitiikan kansainvälistä puolta koskevassa jaksossa. Nä-
in ollen esipuhetta voidaan pitää kertomuksen olennaisena osana. 

2.1. Komitea on tyytyväinen siihen, että tänä vuonna johdannon
ja esipuheen aiheeksi on valittu komission kansainvälinen
toiminta, sillä kansainvälisen ulottuvuuden merkitys kasvaa
jatkuvasti. Van Miert toteaa, että kilpailupolitiikan puitteita
tulee laajentaa, niin kuin komiteakin on jatkuvasti toivonut.

Talous- ja sosiaalikomitean kanta kilpailupolitiikan kansainväli-
sestä ulottuvuudesta on sama kuin komission.

2.2. On totta, että maailmantalouden kasvava yhdentyminen luo
maiden välille ennennäkemätöntä keskinäistä riippuvuutta.
Riippuvuudesta on tullut nykyisessä kehitysvaiheessa yksi
talouden tyypillisimmistä ominaisuuksista, ja se lisääntyy
huomattavasti peruuttamattomaksi käyneen maailmanlaa-
juistumisprosessin edetessä. Näin myös kilpailutekijät saa-
vat väistämättä maailmanlaajuisen luonteen. Tämän vuoksi
tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä.

Komissio yhtyy talous- ja sosiaalikomitean arviointiin. Komissio
onkin kehittämässä kansainvälistä toimintaansa kilpailun alalla. 

2.3. Yhdysvaltojen kanssa vuonna 1991 tehdyn sopimuksen pu-
itteissa tehtävä yhteistyö (sopimus astui voimaan vuonna
1995, kuten Van Miert tarkentaa) todistaa, että kahdenväli-
set sopimukset voivat olla erittäin tehokkaita. Laajentumi-
seen liittyvässä kahdenvälisessä yhteistyössä toteutetut toi-
met ja niistä saadut tulokset osoittavat myös, että komissio
on oikealla tiellä. Komitea on kuitenkin samaa mieltä Van
Miertin kanssa siitä, että monenvälisille sopimuksille on
avattava tie mahdollisimman pian. Tämä on paljon vaike-
ampaa, mutta välttämätöntä, joten tavoitteeseen tähtääviä
toimia on monin verroin tehostettava.

Komissio on samaa mieltä talous- ja sosiaalikomitean kanssa. Tä-
män suhteen komissio pahoittelee Seattlen konferenssin epäon-
nistumista, minkä vuoksi ei ollut mahdollista käsitellä kilpailusä-
äntöjen monenvälisiä puitteita koskevaa kysymystä. 

2.4. Ensisijaisena tavoitteena onkin tässä yhteydessä luoda ”yh-
teisten kilpailusääntöjen soveltamista koskevat kattavat,
maailmanlaajuiset ja monenväliset puitteet”. WTO:ssa mu-
odostettu työryhmä tutkii parhaillaan, mikä olisi paras mah-
dollinen toimintalinja. Ryhmää tulee kannustaa ja tukea kai-
kin keinoin.
Komitea esitti XIX vuosikertomuksesta antamassaan lau-
sunnossa seuraavaa:

” Vaikka tavoitteen saavuttaminen näyttää olevan kaukana,
on jatkettava työtä kilpailunrajoituksia koskevien sääntöjen
kansainvälistämiseksi tai kansainvälisen kauppavaihdon
pelisääntöjen yhdenmukaistamiseksi (edes osittain tai as-
teittain).” Tästä on kulunut jo lähes kymmenen vuotta. Pien-
ten askelten politiikasta tulee siirtyä nykyiseen kiihtyvään
tahtiin.
Tarvitaankin lujaa poliittista tahtoa. Tämä on haaste, joka on
ratkaistava asteittain, mutta päättäväisesti.

Ks. edellinen kohta.

2.5. Kuohunta ja epävarmuus lisäävät ”kilpailua rajoittavien käy-
täntöjen aiheuttamaa uhkaa”. Näin on otsikoitu kohta, jossa
Van Miert tekee rohkean ja merkittävän huomion: ns. ”ystä-
viä suosiva kapitalismi merkitsi sitä, että yritysten väliseen
kilpailuun pyrittiin vaikuttamaan salaisilla järjestelyillä, jot-
ka eivät juurikaan liity markkinavoimiin. On varmaa, että ti-
ukan kilpailupolitiikan noudattaminen sekä kansallisella että
kansainvälisellä tasolla olisi tehokas vastatoimi kyseisille su-
untauksille, sillä se parantaisi teollisuuden kilpailukykyä,
hajauttaisi kaupallista päätöksentekoa, suosisi innovaatioita
ja maksimoisi kuluttajien hyvinvoinnin.”

Komissio on talous- ja sosiaalikomitean kanssa samaa mieltä siitä,
että yhteiset puitteet kilpailusäännöille ovat välttämättömät kan-
sainvälisellä tasolla.
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WTO:lla on tässä suhteessa ehdoton ja keskeinen rooli. Ko-
mitea toivoo, että kilpailupolitiikasta vastaava uusi komis-
sion jäsen sekä koko komissio yhtyvät kautensa päättäneen
Van Miertin näkemykseen. Ei tulisi enää sallia, vain tunne-
tuin esimerkki mainitaksemme, kansainvälisten kartellien
kautta tapahtuvaa öljyn hinnoittelua, joka vaikuttaa vahvas-
ti yhteisön talouteen ja jolla on kielteisiä vaikutuksia myös
useimpiin Kehitysmaihin.

3. Komission toiminta yhteisön kilpailulainsäädännön uudi-
stamisohjelman toteuttamiseksi oli vuonna 1998 tehokasta
sekä säännösten että hallinnon tasolla. Myös tämä on yksi
haasteista. Ei riitä, että jokin sääntö korvataan toisella. Ko-
missio on määrännyt ankaria seuraamuksia markkinoiden
eriyttämistä, hintakartelleja ja määräävän markkina-ase-
man väärinkäyttöä vastaan. Uudistamisessa, joka tarkoittaa
myös uudelleensuuntausta, keskitytään operatiivisella ta-
solla tapauksiin, ”jotka ovat selkeästi yhteisön edun mukai-
sia”. Tämä politiikka vahvistuu ja kehittyy koko ajan myös
kunnianhimoisissa kehityshankkeissa. Komitea pitää näitä
komission toimia ja aloitteita mielenkiintoisina ja tukee nii-
tä.

Komissio on tyytyväinen talous- ja sosiaalikomitean tälle nykyai-
kaistamisprosessille suomaan lämpimään vastaanottoon.

4. Komission ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten yhteis-
työtä koskeva tiedonanto näyttää kantavan ensimmäiset he-
delmänsä todellisen yhteistyön muodossa (ilmoituksia kos-
kevien tietojen vaihto, yhteinen käsittely). Ratkaisematta
jää kuitenkin epätavallinen tilanne, jossa seitsemän jäsen-
valtion viranomaisilla ei ole vieläkään oikeutta soveltaa 81
ja 82 artiklaa. Komitea painottaa tässä yhteydessä vielä ker-
ran tarvetta yhdenmukaistaa kiireesti jäsenvaltioiden kil-
pailulainsäädäntö 81 ja 82 artiklan soveltamiseksi. Tämä
on yhteistyön kaikenlaisen parantamisen ja ennen kaikkea
tehokkaan hajauttamisen edellytys. Komitea toivoo lisäksi,
että yhdenmukaistamisessa otetaan huomioon myös jäsen-
valtioiden kilpailusäännöstön taustalla olevat periaatteet.

Komissio on myös sitä mieltä, että kaikkien kansallisten kilpailu-
viranomaisten pitäisi pystyä soveltamaan perustamissopimuksen
81 ja 82 artiklaa. On kuitenkin muistettava, että jäsenvaltioiden
kansalliset tuomioistuimet voivat soveltaa suoraan näitä artikloja,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 81 artiklan 3 kohdan soveltamis-
ta. 

4.1. Komission kertomukseen tulisi sisältyä luku (vertailutau-
lukkoineen) (kansallisen kilpailuoikeuden lisäksi) yhteisön
kilpailuoikeuden soveltamisen tilasta kussakin jäsenval-
tiossa, jolloin olisi muun muassa mahdollista arvioida todel-
la saavutettua soveltamisen ja hajauttamisen astetta. Komi-
teaa kiinnostaa, mitkä ovat riittämättömän harmonisoinnin
vahingollisimmat vaikutukset eri jäsenvaltioissa. Tulee mu-
istaa, että markkinat ovat vielä segmentoituneet, valtioiden
välillä on vielä selkeitä eroja ja on vielä kansallisesti määrä-
ävässä markkina-asemassa olevia yrityksiä, joilla on huo-
mattavia kilpailua vääristäviä vaikutuksia. Tarvitaankin tie-
dotusta, jolla voidaan lisätä avoimuutta. Harmonisointi vaa-
tii aikaa. Näkyvämpiä tuloksia odoteltaessa on ehkä tarpeen
miettiä erityisiä valvontavälineitä vääristymien tai peruste-
ettomien suosituimmuustilanteiden välttämiseksi.

Komissio on jo tehnyt tällaisen vertailun. Tulokset löytyvät kert-
omuksen II osasta.
Toisen kohdan osalta voidaan todeta, että komitean huolet eivät
ole aiheellisia. Yhdessäkään jäsenvaltiossa ei ole kilpailuoikeu-
dellista tyhjiötä. Kansalliset tuomioistuimet voivat kaikissa jäsen-
valtioissa soveltaa suoraan 81 ja 82 artiklaa. Jäsenvaltioista yli pu-
olessa kilpailuviranomaisilla on toimivalta soveltaa 81 ja 82 arti-
klaa. Kaikissa jäsenvaltioissa (Luxemburgia lukuun ottamatta) on
kilpailunvastaisten käytäntöjen valvontaa koskevaa kansallista
lainsäädäntöä. Näin ollen ne pystyvät taistelemaan kilpailunrajoi-
tuksia vastaan kansallisella tasolla.
Harmonisointi puolestaan saavutetaan komission ja kansallisten
viranomaisten tai tuomioistuinten välisten tiiviiden kontaktien
kautta. Tätä yhteistyötä säännellään kahdella komission tiedonan-
nolla. 

5. Televiestintäalan vapauttamista on jatkettu, mutta energia-
alan vapauttaminen on tapahtunut hitaammin. Komitean mi-
elestä näillä aloilla on kilpailukykyä edistävä vaikutus, ja ne
vahvistavat yhtenäismarkkinoita ja antavat niille elinvoimaa.

Komissio on samaa mieltä talous- ja sosiaalikomitean kanssa.

5.1. Komission tulisi arvioida myös vapauttamisen ja tiettyjen
monopolien lakkauttamisen kokonaisvaikutukset. Tämä ei
tarkoita perääntymistä, vaan valvonnan parantamista, uusi-
en suuntausten tai muutosmerkkien huomaamista ajoissa
sekä mahdollisten, usein huomattavienkin työllisyysvaiku-
tusten hallintaa. Komitea ehdottaa, että komissio julkaisee
tarkan tutkimuksen jälkeen kausikertomuksia tiedotus- ja
ajantasaistamistarkoitukseen. Niistä olisi erityistä hyötyä
sekä taloudellisille toimijoille että jäsenvaltioiden eri eli-
mille ja viranomaisille.

Komissio (ent. PO XIII) teetti jo vuonna 1996 tutkimuksen va-
pauttamisen vaikutuksista telealalla. Tutkimuksessa käsiteltiin er-
ityisesti työllisyyteen liittyviä ongelmia.
Vapauttamisen jälkeistä tilannetta eri aloilla koskevassa työssään
komissio pystyy ottamaan huomioon vapauttamisen työllisyys-
vaikutukset. 



KILPAILURAPORTTI 1999

REAKTIOT XXVIII KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVAAN KERTOMUKSEEN 395

6. Vertikaalisia sopimuksia koskeva sääntelytoiminta on ollut
aktiivista. Vuoden 1999 alussa hyväksytyssä uudistamista
koskevassa valkoisessa kirjassa (326) on hahmoteltu todelli-
nen uudistus. Kyseessä on kilpailusääntöjen uuden tulkinta-
kriteerin säädöksellinen ennakointi, joka merkitsee, että
vastedes taloudelliset näkökohdat asetetaan oikeudellisten
ja muodollisten seikkojen edelle. Komitea on jo antanut pu-
oltavan lausunnon vihreän kirjan asiaa koskevista vaihtoeh-
doista ja valmistelee parhaillaan aiheesta lopullista lausun-
toa. Komitea tunnustaa, että komission yhtenäinen, selkeä ja
vastuullinen näkemys on kunnioitettava.

Komissio panee tyytyväisenä merkille talous- ja sosiaalikomitean
myönteisen suhtautumisen uuteen vertikaalisia sopimuksia kos-
kevaan politiikkaan. Komission vastaus talous- ja sosiaalikomite-
an lausuntoon tämän kysymyksen osalta on annettu erillisessä asi-
akirjassa. 

7. Komissio on tehnyt yrityskeskittymien valvontaa koskevan
asetuksen soveltamisen yhteydessä päätelmiään tukevia tär-
keitä päätöksiä, jotka ovat olleet sisällöltään merkittäviä,
analyyseiltään syvällisiä sekä taloudelliselta ja oikeudelli-
selta kannalta arvokkaita.-

Komissio panee tyytyväisenä merkille talous- ja sosiaalikomitean
myönteisen suhtautumisen komission toimintaan yrityskeskitty-
mien valvonnan alalla.

7.1 Komitea on kuitenkin sitä mieltä, että myös tässä asiassa oli-
si aika arvioida kansainvälisestikin toimintojen vaikutukset,
jotka saattavat aiheuttaa uusia, yhteisön markkinoihin vai-
kuttavia oligopoli- tai jopa monopolimuotoja. Komitea ke-
hottaa komissiota täydentämään vuosikertomusta myös nii-
den arviointien tuloksilla, jotka koskevat yritysten virallis-
ten sitoumusten vaikutuksia tietyin ehdoin hyväksyttyjen
keskittämistoimien ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa.
Komitea kiinnittää aina erityistä huomiota työmarkkinoihin
ja seuraa niitä tarkkaavaisesti. Se huomauttaakin, ettei tule
unohtaa, että perinteisten alojen työntekijöiden määrä on jo
pitkään vähentynyt automatisoinnin takia ja viime aikoina
myös vääjäämättä etenevän hajauttamisen takia eli tehtai-
den siirtäessä tuotantonsa kokonaan tai osittain maihin, jois-
sa työvoimakustannukset ovat alhaisemmat, mikä johtuu
taas ILOn vähimmäis- ja perussopimusten noudattamatta
jättämisestä. Kilpailupolitiikassa ei voida jättää huomioi-
matta näitä näkökohtia, vaan sitä tulee laajentaa ja täydentää
yhteistyön avulla ensisijassa komission sisällä, jotta kilpai-
lupolitiikan sääntöjen soveltaminen olisi tulosta todellises-
ta yhteisön politiikasta.

Tutkiessaan yrityskeskittymiä komissio ottaa tarvittaessa huom-
ioon kansainvälisen ulottuvuuden.
Komissio suhtautuu sitoumuksiin erittäin vakavasti. Ensinnäkin
hyväksyessään osapuolten ehdottaman tavan ratkaista kilpailu-
ongelma komissio varmistaa, että korjaustoimenpide vastaa tark-
kaan havaittua ongelmaa ja että esimerkiksi mahdollinen omaisu-
uden myynti toteutetaan siten, että siitä hyötyvät elinkelpoiset kil-
pailijayritykset. Komissio valvoo tarkkaan, että ilmoituksen teh-
neet osapuolet noudattavat antamiaan sitoumuksia, ja varmistaa,
että korjaustoimenpide on käytännössä pantu täytäntöön. Komitea
pyytää komissiota seuraamaan korjaustoimenpiteiden vaikutuk-
sia. Komissio on jo toteuttanut tätä koskevia tutkimuksia, joiden
avulla on voitu todeta sitoumuksia koskevan politiikan tehokkuus.
Tulevaisuudessa on mahdollista, että komissio julkaisee vuosi-
kertomuksessa tutkimustensa tulokset. Tämä koskisi todennäköi-
sesti ainoastaan vähäistä määrää asioita, koska korjaustoimenpite-
et vastaavat erittäin usein tarkasti kyseessä olevaa ongelmaa.
Mitä tulee kilpailupolitiikan työllisyysvaikutusten huomioon ot-
tamiseen, komissio on jo korostanut kilpailupolitiikan myönteisiä
vaikutuksia, jotka ilmenevät talouden kilpailukyvyn parantumise-
na ja siten pysyvien ja pitkäaikaisten työpaikkojen turvaamisena ja
luomisena. Näin ollen kilpailupolitiikka vaikuttaa merkittävästi
yhteisön työllisyystavoitteiden saavuttamiseen. 

7.2. Myös yksittäisten jäsenvaltioiden markkinoita on valvotta-
va, jotta voidaan välttää tilanne, jossa huomion kiinnittämi-
nen maailmanlaajuiseen tilanteeseen murentaa edelleenkin
etusijalla olevien yhtenäismarkkinoiden tehokkuuden, kil-
pailukyvyn ja kasvun. Tulevaisuudessa on helppo ennakoi-
da monia muita sulautuma- ja keskittämistoimia, jotka to-
teutuvat yhä kiihtyvään tahtiin. Koska markkina- ja tuotan-
torakenteet muuttuvat nopeasti sekä yhtenäismarkkinoiden
sisällä että niiden ulkopuolella, myös sääntöjen ja valvon-
nan mukauttamisessa on toimittava nopeasti.

Yrityskeskittymien alalla valvonta on komission tehtävä, kun toi-
menpiteellä on sulautuma-asetuksen mukainen yhteisön laajuinen
ulottuvuus. Raja-arvojen alapuolelle jäävien yrityskeskittymien
valvonta kuuluu jäsenvaltioille. Suurimmalla osalla jäsenvaltiois-
ta on nykyisin yrityskeskittymien valvontaa koskevaa lainsäädän-
töä. Siten kansallisia markkinoita «valvotaan», talous- ja sosiaali-
komitean lausunnossaan käyttämää termiä lainaten. 

(326) KOM (1999) 101 lopullinen, 12.5.1999. Talous- ja sosiaalikomitean lausunto, CES 1130/99.

8. Valtiontukien alalla komission tavoitteena on ”parantaa
avoimuutta ja oikeusvarmuutta, tehostaa järjestelmää, tiu-
kentaa valvontaa, erityisesti suurten yksittäisten tukien val-
vontaa, ja yksinkertaistaa merkitykseltään vähäisimpien
asioiden valvontajärjestelmää”. Tavoite on ilman muuta
kannatettava.
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8.1. Komissio on tehnyt alalla tiivistä sääntelytyötä. Sen ehdo-
tuksesta on saatettu voimaan asetus, jonka tavoitteena on
valvontamenettelyn eri näkökohtien koontaminen ja va-
hvistaminen. Tämä asetus on sangen hyödyllinen väline kil-
pailupolitiikan erittäin pulmallisessa hallinnassa valtiontu-
kien osalta. Komissio on kuitenkin aina osoittanut tinkimä-
töntä puolueettomuutta ja käytännön realismia. Myös asetu-
sehdotus, jolla tietyt horisontaalisen valtiontuen muodot va-
pautetaan ilmoitusvelvollisuudesta, näyttää perustuvan sel-
keään pragmatiikkaan, ja se on ilman muuta kannatettava.

8.2. Komitea suhtautuu myönteisesti myös koulutuksen uusiin
puitteisiin. Koulutusaloitteiden edistäminen on varma kes-
kipitkän aikavälin investointi, joka vaikuttaa lisäksi muun
muassa jäsenvaltioiden sisäiseen sosiaaliseen ja taloudelli-
seen vakauteen. On kuitenkin tehtävä enemmän. Kaikkien
työllisyyttä tukevien ja edistävien aloitteiden suosiminen
tarkoittaa ajanmukaisen ja Euroopan integraation vaati-
muksia noudattavan kilpailupolitiikan harjoittamista.

Valtuusasetuksessa säädetään myös työllisyystukea koskevasta
poikkeusasetuksesta. Kuitenkin vuonna 1995 annetut työllisyy-
stuen suuntaviivat mahdollistavat jo tällä hetkellä tuen työpaik-
kojen luomiseen.

8.3. Tukien tulisi periaatteessa vähentyä asteittain. Komitea on
usein antanut tämän suuntaisia suosituksia. Perustamissopi-
muksessa niistä määrätään kuitenkin kilpailupolitiikan yh-
teydessä. Kilpailupolitiikka kuuluu välineisiin, joilla pyri-
tään saavuttamaan yhteisön muidenkin toimintalinjojen ta-
voitteena oleva koheesio.

Komissio yhtyy tähän näkemykseen.

8.4. Komissio hyväksyi aluetukia koskevia suuntaviivoja käsitt-
elevän tärkeän asiakirjan maaliskuussa 1998. Siinä yksin-
kertaistetaan ja ajantasaistetaan perustamissopimuksen mä-
äräysten soveltamiskriteerit. Komitea kannattaa asiakirjan
periaatteita sekä siinä esitettyjä arviointi- ja valvontameka-
nismeja.

8.5. Komitea korostaa kuitenkin vielä kerran, että jäsenvaltioi-
den erilaiset tilanteet ovat edelleenkin ristiriidassa koheesio-
politiikan kanssa. Tämä vaikuttaa vääjäämättä kilpailuun.

8.6. Näin ollen myös kilpailupolitiikkaa koskevassa vuosikert-
omuksessa tulisi arvioida yhteisön tukien vaikutuksia. Ne
ovat lisääntyneet viime vuosina ja muodostavat nykyään
merkittävän osan EU:n julkisesta tuesta. Olisi otettava käyt-
töön uusi julkisen tuen käsite, joka kattaisi sekä kansallisen
että alueellisen avun lisäksi myös yhteisön tuet.

Yhteisön tukea ei ole määritelty EY:n perustamissopimuksen 87
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi valtiontueksi. Sen vuoksi komis-
sion kilpailupolitiikassa on keskityttävä valtiontuen aiheuttaman
kilpailun vääristymisen käsittelyyn, jolloin voi olla kyse valtakun-
nallisen, alueellisen tai paikallisen tason valtiontuesta. Yhteisön
tuki otetaan kuitenkin huomioon, kun se kasautuu valtiontuen
kanssa. Tässä tapauksessa valtiontuen soveltuvuus yhteismarkki-
noille arvioidaan julkisen tuen kokonaisintensiteetin perusteella. 

8.7. KIE-maita tulee käsitellä vielä erikseen. Komissio toteaa:
”Kilpailunrajoituksia koskevaan politiikkaan verrattuna
valtiontukien valvontajärjestelmän käyttöönotto KIE-mais-
sa on osoittautunut paljon kiistanalaisemmaksi ja vaikeam-
maksi toteuttaa. – – alalla on kuitenkin vielä runsaasti tehtä-
vää. – – Kaikkein tärkeintä on lisätä – – avoimuutta – –.”
(XXVIII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 300 kohta).
Lisäksi tilanteet vaihtelevat suuresti: ääritapaus on raskas
teollisuus, joka on 80-prosenttisesti valtion käsissä. Mu-
kauttamisprosessista tulee pitkä. Komitea on tietoinen tilan-
teesta ja vaikeuksista, mutta juuri sen tähden se kehottaa tä-
näkin vuonna komissiota valvomaan tiukasti ongelmia sekä
osallistumaan aktiivisesti kaikkiin yhteydenpito- ja neuvot-
telutilaisuuksiin.

Komissio yhtyy komitean kantaan. Liittymistä valmistelevan pro-
sessin avulla komissio seuraa tiiviisti sitä, että hakijamaat noudat-
tavat sitoumuksia, jotka ne ovat antaneet valtiontuen osalta.
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9. Kilpailupolitiikan kehitysnäkymät voivat olla kaksitahoi-
sesta laajentumis- ja maailmanlaajuistumishaasteesta huo-
limatta suhteellisen valoisat, jos yksinkertaistamista ja
uudenaikaistamista jatketaan päättäväisesti ja tiukasti.
Uudistus- ja uudenaikaistamisehdotus tarjoaa tilaisuuden
kokonaisvaltaiseen pohdintaan, josta on hyötyä myös kou-
lutusta edistävien sekä innovatiivisia aloja, huipputeknolo-
giaa ja uusien ammatinkuvien hahmottelua koskevien aloit-
teiden laatimisessa.

Komissio aikoo jatkaa uudenaikaistamistoimintaansa. Sen mie-
lestä ehdotetun uuden järjestelmän täytäntöönpano edistää kilpai-
lukykyä ja vaikuttaa siten myönteisesti innovaatioon ja huippu-
teknologiaan. 

9.1. Komitea on vakuuttunut, että markkinoiden maailmanlaa-
juistumisprosessin huima kiihtyminen on antanut innovaa-
tiolle menestykseen vaikuttavan avainaseman kehittyneim-
missä talousjärjestelmissä, joiden on taisteltava hiljattain
teollistuneiden maiden kustannustekijöihin perustuvaa ag-
gressiivista politiikkaa vastaan. Tällaisessa tilanteessa aino-
astaan voimakas investointi innovaatioihin voi antaa kehit-
tyneille maille turvan kilpailussa, joka perustuu hintoihin ja
uusien kilpailijoiden tuotteiden laadun paranemiseen. Vaik-
ka innovaation ja uuden teknologian strateginen arvo tun-
nustetaan laajasti, komitea huomauttaa, että niihin liittyvien
nykyaikaistamis- ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämi-
sessä ollaan jäljessä. Yhteisön kilpailupolitiikan on löydet-
tävä oma tilansa, jotta se voi toimia edistäjänä ja tukijana ja
luoda suotuisat puitteet yrityksille, joiden tulee tehdä valin-
toja, päätöksiä ja investointeja sekä ottaa riskejä. Tässä koh-
taa kilpailupolitiikka on yhteydessä ja sidoksissa yhteisön
muihin politiikkoihin.

Komissio on täysin vakuuttunut innovaation merkittävästä roolis-
ta Euroopan talouden kilpailukykyyn ratkaisevasti vaikuttavana
tekijänä. Sen vuoksi useissa komission hankkeissa kilpailualalla
otetaan huomioon tämä ulottuvuus. Näissä tapauksissa on esimer-
kiksi kyse yhteysverkkoja tarvitsevien alojen kuten televiestinnän
vapauttamisesta, teknologian siirtoa koskevista suotuisista erity-
ismääräyksistä tai tutkimus- ja kehitystuista, taikka innovaation
ottamisesta huomioon arvioitaessa tiettyjä sopimuksia tai yritys-
keskittymiä, jotka voisivat johtaa innovatiivisten tuotteiden tai
palvelujen markkinoille pääsyn estymiseen. Näin ollen komissio
katsoo vastaavansa talous- ja sosiaalikomitean huoleen.

10. Kilpailupolitiikka ei ole ainoastaan oikeusasioita, pakko-
keinoja ja valvontaa. Eikä se ole irrallaan muista yhteisöpo-
litiikoista. Sitä ei tule eristää eikä sen tule eristäytyä. Ko-
mission tulee neuvotella ja tehdä yhteistyötä. On ymmärret-
tävä uutuuden merkitys. Komissiolla on kilpailupääosas-
tonsa välityksellä käytössään tehokas väline muutosten tun-
nistamiseksi ja ymmärtämiseksi sekä kaikkien omien toim-
intalinjojensa yhtenäiseksi ja oikea-aikaiseksi uudelleensu-
untaamiseksi. Laajentumisen, maailmanlaajuistumisen ja
yhteisen valuutan muodostamat haasteet edellyttävät tiuk-
kaa ja samalla kaukonäköistä kilpailupolitiikkaa, jota ko-
mission tulee toteuttaa vahvistetuissa ja aktiivisissa puit-
teissa kansainvälisesti.

Komissio yhtyy talous- ja sosiaalikomitean kantaan, jonka mu-
kaan kilpailupolitiikka ei ole irrallaan muista yhteisöpolitiikoista.
Komissio soveltaa tätä periaatetta perustamissopimuksen määrä-
ykset huomioon ottaen sekä sisäisten lausuntokierrosten että kol-
legion tekemien päätösten yhteydessä. 
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26, rue Desaix
F-75727 Paris Cedex 15
Tél. (33) 140 58 77 31
Fax (33) 140 58 77 00
E-mail: europublications@journal-officiel.gouv.fr
URL: http://www.journal-officiel.gouv.fr

IRELAND

Alan Hanna’s Bookshop
270 Lower Rathmines Road
Dublin 6
Tel. (353-1) 496 73 98
Fax (353-1) 496 02 28
E-mail: hannas@iol.ie

ITALIA

Licosa SpA
Via Duca di Calabria, 1/1
Casella postale 552
I-50125 Firenze
Tel. (39) 055 64 83 1
Fax (39) 055 64 12 57
E-mail: licosa@licosa.com
URL: http://www.licosa.com

LUXEMBOURG

Messageries du livre SARL
5, rue Raiffeisen
L-2411 Luxembourg
Tél. (352) 40 10 20
Fax (352) 49 06 61
E-mail: mail@mdl.lu
URL: http://www.mdl.lu

NEDERLAND

SDU Servicecentrum Uitgevers
Christoffel Plantijnstraat 2
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
Tel. (31-70) 378 98 80
Fax (31-70) 378 97 83
E-mail: sdu@sdu.nl
URL: http://www.sdu.nl

ÖSTERREICH

Manz’sche Verlags- und
Universitätsbuchhandlung GmbH
Kohlmarkt 16
A-1014 Wien
Tel. (43-1) 53 16 11 00
Fax (43-1) 53 16 11 67
E-Mail: manz@schwinge.at
URL: http://www.manz.at

PORTUGAL

Distribuidora de Livros Bertrand Ld.ª
Grupo Bertrand, SA
Rua das Terras dos Vales, 4-A
Apartado 60037
P-2700 Amadora
Tel. (351) 214 95 87 87
Fax (351) 214 96 02 55
E-mail: dlb@ip.pt

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, SA
Sector de Publicações Oficiais
Rua da Escola Politécnica, 135
P-1250-100 Lisboa Codex
Tel. (351) 213 94 57 00
Fax (351) 213 94 57 50
E-mail: spoce@incm.pt
URL: http://www.incm.pt

SUOMI/FINLAND

Akateeminen Kirjakauppa/
Akademiska Bokhandeln
Keskuskatu 1/Centralgatan 1
PL/PB 128
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
P./tfn (358-9) 121 44 18
F./fax (358-9) 121 44 35
Sähköposti: sps@akateeminen.com
URL: http://www.akateeminen.com

SVERIGE

BTJ AB
Traktorvägen 11-13
S-221 82 Lund
Tlf. (46-46) 18 00 00
Fax (46-46) 30 79 47
E-post: btjeu-pub@btj.se
URL: http://www.btj.se

UNITED KINGDOM

The Stationery Office Ltd
Customer Services
PO Box 29
Norwich NR3 1GN
Tel. (44) 870 60 05-522
Fax (44) 870 60 05-533
E-mail: book.orders@theso.co.uk
URL: http://www.itsofficial.net

ÍSLAND

Bokabud Larusar Blöndal
Skólavördustig, 2
IS-101 Reykjavik
Tel. (354) 552 55 40
Fax (354) 552 55 60
E-mail: bokabud@simnet.is

NORGE

Swets Blackwell  AS
Østenjoveien 18
Boks 6512 Etterstad
N-0606 Oslo
Tel. (47) 22 97 45 00
Fax (47) 22 97 45 45
E-mail: info@no.swetsblackwell.com

SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA

Euro Info Center Schweiz
c/o OSEC
Stampfenbachstraße 85
PF 492
CH-8035 Zürich
Tel. (41-1) 365 53 15
Fax (41-1) 365 54 11
E-mail: eics@osec.ch
URL: http://www.osec.ch/eics

B@LGARIJA

Europress Euromedia Ltd
59, blvd Vitosha
BG-1000 Sofia
Tel. (359-2) 980 37 66
Fax (359-2) 980 42 30
E-mail: Milena@mbox.cit.bg
URL: http://www.europress.bg

|ESKÁ REPUBLIKA

ÚVIS
odd. Publikaci
Havelkova 22
CZ-130 00 Praha 3
Tel. (420-2) 22 72 07 34
Fax (420-2) 22 71 57 38
URL: http://www.uvis.cz

CYPRUS

Cyprus Chamber of Commerce and Industry
PO Box 21455
CY-1509 Nicosia
Tel. (357-2) 88 97 52
Fax (357-2) 66 10 44
E-mail: demetrap@ccci.org.cy

EESTI

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
(Estonian Chamber of Commerce and Industry)
Toom-Kooli 17
EE-10130 Tallinn
Tel. (372) 646 02 44
Fax (372) 646 02 45
E-mail: einfo@koda.ee
URL: http://www.koda.ee

HRVATSKA

Mediatrade Ltd
Pavla Hatza 1
HR-10000 Zagreb
Tel. (385-1) 481 94 11
Fax (385-1) 481 94 11

MAGYARORSZÁG

Euro Info Service
Szt. István krt.12
II emelet 1/A
PO Box 1039
H-1137 Budapest
Tel. (36-1) 329 21 70
Fax (36-1) 349 20 53
E-mail: euroinfo@euroinfo.hu
URL: http://www.euroinfo.hu

MALTA

Miller Distributors Ltd
Malta International Airport
PO Box 25
Luqa LQA 05
Tel. (356) 66 44 88
Fax (356) 67 67 99
E-mail: gwirth@usa.net

POLSKA

Ars Polona
Krakowskie Przedmiescie 7
Skr. pocztowa 1001
PL-00-950 Warszawa
Tel. (48-22) 826 12 01
Fax (48-22) 826 62 40
E-mail: books119@arspolona.com.pl

ROMÂNIA

Euromedia
Str.Dionisie Lupu nr. 65, sector 1
RO-70184 Bucuresti
Tel. (40-1) 315 44 03
Fax (40-1) 312 96 46
E-mail: euromedia@mailcity.com

SLOVAKIA

Centrum VTI SR
Nám. Slobody, 19
SK-81223 Bratislava
Tel. (421-7) 54 41 83 64
Fax (421-7) 54 41 83 64
E-mail: europ@tbb1.sltk.stuba.sk
URL: http://www.sltk.stuba.sk

SLOVENIJA

Gospodarski Vestnik
Dunajska cesta 5
SLO-1000 Ljubljana
Tel. (386) 613 09 16 40
Fax (386) 613 09 16 45
E-mail: europ@gvestnik.si
URL: http://www.gvestnik.si

TÜRKIYE

Dünya Infotel AS
100, Yil Mahallessi 34440
TR-80050 Bagcilar-Istanbul
Tel. (90-212) 629 46 89
Fax (90-212) 629 46 27
E-mail: infotel@dunya-gazete.com.tr

ARGENTINA

World Publications SA
Av. Cordoba 1877
C1120 AAA Buenos Aires
Tel. (54-11) 48 15 81 56
Fax (54-11) 48 15 81 56
E-mail: wpbooks@infovia.com.ar
URL: http://www.wpbooks.com.ar

AUSTRALIA

Hunter Publications
PO Box 404
Abbotsford, Victoria 3067
Tel. (61-3) 94 17 53 61
Fax (61-3) 94 19 71 54
E-mail: jpdavies@ozemail.com.au

BRESIL

Livraria Camões
Rua Bittencourt da Silva, 12 C
CEP
20043-900 Rio de Janeiro
Tel. (55-21) 262 47 76
Fax (55-21) 262 47 76
E-mail: livraria.camoes@incm.com.br
URL: http://www.incm.com.br

CANADA

Les éditions La Liberté Inc.
3020, chemin Sainte-Foy
Sainte-Foy, Québec G1X 3V6
Tel. (1-418) 658 37 63
Fax (1-800) 567 54 49
E-mail: liberte@mediom.qc.ca

Renouf Publishing Co. Ltd
5369 Chemin Canotek Road, Unit 1
Ottawa, Ontario K1J 9J3
Tel. (1-613) 745 26 65
Fax (1-613) 745 76 60
E-mail: order.dept@renoufbooks.com
URL: http://www.renoufbooks.com

EGYPT

The Middle East Observer
41 Sherif Street
Cairo
Tel. (20-2) 392 69 19
Fax (20-2) 393 97 32
E-mail: inquiry@meobserver.com
URL: http://www.meobserver.com.eg

INDIA

EBIC India
3rd Floor, Y. B. Chavan Centre
Gen. J. Bhosale Marg.
Mumbai 400 021
Tel. (91-22) 282 60 64
Fax (91-22) 285 45 64
E-mail: ebicindia@vsnl.com
URL: http://www.ebicindia.com

JAPAN

PSI-Japan
Asahi Sanbancho Plaza #206
7-1 Sanbancho, Chiyoda-ku
Tokyo 102
Tel. (81-3) 32 34 69 21
Fax (81-3) 32 34 69 15
E-mail: books@psi-japan.co.jp
URL: http://www.psi-japan.co.jp

MALAYSIA

EBIC Malaysia
Suite 45.02, Level 45
Plaza MBf (Letter Box 45)
8 Jalan Yap Kwan Seng
50450 Kuala Lumpur
Tel. (60-3) 21 62 92 98
Fax (60-3) 21 62 61 98
E-mail: ebic@tm.net.my

MÉXICO

Mundi Prensa México, SA de CV
Río Pánuco, 141
Colonia Cuauhtémoc
MX-06500 México, DF
Tel. (52-5) 533 56 58
Fax (52-5) 514 67 99
E-mail: 101545.2361@compuserve.com

PHILIPPINES

EBIC Philippines
19th Floor, PS Bank Tower
Sen. Gil J. Puyat Ave. cor. Tindalo St.
Makati City
Metro Manilla
Tel. (63-2) 759 66 80
Fax (63-2) 759 66 90
E-mail: eccpcom@globe.com.ph
URL: http://www.eccp.com

SOUTH AFRICA

Eurochamber of Commerce in South Africa
PO Box 781738
2146 Sandton
Tel. (27-11) 884 39 52
Fax (27-11) 883 55 73
E-mail: info@eurochamber.co.za

SOUTH KOREA

The European Union Chamber of
Commerce in Korea
5th FI, The Shilla Hotel
202, Jangchung-dong 2 Ga, Chung-ku
Seoul 100-392
Tel. (82-2) 22 53-5631/4
Fax (82-2) 22 53-5635/6
E-mail: eucck@eucck.org
URL: http://www.eucck.org

SRI LANKA

EBIC Sri Lanka
Trans Asia Hotel
115 Sir Chittampalam
A. Gardiner Mawatha
Colombo 2
Tel. (94-1) 074 71 50 78
Fax (94-1) 44 87 79
E-mail: ebicsl@slnet.ik

UNITED STATES OF AMERICA

Bernan Associates
4611-F Assembly Drive
Lanham MD 20706-4391
Tel. (1-800) 274 44 47 (toll free telephone)
Fax (1-800) 865 34 50 (toll free fax)
E-mail: query@bernan.com
URL: http://www.bernan.com

ANDERE LÄNDER/OTHER COUNTRIES/
AUTRES PAYS

Bitte wenden Sie sich an ein Büro Ihrer
Wahl/Please contact the sales office of
your choice/Veuillez vous adresser au
bureau de vente de votre choix
Office for Official Publications of the European
Communities
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455
Fax (352) 29 29-42758
E-mail: info-info-opoce@cec.eu.int
URL: http://eur-op.eu.int
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