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KOMISSAARI MARIO MONTIN ESIPUHE
Kilpailupolitiikasta vastaava komission jäsen
Eurooppa on jatkuvien muutosten näyttämö. Muu-
tokset ovat toisinaan erittäin dynaamisia ja joskus
taas hieman hillitympiä. Euroopan unionia muo-
kataan 2000-luvulla merkittävillä kehityshank-
keilla, jotka ovat nyt viimeistelyvaiheessa. Tämä
kehitys pohjustaa rauhanomaista vuorovaikutusta
Euroopan kansojen kesken sekä EU:n ja sen eri
puolilla maailmaa sijaitsevien kumppanuusmai-
den välillä maantieteellisestä välimatkasta riippu-
matta. Haluankin luoda tässä kilpailupolitiikkaa
koskevassa vuoden 2003 kertomuksessa katsauk-
sen tuloksiin, joita on saavutettu toimikauteni ai-
kana kilpailupolitiikan alalla, joka on olennainen
osa moitteettomasti toimivien EU:n yhtenäismark-
kinoiden toteuttamista.

Vuosien mittaan toimintamme painopistealueena
on ollut EU:n kilpailupolitiikan ennakoitavuuden
lisääminen. Vuonna 2003 saavutetut tulokset
merkitsevät jälleen uutta askelta kohti tämän ta-
voitteen saavuttamista. On pidettävä mielessä,
että kilpailupolitiikka ei ole päämäärä sinänsä
vaan yksi keskeisistä markkinoiden toimintaa te-
hostavista välineistä. Tämän vuoksi kilpailuvi-
ranomaisten – ja erityisesti koko EU:n keskuskil-
pailuviranomaisena toimivan komission – olisi
keskityttävä toiminnassaan sen varmistamiseen,
että markkinahäiriöihin, jotka voidaan poistaa
julkisilla toimenpiteillä, puututaan tehokkaasti.

Tämä on välttämätöntä kahden tärkeän tavoitteen
saavuttamisen kannalta. Kilpailupolitiikalla olisi
ensiksikin edistettävä Lissabonin Eurooppa-neu-
voston asettamaa tavoitetta, jonka mukaan Euroo-
pasta on tultava maailman kilpailukykyisin ja
dynaamisin tietoon perustuva talous. Kilpailupoli-
tiikalla voidaan tukea tätä tavoitetta varmistamalla
markkinatalouden toimivuus, jota voidaan paran-
taa paitsi soveltamalla kilpailunrajoituksia ja yri-
tyskeskittymiä koskevia sääntöjä haitallisimpiin
kilpailunvääristymiin myös harjoittamalla teho-
kasta valtiontukien valvontaa ylikansallisella ta-
solla. Toinen kilpailupolitiikalle asetettu tavoite on
kilpailun tehokas suojaaminen laajentuneessa
EU:ssa. Laajentuminen on tuonut entistä selkeäm-

min esiin sen, että kansallisten ja yhteisön resurs-
sien optimaalinen käyttö edellyttää tapausten käsit-
telyä tasolla, jolla on siihen parhaat edellytykset.

Noudattamalla ennakoivaa lähestymistapaa ko-
missio pystyy yhä joustavammin tutkimaan ta-
pauksia oma-aloitteisesti ja keskittämään toimin-
tansa markkinoihin, jotka toimivat puutteellisesti
tai kuluttajien kannalta haitallisesti. Markkinat,
joilla todetut haitat vaikuttavat rajatylittävään
kauppaan, ovat komission erityishuomion koh-
teina.

Komissio teki vuonna 2003 useita aloitteita ja saat-
toi osan niistä päätökseen. Se valmisteli edelleen
yhteisön lainsäädäntömuutosten käytännön toteu-
tusta. Muutokset pitävät sisällään kilpailunrajoi-
tuksia koskevien menettelysääntöjen uudistamisen,
sulautuma-asetuksen tarkistamisen ja valtiontuki-
sääntöjen uudistamisen. Lisäksi komissio on
parantanut menettelyllisiä takeita, vahvistanut ta-
lousnäkökohtien arviointia nimittämällä kilpailu-
asioiden pääekonomistin ja käynnistänyt kilpailun
pääosaston mittavan, toimialakohtaisen organisaa-
tiouudistuksen. Myös kuluttajien panos kilpailupo-
litiikan kehittämiseen on nyt määritelty entistä täs-
mällisemmin.

Ennakoivan kilpailupolitiikan 
edellyttämät säädökset

Johdetun oikeuden säädöksiä on uudistettu, jotta
komissiolla olisi yhä paremmat valmiudet ajaa
kilpailupoliittisia tavoitteitaan.

Kilpailunrajoitukset

Kilpailusääntöjen soveltamista koskeva uusi ase-
tus – asetus (EY) N:o 1/2003 – tulee voimaan
1. toukokuuta 2004 ja tuo tullessaan kaksi tär-
keää muutosta. Yritykset eivät enää ilmoita
sopimuksiaan rutiininomaisesti komissiolle
saadakseen niille hyväksynnän. Komissiolta va-
pautuu näin resursseja vakavimpien rikkomista-
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pausten ja erityisesti sellaisten tapausten tutkimi-
seen, joiden vaikutukset ulottuvat rajojen yli.
Samalla EU:n kilpailusääntöjä ei enää sovelleta
keskitetysti pelkästään Brysselistä käsin, vaan
vastuu sääntöjen soveltamisesta jakautuu vast-
edes Euroopan kilpailuviranomaisille tarkoitusta
varten perustetussa Euroopan kilpailuviran-
omaisten verkostossa. Olemme koko vuoden 2003
ajan työskennelleet kovasti laatiaksemme asetuk-
sen ja suuntaviivat asetuksen (EY) N:o 1/2003
panemiseksi täytäntöön oikeudellisella ja käytän-
nön tasolla. Asetus ja suuntaviivat ovat välttämät-
tömiä kilpailusääntöjen soveltamiseen osallistu-
vien tahojen – komission, kansallisten
kilpailuviranomaisten ja kansallisten tuomiois-
tuinten – välisen suhteen järjestämiseksi.

Komissio on jo aiemmin vahvistanut taloudellista
lähestymistapaa kilpailusääntöjen soveltamiseen
antamalla uusia ryhmäpoikkeusasetuksia ja
suuntaviivoja, jotka koskevat esimerkiksi ho-
risontaalisia ja vertikaalisia sopimuksia sekä
moottoriajoneuvoalaa. Teknologiansiirtosopi-
muksia koskeva uusi ryhmäpoikkeusasetus ja
niitä koskevat suuntaviivat ovat parhaillaan vii-
meisteltävinä. Näissä asiakirjoissa ilmoitetaan,
mitä yritykset eivät saa tehdä, muttei enää pyritä
määrittämään, mitä yritysten odotetaan tekevän.
Kun tehokas kilpailu on turvattu markkinoilla,
yritykset saavat yhä enemmän vapautta tehdä lii-
ketoimintaansa koskevia päätöksiä.

Seuraava tapaus on hyvä esimerkki ennakoivan lä-
hestymistavan mahdollisista käytännön vaikutuk-
sista. Komissio toteutti vuonna 2003 tutkimuksen
vapaiden ammattien alan kilpailutilanteesta tar-
kastelemalla tilannetta kussakin jäsenvaltiossa.
Tutkimustulokset julkaistiin ja niistä järjestettiin
julkinen kuulemisprosessi sekä käytiin hyödyllisiä
keskusteluita jäsenvaltioiden kilpailuviranomais-
ten kanssa. Euroopan kilpailuviranomaisten
verkoston toimintaa päästiin näin testaamaan käy-
tännössä. Sekä komissio että kansalliset kilpailuvi-
ranomaiset tarkentavat toimintansa painopiste-
alueita tutkimustulosten perusteella joko ottamalla
tutkittavaksi konkreettisia tapauksia tai lisäämällä
kilpailua edistäviä toimia vapaiden ammattien tar-
peettoman sääntelytaakan keventämiseksi.

Sulautumat

Uudelleenlaadittu sulautuma-asetus – asetus (EY)
N:o 139/2004 – tulee myös voimaan 1. touko-
kuuta 2004. Siihen tehdyt muutokset koskevat
sekä aineellisoikeudellisia että menettelyitä kos-

kevia säännöksiä. Sulautumien arvioinnissa käy-
tettävän aineellisoikeudellisen testin sanamuotoa
on muutettu selventämään sitä, että komissio voi
puuttua kaikkiin kilpailunvastaisiin sulautumiin.
Myös tapausten jakamisessa komission ja jäsen-
valtioiden kesken noudatettavaa menettelyä on
muutettu. Yritykset voivat nyt muun muassa pyy-
tää tapauksen käsittelypaikan siirtoa jo ennen il-
moituksen tekemistä ja välttyä siten ilmoitusten
tekemiseltä useissa jäsenvaltioissa. Uudella jär-
jestelyllä pyritään tuomaan yrityksille aika- ja
kustannussäästöjä.

Uutta sulautuma-asetusta täydennetään myös rin-
nakkaistoimenpiteillä. Komissio on muun muassa
antanut suuntaviivat horisontaalisten sulautu-
mien arvioinnista ja suuntaviivat sulautumien tut-
kintamenettelyiden parhaista käytännöistä.

Yleisesti ottaen yhteisön sulautumien valvonta-
järjestelmän vahvuudet, erityisesti niin kutsuttu
yhden luukun periaate, on säilytetty, mutta me-
nettelyitä on muutettu entistä yksinkertaisem-
miksi, joustavammiksi ja avoimemmiksi yritys-
ten perusteltujen huolenaiheiden poistamiseksi.
Parannukset liittyvät ilmoituksille asetettujen
määräaikojen muuttamiseen, yrityksille koko su-
lautumamenettelyn ajan suunnattavan tiedotuk-
sen lisäämiseen, ehdotettujen sitoumusten yhä
joustavampaan arviointiin ja väitettyjen tehok-
kuusetujen yhä parempaan käsittelyyn sulautu-
mien arvioinnin yhteydessä.

Valtiontuki

Kannustaakseen jäsenvaltioita myöntämään
aiempaa vähemmän mutta paremmin kohdennettua
tukea komissio on ottanut käyttöön uusia menet-
telyitä ilmoitusprosessin ja kanteluiden kirjaa-
misprosessin sujuvoittamiseksi ja yksinkertaista-
miseksi. Työllisyys-, koulutus- ja pk-yrityksille
myönnettävää tukea koskevat ryhmäpoikkeus-
asetukset ovat keventäneet huomattavasti sellai-
sia tukia koskevia muodollisuuksia, jotka eivät
yleensä aiheuta kilpailuongelmia.

Komissio pyrkii lujittamaan tätä lähestymistapaa
ottamalla käyttöön tuntuvaa vaikutusta koskevan
testin, jota käyttämällä vähemmän haitalliset tuki-
toimenpiteet voidaan arvioida nopeutetussa me-
nettelyssä. Myös yleisiin taloudellisiin tarkoituk-
siin liittyvien palveluiden käsittelyyn liittyvät
puitteet ovat parhaillaan laadittavina.
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Vaikeuksissa oleville yrityksille myönnettävää
pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevat
selkeät säännöt vaikuttavat myönteisesti kilpailu-
politiikan panokseen aiemmin mainittujen Lissa-
bonin tavoitteiden saavuttamiseksi. Yritykselle
myönnetty tuki voi tarjota sille lyhyellä aikavä-
lillä mahdollisuuden toimintakyvyn ja työpaik-
kojen säilyttämiseen. Tämä tapahtuu kuitenkin
usein yrityksen tukea saamattomien kilpailijoi-
den ja niiden työntekijöiden kustannuksella. Ko-
missio hyväksyy sen vuoksi tällaisen tuen vain
siinä tapauksessa, että se on suunnattu tuensaa-
jayritysten pitkän aikavälin elinkelpoisuuden pa-
lauttamiseen.

Ennakoivan kilpailupolitiikan edellyttämä 
sisäinen organisaatiouudistus

Kilpailuviranomaisten on tarkkailtava markki-
noita tunnistaakseen alat, joilla markkinoiden
toiminta on riittämätöntä, sillä tämä mahdollistaa
painopistealueiden tehokkaan suunnittelun ja ra-
jallisten resurssien tehokkaan käytön. Hyvin toi-
miva Euroopan kilpailuviranomaisten verkosto
on ennakkoedellytys komission kilpailusääntöjen
soveltamisesta saamien tulosten pitämiseksi ny-
kytasolla ja niiden parantamiseksi.

Kilpailuviranomaisten avustamiseksi markkinoi-
den seurannassa kilpailun pääosastossa on toteu-
tettu toimialakohtainen organisaatiouudistus.
Tarkoituksena on lisätä komission käytettävissä
olevien täytäntöönpanovälineiden, erityisesti pe-
rustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan sekä sulau-
tuma-asetuksen, keskinäistä vuorovaikutusta.
Organisaatiouudistuksen pääkohdat ovat seuraa-
vat:

• Siirrymme oikeudellisten säännösten (kartel-
lit, kilpailunrajoitukset ja sulautumat) varaan
rakentuvasta kilpailuosastosta organisaa-
tioon, jossa kukin viidestä osastosta on vas-
tuussa tietystä toimialasta. Kukin osasto kä-
sittelee kartellitapauksia, ja niissä toimii
erityinen sulautumayksikkö. Relevantti ala-
kohtainen tietämys jaetaan virkamiesten kes-
ken, jolloin uusien asioiden käsittely helpot-
tuu. Kilpailun pääosasto joutuu edelleen
lähettämään tietopyyntöjä, mutta taustatieto-
jen jakaminen auttaa virkamiehiä muodosta-
maan yhä nopeammin tietoihin perustuvan
näkemyksen sopimuksen tai sulautuman kil-
pailuvaikutuksista. Myös Euroopan kilpailu-
viranomaisten verkosto antaa arvokkaan pa-

noksen kilpailun pääosaston alakohtaisen
tietämyksen lisäämiseen.

• Kilpailun pääosastoon nimitetty kilpailuasioi-
den pääekonomisti antaa talouslausuntoja kai-
kista kilpailukysymyksistä. Pääekonomisti on
omien ansioidensa perusteella tunnettu teolli-
sen taloustieteen professori, ja hän saa lisäksi
taustatukea teolliseen taloustieteeseen eri-
koistuneiden tohtorintutkinnon suorittaneiden
ekonomistien ryhmältä. Pääekonomistin ja
häntä avustavan ryhmän työskentely auttaa
juurruttamaan kilpailupolitiikkaan omaksu-
mamme taloustieteellisen lähestymistavan
koko pääosastoon.

• Kilpailusääntöjen soveltaminen: Kehitämme
parhaillaan systemaattista lähestymistapaa
painopistealueiden määrittelyyn tehostaak-
semme komission käsiteltäväksi saatettavia
tapauksia koskevaa päätöksentekoa. Paino-
pistealueiden määrittely riippuu kunkin kil-
pailuongelman vaikutuksista kuluttajien hy-
vinvointiin, siitä, kuinka todennäköistä on se,
että komission toiminnalla saadaan aikaan
muutoksia kohtuullisessa ajassa, ja tulosten
saavuttamiseksi tarvittavista resursseista.
Tehtäväkenttämme laajuuden vuoksi jou-
dumme keskittymään aloihin, joilla on suu-
rin vaikutus kilpailuun.

• Täytäntöönpanosta vastaavan yksikön perus-
taminen: Valtiontukien valvonnan uskotta-
vuus perustuu paljolti jäsenvaltioiden
sääntöjenvastaisesti maksaman tuen takai-
sinperintään. Sen vuoksi on perustettu erilli-
nen täytäntöönpanoyksikkö, joka seuraa
aiempaa jäsennellymmin valtiontukipäätös-
ten täytäntöönpanoa.

Lisäksi vertaisarviointipaneelikeskustelut muo-
dostavat vastedes kiinteän osan tärkeiden ja mo-
nimutkaisten kilpailunrajoitus-, valtiontuki- ja
sulautuma-asioiden käsittelyä. Tällä tavoin
saamme lisävahvistusta päätöstemme sisällölli-
selle, oikeudelliselle ja taloudelliselle luotetta-
vuudelle.

Kuluttajien panos ennakoivaan 
kilpailupolitiikkaan

Kuluttajat voivat osallistua kahdella merkittä-
vällä tavalla kilpailupolitiikkaan sovellettavan lä-
hestymistavan muotoiluun. Kuluttajat sekä EU:n
ja jäsenvaltioiden kuluttajajärjestöt voivat ensik-
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sikin toimittaa komissiolle tietoja ja ottaa kantaa
sen esittämiin poliittisiin ehdotuksiin. Kilpailun
pääosastoon on nimitetty kuluttaja-asiain yhteys-
henkilö helpottamaan komission ja kuluttajien
välistä vuorovaikutusta. Yhteydenpitoa ei pitäisi
rajata yksittäisiä yrityksiä koskevien kanteluiden
tekemiseen, vaan sen olisi oltava myös alakoh-
taista ja siinä olisi korostettava kuluttajien erityi-
sen ongelmallisiksi kokemia laajempia kysymyk-
siä.

Myös kuluttajien ja kuluttajajärjestöjen yksityi-
sesti toteuttamat toimet voivat muodostaa tehok-
kaan välineen. Sen lisäksi, että kyseisillä toimilla
yritykset saadaan luopumaan kilpailunvastaisista
toimintatavoista, kuluttajat saavat niiden ansiosta
suoran korvauksen kärsimästään vahingosta. Tu-
levaisuudessa kilpailusääntöjen yksityisen ja jul-
kisen täytäntöönpanon olisi täydennettävä toi-
siaan. Pohdimme parhaillaan tapoja kannustaa
yksityisiä tahoja hakemaan korvausta kilpailun-
vastaisen käyttäytymisen vuoksi kärsimästään
vahingosta. Näkemyksemme mukaan yksityiset

toimet ovat avainasemassa, jotta kuluttajat voisi-
vat antaa panoksensa hinnoista sopivien kartel-
lien tai määräävän markkina-aseman väärinkäy-
tön kaltaisten käytäntöjen lopettamiseen.

Päätelmä

Komissio on kaiken kaikkiaan toteuttanut merkit-
täviä toimia pysyäkseen nykyaikaisena kilpailu-
sääntöjen täytäntöönpanoviranomaisena, joka
kykenee vastaamaan 2000-luvun haasteisiin. Ko-
missio on luonut lainsäädäntö- ja organisaatioke-
hyksen, jolla voidaan puuttua tehokkaasti kilpai-
luongelmiin myös laajentumisen jälkeen ja
keskittää komission kilpailusääntöjen täytän-
töönpanotoiminta erityisen haitallisiin kilpailun-
vääristymiin. Olen ylpeä viime vuosien saavu-
tuksista ja luotan siihen, että komissio hyödyntää
tulevina vuosina parhaalla mahdollisella tavalla
välineitä, jotka on asetettu sen käyttöön Euroo-
pan kuluttajien ja kilpailukyvyn nimissä.
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JOHDANTO
1. Tämän vuoden kertomuksessa ei pelkästään
tarkastella merkittäviä muutoksia komission si-
säisessä organisaatiossa ja työskentelymenetel-
missä EU:n kilpailupolitiikan alalla. Siinä esite-
tään myös, kuinka komissio varmistaa Euroopan
talouden hallintotavan johdonmukaisuuden tasa-
painottamalla keskenään jatkuvuuden ja tarpeen
uusiin lähestymistapoihin.

2. Nykyisen komission toimikausi lähenee
loppuaan, samalla kun unioni laajenee pian kym-
menellä uudella jäsenvaltiolla. Yhteisten kilpai-
lusääntöjen soveltamisen jatkaminen ja laajentami-
nen on tärkeää, jotta näiden maiden liittyminen
unioniin sujuisi joustavasti. Sen vuoksi parhaillaan
valmistellaan kilpailunrajoituksia koskevien uu-
distettujen menettelysääntöjen käytännön täytän-
töönpanoa. Myös nykyisen sulautuma-asetuksen
tarkistus on määrä saada päätökseen uusien jäsen-
valtioiden liittymiseen mennessä. Tarve nopeuttaa
uudistuksia valtiontuen valvonnan alalla on ollut
tiedossa jo jonkin aikaa, ja nyt on oikea aika ryhtyä
käytännön toimiin. Komissio on vuoden aikana
ajanut voimakkaasti valtiontukisääntöjen tasaver-
taista soveltamista kaikissa jäsenvaltioissa, niin
pienissä kuin suurissakin, ja korostanut siten,
kuinka tärkeää on käsitellä tasavertaisesti kilpailua
vääristäviä valtioiden toimenpiteitä valvottaessa
yrityksiin sovellettavien sääntöjen soveltamista.

3. Toisaalta alakohtainen kehitys vaatii niin toimi-
aloilta kuin komissioltakin paljon huomiota ja
työtä. Sähköisen viestinnän, energia-alan ja liiken-
teen vapauttaminen Euroopassa vaarantamatta
palvelujen tehokasta tarjontaa kaikille kuluttajille
on vaikeaa mutta mahdollista. Esimerkiksi media-
alan terveen talouskehityksen nivoutuminen mui-
hin julkisiin tavoitteisiin, joista yksi on esimerkiksi
luotettavien tietolähteiden moninaisuuden varmis-
taminen, edellyttää asianmukaisten välineiden va-
rovaista käyttämistä.

4. EU:n kilpailupolitiikalla on lisäksi merkittävä
rooli Lissabonin toimintasuunnitelman kilpailuky-
kyä koskevien tavoitteiden saavuttamisessa. Se si-
sältää yhtäältä kilpailunrajoituksia ja keskittymiä
koskevia sääntöjä, jotka ovat tärkeitä kaikille hy-
vin toimiville markkinatalouksille, sekä toisaalta
takaa tehokkaan ja tiukan valtiontukikurin sovelta-
misen. Ottaen huomioon maailman talouden yleis-
tilanne ja Euroopan pyrkimykset edistää kasvua
on tärkeää, että komission käytettävissä olevien
poliittisten välineiden välistä vuorovaikutusta
hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla ja
että EU:n kilpailukyvyn parantaminen pysyy pai-
nopistealueena komission toimintaohjelmassa.

Tilastotietoja komission toiminnasta 
kilpailuoikeuden soveltamisen 
alalla vuonna 2003

5. Vuonna 2003 uusien asioiden kokonais-
määrä oli 815, joista 262 koski kilpailunrajoi-
tuksia (EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja
86 artikla), 212 yrityskeskittymiä ja 377 val-
tiontukia (ilman kanteluita). Uusien asioiden
määrä väheni merkittävästi kaikilla aloilla; kil-
pailunrajoitusten ja yrityskeskittymien aloilla
vähennys oli noin yksi viidesosa ja valtiontu-
kien alalla noin yksi seitsemäsosa.

6. Kilpailunrajoitusten alalla uusien ilmoitusten
määrä väheni (noin neljänneksellä) ilmoitusjär-
jestelmän lopullisen käytöstäpoiston seurauk-
sena. Käytöstäpoisto tulee voimaan toukokuussa
2004. Vastaavasti omasta aloitteesta käsiteltä-
väksi otettujen asioiden määrä (97) on kasvanut
hieman. Kantelujen perusteella käsiteltäväksi
otettujen asioiden määrä (94) on yhtä merkittävä,
vaikka määrä onkin selvästi pienentynyt edellis-
vuodesta (noin neljänneksen). Yrityskeskitty-
mien alalla toiminta hidastui edelleen ja saavutti
jälleen 1990-luvun lopun tason (joka sekin oli
korkea). Valtiontukien valvonnan alalla uusien il-
moitusten ja ilmoittamatta jätettyä tukea koske-
vien uusien asioiden määrä väheni, kun taas voi-
massa olevaa tukea koskevien uusien asioiden
määrä lähes nelinkertaistui (laskettuaan voimak-
kaasti vuonna 2002). Jäsenvaltiot ilmoittivat 203
tapausta ryhmäpoikkeusasetusten nojalla.

7. Vuonna 2003 saatiin päätökseen yhteensä
831 asian käsittely. Näistä 319 koski kilpailunra-
joituksia, 230 yrityskeskittymiä ja 282
valtiontukia (1) (ilman kanteluita). Kilpailunra-
joitusten alalla 24 asiaa lopetettiin muodollisella
päätöksellä ja näin keskeneräisten asioiden su-
maa saatiin purettua entisestään. Yrityskeskitty-
mien valvonnan alalla tehtiin vuoden aikana
231 muodollista päätöstä, ja perusteellista tutki-
musta edellyttävien asioiden määrä pysyi va-
kaana (yhdeksän). Valtiontukien alalla lopullis-
ten kielteisten päätösten määrä (20) väheni lähes
puoleen ja myönteisten päätösten määrä (18) vä-
heni yli kolmanneksella vuodesta 2002. Myös
aloitettujen muodollisten menettelyjen määrä
(55) oli edellisvuotta pienempi.

¥1∂ Niiden valtiontukiasioiden määrä, joiden käsittely lopetettiin jol-
lakin seuraavista lopullisista päätöksistä: ei vastalauseita, hyväk-
syvä päätös, kielteinen päätös, ehdollinen päätös.
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Lisälehti 1: Kilpailupolitiikka ja kuluttajat

Vuoden 2003 aikana komission kilpailu- ja kuluttajansuojapolitiikan yhteensovittaminen edistyi merkittä-
västi. Näin on luotu hyvä pohja lisäedistykselle vuonna 2004.

Vuoden 2003 toinen kilpailupäivä järjestettiin 9. joulukuuta Roomassa. Komissaari Mario Monti ilmoitti
tuolloin Juan Rivière y Martín (1) nimittämisestä komission kilpailun pääosastoon vastikään perustettuun
kuluttajien yhteyshenkilön virkaan. Virka perustettiin jatkuvan vuoropuhelun varmistamiseksi komission
ja EU:n kuluttajien välillä. Vaikka kuluttajien hyvinvointi on kilpailupolitiikan ensisijainen tavoite, kulut-
tajien näkemyksiä ei oteta riittävästi huomioon yksittäisten kilpailuasioiden eikä kilpailupolitiikkaan liit-
tyvien kysymysten käsittelyssä. Lisäksi pyritään tiivistämään kilpailun pääosaston suhteita muihin
komission pääosastoihin, erityisesti terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastoon.

Kuluttajien yhteyshenkilön tehtävänä on muun muassa

– toimia kuluttajajärjestöjen ja yksittäisten kuluttajien ensisijaisena yhteyspisteenä

– luoda yhä säännöllisemmät ja tiiviimmät yhteydet kuluttajajärjestöihin, erityisesti eurooppalaiseen
neuvoa-antavaan kuluttajaryhmään (European Consumer Consultative Group, ECCG) (2)

– tiedottaa kuluttajaryhmille kilpailuasioista, joissa niiden panoksesta voisi olla hyötyä, ja opastaa
kuluttajia osallistumisessa kilpailuasioiden käsittelyyn sekä näkemysten ilmaisussa

– pitää yhteyttä kansallisiin kilpailuviranomaisiin kuluttajansuoja-asioihin liittyvien kysymysten tiimoilta.

Kilpailualan pääekonomistin viran tavoin kuluttajien yhteyshenkilön virka ei rajoitu yrityskeskittymien
valvontaan, vaan se kattaa myös antitrustitoiminnan, toisin sanoen kartellit ja määräävän aseman väärin-
käytön, sekä muut kilpailuasiat ja toimintalinjat. (3)

Kuluttajajärjestöt ja yksittäiset kuluttajat voivat ottaa kilpailuun liittyvissä asioissa suoraan yhteyttä
kuluttajien yhteyshenkilöön sähköpostitse osoitteeseen 

COMP-CONSUMER-OFFICER@cec.eu.int.

Komissio järjesti ensimmäistä kertaa EU:n jäsenvaltioiden, liittymässä olevien maiden ja Efta-maiden
kilpailu- ja kuluttajansuoja-alan korkeiden virkamiesten yhteisen kokouksen 19. marraskuuta Brysse-
lissä. Osallistujat toivat esille tukensa kilpailu- ja kuluttajansuojapolitiikan yhä paremmalle yhteenso-
vittamiselle. Erityisesti he korostivat tarvetta kehittää yhteiset menetelmät, joiden avulla kerätään ja
analysoidaan relevantteja tietoja, kuten kuluttajien valituksia, sekä määritetään kuluttajille aiheutuva
haitta ja muut kuluttajien hyvinvointia heikentävät seikat tietyillä markkinoilla. He olivat lisäksi yksi-
mielisiä siitä, että kilpailun säilyttäminen markkinoilla ei sinällään riitä vaan että kilpailun tulos entistä
alhaisempien hintojen ja/tai kuluttajien valinnanmahdollisuuksien lisääntymisen muodossa on yhtä
tärkeä.

Näiden kuluttajien kannalta merkittävien uudistusten lisäksi komissio on käsitellyt useita tapauksia, jotka
vaikuttavat kuluttajiin tai kiinnostavat kuluttajia erityisesti. Monet tässä kertomuksessa käsitellyistä
päätöksistä – olipa sitten kyse yksittäisistä päätöksistä esimerkiksi matkapuhelinten, yleisradiotoiminnan
tai lentoliikenteen aloilla tai alakohtaisista hankkeista (esimerkiksi liikenteen, vapaiden ammattien, moot-
toriajoneuvojen ja viestintävälineiden alalla) – vaikuttavat suoraan kuluttajien hyvinvointiin.

Yrityskeskittymien valvonnan uudistaminen ja kilpailunrajoituksia koskevien sääntöjen nykyaikaistaminen,
joita kuvaillaan tässä kertomuksessa, ovat merkittäviä hankkeita yhteisön kilpailupolitiikan tehokkuuden ja
merkityksen lisäämiseksi markkinoilla, samalla kun pyritään varmistamaan, että kuluttajansuojaa koskevat

(1) Juan Rivière y Martí on työskennellyt kilpailun pääosastossa vuodesta 1989. Hän toimi aikaisemmin neuvonantajana toimintalinjo-
jen kehittämisen ja koordinoinnin linjalla.

(2) ECCG koostuu 18 jäsenestä. Kunkin jäsenvaltion kuluttajajärjestöjä edustaa yksi jäsen ja Euroopan kolmea kuluttajajärjestöä (AEC,
ANEC ja BEUC) kutakin yksi jäsen. Unioniin liittyvien maiden kuluttajajärjestöjä edustavat tarkkailijajäsenet osallistuvat jo
ECCG:n työhön.

(3) Aikomuksesta perustaa tällainen virka ilmoitettiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2002, jolloin hyväksyttiin yrityskeskittymien
valvontaa EU:ssa koskeva uudistuspaketti.
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seikat otetaan riittävässä määrin huomioon. Toinen mahdollisesti merkittävä komission toimenpide on
sellaisten liittymässä olevissa maissa myönnettyjen valtiontukien kartoittaminen, jotka saattavat olla sääntö-
jenvastaista tukea.

Muodollisten menettelyjen lisäksi komissio käyttää myös epävirallisia keinoja markkinatoimijoiden käyt-
täytymisen mahdollisten kielteisten vaikutusten torjumiseksi. Seuraava esimerkki kuvailee tällaista
toimintaa kuluttajien hyväksi.

Ateenan olympiakisojen järjestely (4)

Ateenan olympiakisojen järjestelykomitea (ATHOC) pyysi komissiolta varmistusta siitä, että sen vuoden
2004 kisojen lipunmyyntijärjestelyt noudattavat Euroopan unionin kilpailusääntöjä.

Järjestelyihin sisältyy useita Euroopan talousalueen (ETA) asukkaille tarkoitettuja lipunmyyntikanavia.
ETA-alueen asukkaat voivat ensimmäisen kerran ostaa lippuja suoraan järjestelykomitealta Internetin
kautta. He voivat myös ostaa lippuja kansallisten olympiakomiteoiden tai niiden valtuuttamien myyntipis-
teiden kautta. Nämä toimenpiteet varmistavat, että kaikki ETA-alueen asukkaat voivat ostaa lippuja tasa-
vertaisin ehdoin ilman kansallisuuteen perustuvaa syrjintää. Lisäksi kisavieraiden ei tarvitse ostaa
lippujaan toimistoilta, joista he ostavat matka- tai majoituspalveluja.

Kuluttajien etujen suojaamista ja kilpailusääntöjen noudattamisen varmistamista koskeneiden ATHOC:n
ja komission välisten keskustelujen jälkeen ATHOC muutti lipunmyyntijärjestelyjä Internet-myynnin
ehtojen sekä ETA-alueen kansallisten olympiakomiteoiden lipunmyynnille asetettujen ehtojen osalta.
Muutosten perusteella olympiakomiteat voivat halutessaan myydä lippuja nimellisarvon alittavaan
hintaan, sen sijaan että niille olisi asetettu vähimmäishinta. Näiden muutosten seurauksena komissio päät-
teli, että käytettävissä olevien tietojen perusteella lipunmyyntijärjestelyt eivät riko EU:n kilpailusääntöjä.

(4) Asia COMP/D-3/38.468.
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I – KILPAILUOIKEUS – PERUSTAMISSOPIMUKSEN 81 JA 82 ARTIKLA; 
VALTION MONOPOLIT JA YKSINOIKEUDET – 
PERUSTAMISSOPIMUKSEN 31 JA 86 ARTIKLA
A – Lainsäädännön ja sen 
tulkintasääntöjen nykyaikaistaminen

1 Uudet komission kilpailusäännöt

Teknologiansiirtoa koskevan 
ryhmäpoikkeusasetuksen tarkistus

8. Komissio julkaisi lokakuussa luonnoksen tek-
nologiansiirtosopimuksia koskevista säännöistä
ja suuntaviivoista. (1) Teknologian lisensointi esi-
merkiksi patenttien, taitotiedon ja ohjelmistojen
tekijänoikeuksien muodossa tulee yhä tärkeäm-
mäksi, ja se on välttämätöntä innovaatioiden le-
vittämiseksi laajamittaisesti. Ehdotettujen uusien
sääntöjen tavoitteena on selventää kilpailusään-
töjen soveltamista tällä alalla ja varmistaa, että
niillä on merkitystä myös nykyajan muuttuvassa
talousympäristössä.

9. Uudet säännöt on tarkoitus yhdenmukaistaa
jakelusopimuksia ja horisontaalisia yhteistyöso-
pimuksia koskevien uusien ryhmäpoikkeusten ja
suuntaviivojen kanssa ottaen huomioon lisenssi-
sopimusten erityispiirteet. Tämä oli monien jou-
lukuun 2001 arviointikertomuksesta huomautuk-
sia esittäneiden vaatimus. Uudistus tuo seuraavia
etuja:

– Ryhmäpoikkeusasetus sisältää ainoastaan
mustan listan: poikkeuslupa kattaa kaikki
toimet, joita ei ole nimenomaan jätetty ryh-
mäpoikkeuksen ulkopuolelle. Poistamalla
nykyisen asetuksen valkoinen ja harmaa lista
vältetään kahlitseva vaikutus. Näin yrityk-
sillä on yhä paremmat mahdollisuudet laatia
sellaisia lisenssisopimuksia, jotka ovat kau-
pallisesti elinkelpoisimpia, samalla kun var-
mistetaan tehokas kilpailu ja riittävä oikeus-
varmuus yrityksille.

– Uusien sääntöjen soveltamisala laajennetaan
kattamaan kaikenlaiset teknologiansiirtoso-
pimukset, jotka liittyvät tavaroiden tai palve-
luiden tuotantoon. Uuden asetuksen tarkoi-
tuksena on patenttien ja taitotiedon
lisensoinnin lisäksi kattaa myös ohjelmisto-
jen tekijänoikeuksien lisensointi, kuten useat
arviointikertomuksesta huomautuksia esittä-
neet vaativat. Siltä osin kuin komissiolla ei
ole valtuuksia antaa ryhmäpoikkeusasetusta,
kuten yleensä on patenttipoolien ja tekijänoi-

keuksien lisensoinnin tapauksessa, suunta-
viivoissa selvitetään tulevaa täytäntöönpano-
politiikkaa.

– Uusissa säännöissä erotetaan selvästi toisis-
taan kilpailijoiden välinen lisensointi ja ei-
kilpailijoiden välinen lisensointi. Kilpailu-
politiikassa on tärkeää erottaa toisistaan kil-
pailijoiden ja ei-kilpailijoiden välinen lisen-
sointi, koska etenkään niihin ei voida
soveltaa samaa vakavimpien rajoitusten luet-
teloa. Kilpailuongelmien esiintyminen on
todennäköisempää kilpailijoiden välisessä
lisensoinnissa kuin keskenään kilpailematto-
mien yritysten välisessä lisensoinnissa.

10. Julkaistessaan luonnoksen asetukseksi ja
suuntaviivoiksi komissio kehotti kaikkia asian-
omaisia esittämään huomautuksensa uusista
säännöistä marraskuun loppuun mennessä. Ko-
missio vastaanotti 79 huomautusta. Analysoi-
tuaan nämä huomautukset komissio tarkistaa
luonnokset ja hyväksyy uudet säännöt. Tavoit-
teena on saattaa tarkistetut säännöt voimaan, en-
nen kuin kilpailunrajoituksia koskeva uudistus-
paketti tulee voimaan toukokuussa 2004.

2 EY:n perustamissopimuksen 81 ja 
82 artiklan täytäntöönpanosääntöjen 
uudistaminen

11. EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanojär-
jestelmän uudistamisen loppuunsaattamiseksi
komission on annettava useita asiakirjoja, joista
yleisesti käytetään nimitystä uudistuspaketti.
Näiden asiakirjojen tavoitteena on pääasiassa
helpottaa kilpailuviranomaisilla olevan täytän-
töönpanovallan soveltamista ja kehittää edelleen
asetuksessa (EY) N:o 1/2003 säädettyjä yhteis-
työmekanismeja kansallisten kilpailuviran-
omaisten ja kansallisten tuomioistuinten kanssa.

12. Syyskuussa komissio hyväksyi tekstiluon-
nokset uudistuspaketin kaikkia osia koskevaa
julkista kuulemista varten. (2) Tämän julkisen
kuulemisen seurauksena saatiin noin 50 huo-
mautusta. Analysoituaan nämä huomautukset
komissio tarkistaa luonnokset ja hyväksyy uu-
det tekstit vuoden 2004 alussa ennen asetuksen
(EY) N:o 1/2003 soveltamisen alkamista
1. toukokuuta 2004.

¥1∂ EUVL C 235, 1.10.2003.
¥2∂ Tekstiluonnokset julkaistiin kuulemista varten EUVL:ssä C 243,

10.10.2003, s. 3.
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13. Paketti sisältää komission asetuksen
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 täytän-
töönpanosta ja kuusi tiedonantoa. Komission täy-
täntöönpanoasetus sisältää pääasiassa yksityis-
kohtaisia sääntöjä asianomaisten, kantelijoiden ja
kolmansien kuulemisesta sekä lukuisista muista
menettelyihin liittyvistä seikoista, kuten oikeu-
desta tutustua asiakirjoihin ja luottamuksellisten
tietojen käsittelystä. Tiedonantoluonnokset voi-
daan jakaa seuraaviin kolmeen ryhmään:

a) Ensimmäisen ryhmän tiedonannoissa kuvail-
laan yhteisöjen tuomioistuimen nykyistä oi-
keuskäytäntöä ja komission nykyistä käytän-
töä kahden EY:n perustamissopimuksen
81 artiklan soveltamisen kannalta keskeisen
seikan osalta, jotka ovat ”jäsenvaltioiden vä-
liseen kauppaan kohdistuvan vaikutuksen”
käsite ja perustamissopimuksen 81 artiklan
3 kohtaa koskevat periaatteet. Koska näissä
tiedonannoissa vahvistetaan kyseisten perus-
tamissopimuksen määräysten soveltamisme-
netelmä ja luodaan katsaus nykyiseen oi-
keuskäytäntöön, ne auttavat kansallisia
kilpailuviranomaisia ja kansallisia tuomiois-
tuimia näiden määräysten soveltamisessa.

b) Toisen ryhmän tiedonannoissa keskitytään
EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta
vastaavien eri tahojen – komission, kansallis-
ten kilpailuviranomaisten ja kansallisten
tuomioistuinten – välisiin yhteistyömekanis-
meihin, ja niiden pääasiallisena tarkoituk-
sena on käsitellä yhä tarkemmin asetuksessa
(EY) N:o 1/2003 säädettyjä yhteistyömeka-
nismeja perustamissopimuksen 81 ja 82 ar-
tiklan tehokkaan ja yhdenmukaisen sovelta-
misen varmistamiseksi kaikkialla Euroopan
unionissa. Tiedonannoissa käsitellään erityi-
sesti tapausten käsittelyn jakamista ja sen jäl-
keen tapahtuvaa koordinointia sekä yhteis-
työtä kilpailuviranomaisten välillä Euroopan
kilpailuviranomaisten verkostossa. Lisäksi
niissä käsitellään komission mahdollisuutta
antaa kirjallisia ja suullisia lausuntoja kan-
sallisille tuomioistuimille.

c) Viimeisen ryhmän tiedonannoissa käsitel-
lään komission suhdetta kuluttajiin ja liike-
elämään, jotka ovat sen tärkeimpiä sidosryh-
miä kilpailupolitiikan alalla. Tältä osin ko-
mission tarkoituksena on antaa tiedonannot
kantelujen käsittelystä ja ohjekirjeistä, joita
komissio aikoo laatia auttaakseen yrityksiä
arvioimaan uusia tai aiemmin ratkaisematto-
mia kysymyksiä.

3 Menettelysääntöjen tarkistus

3.1 Kilpailuasioiden pääekonomistin 
nimittäminen

14. Euroopan komissio nimitti professori Lars-
Hendrik Röllerin kilpailuasioiden pääekonomis-
tiksi kolmeksi vuodeksi 1. syyskuuta alkaen. Hä-
nen alaisuudessaan työskentelee noin kymmenen
eri aloihin erikoistunutta ekonomistia.

15. Professori Röller on Berliinissä sijaitsevan
Humboldt-yliopiston teollisen taloustieteen pro-
fessori. Hän on myös Wissenschaftszentrum Ber-
lin für Sozialforschung -keskuksen ”Competiti-
veness and Industrial Change” -yksikön johtaja.
Hän on vuodesta 1996 toiminut Lontoossa sijait-
sevan Centre for Economic Policy Research
(CEPR) -keskuksen toimialataloustieteen ryh-
män ohjelmajohtajana. Suoritettuaan alemman
korkeakoulututkinnon tietojenkäsittelyssä Texas
A&M -yliopistossa hän jatkoi opintojaan Penn-
sylvanian yliopistossa (jossa hän suoritti Master
of Science -tutkinnon tietojenkäsittelyssä, Master
of Arts -tutkinnon taloustieteessä ja filosofian
tohtorin tutkinnon taloustieteessä). Hän on tämän
jälkeen hoitanut virkoja useissa akateemisissa
laitoksissa, joihin kuuluvat muun muassa Rans-
kassa sijaitseva European Institute of Business
Management (INSEAD), Stanford University,
New York University ja Universitat Autònoma de
Barcelona. Hän on toiminut useiden julkisten lai-
tosten ja yksityisten yritysten neuvonantajana
kilpailupolitiikkaan liittyvissä asioissa. Hän on
myös julkaissut runsaasti kilpailukysymyksiä kä-
sitteleviä julkaisuja, ja hän on mukana useiden ai-
kakausjulkaisujen, muun muassa International
Journal of Industrial Economicsin (jonka päätoi-
mittaja hän on ollut vuodesta 1999 lähtien), toi-
mituskunnassa.

16. ”Olen vakuuttunut siitä, että professori Röl-
ler pystyy merkittävien akateemisten saavutus-
tensa sekä alalta hankkimansa kokemuksen an-
siosta tarjoamaan korvaamattoman arvokasta
tukea komissiolle sen valmistellessa päätöksiä,
jotka koskevat monimutkaisia yrityskeskittymä-
asioita, sekä tutkiessa kilpailunrajoituksia ja
valtiontukia”, totesi kilpailukomissaari Mario
Monti.

17. Pääekonomistilla on kolme päätehtävää:

– avustaminen EU:n kilpailusääntöjen sovelta-
misen yhteydessä esiin nousevien taloustie-
dettä ja ekonometriaa koskevien kysymysten
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ratkaisussa, mihin voi kuulua myös yleispo-
litiikan välineiden suunnittelua

– yleinen avustaminen yksittäisissä kilpailu-
asioissa käsittelyn aloittamisesta alkaen

– yksityiskohtaisten ohjeiden antaminen tär-
keimmissä kilpailuasioissa, joihin liittyy vai-
keasti ratkaistavissa olevia taloudellisia ky-
symyksiä ja jotka voivat vaatia pitkälle
kehitettyä kvantitatiivista analyysia.

18. Pääekonomistin vastuulla ovat myös yhtey-
denpito akateemisiin piireihin sekä kilpailupoli-
tiikan akateemisen, neuvoa-antavan ryhmän ko-
kousten järjestäminen ja johtaminen. Kyseinen
ryhmä koostuu johtavista akateemikoista, jotka
työskentelevät teollisen organisaation ja valtion-
tuen alalla.

3.2 Kuulemismenettelystä vastaavan 
neuvonantajan toiminta

3.2.1 Uuden toimeksiannon toinen 
soveltamisvuosi

19. Vuonna 2001 komissio teki uuden päätök-
sen vahvistaakseen kuulemismenettelystä vas-
taavan neuvonantajan roolia perustamissopi-
muksen 81 ja 82 artiklan sekä sulautuma-
asetuksen (1) mukaisissa kilpailumenettelyissä.
Komissio tunnustaa tietyissä kilpailuasioita
koskevissa menettelyissä kuulemismenette-
lystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuk-
sista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn ko-
mission päätöksen 2001/462/EY, EHTY (2)
johdanto-osassa, että kuulluksi tulemisen oi-
keuden takaamiseksi hallinnollisten menettelyjen
toimittaminen olisi annettava tehtäväksi riippu-
mattomalle, kilpailuasioissa kokeneelle henki-
lölle, jonka on oltava luotettava, jotta hän voi
omalta osaltaan vaikuttaa menettelyjen objek-
tiivisuuteen, avoimuuteen ja tehokkuuteen. (3)
Vuosi 2003 oli toinen vuosi, jolloin kuulemis-
menettelystä vastaavat neuvonantajat (4) pys-
tyivät käyttämään uudessa toimeksiannossa
annettua entistä laajempaa toimivaltaa ja suu-

rempaa riippumattomuutta. Kuulemismenette-
lystä vastaavat neuvonantajat osallistuvat nyt
ensimmäistä kertaa vuosikertomuksen laadin-
taan ja haluavat tässä yhteydessä kuvailla ly-
hyesti toimintojaan.

3.2.2 Avoimuus riippumattomuuden 
takaamiseksi

20. Jotta taattaisiin kuulemismenettelystä vastaa-
van neuvonantajan riippumattomuus, neuvonanta-
jan nimitys ja perusteltu päätös neuvonantajan siir-
tämisestä toiseen tehtävään tai erottamisesta on
julkaistava Euroopan unionin virallisessa leh-
dessä. (5) Lisäksi kuulemismenettelystä vastaava
neuvonantaja liitetään hallinnollisesti kilpailu-
asioista vastaavan komissaarin alaisuuteen (6) eikä
hän saa ohjeita kilpailun pääosastolta.

3.2.3 Kuulemismenettelystä vastaava 
neuvonantaja oikeudenmukaisen menettelyn 
takaajana

21. Vaikka kuulemismenettelystä vastaavan neu-
vonantajan päätehtävänä on taata, että kuulluksi
tulemisen oikeutta noudatetaan, hän voi puuttua
menettelyyn, aina kun sen moitteeton kulku on
vaakalaudalla. Tätä tarkoitusta varten häntä voi-
daan pyytää esittämään huomautuksia milloin ta-
hansa sen takaamiseksi, että kaikki yksittäiseen
tapaukseen liittyvät merkitykselliset seikat tutki-
taan perusteellisesti ja puolueettomasti. (7)

22. Yksittäisten tapausten käsittelyn lisäksi kil-
pailun pääosasto kuulee usein kuulemismenette-
lystä vastaavia neuvonantajia (8) kysymyksissä,
jotka koskevat puolustautumisoikeutta. He osal-
listuvat myös keskusteluihin monista menettely-
jen moitteettomaan kulkuun liittyvistä kysymyk-
sistä.

¥1∂ Neuvoston asetus (ETY) N:o 4064/89, annettu 21 päivänä joulu-
kuuta 1989, yrityskeskittymien valvonnasta.

¥2∂ EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21, jäljempänä ’toimeksianto’.
¥3∂ Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimeksianto,

johdanto-osan 1.–3. kappale.
¥4∂ Tällä hetkellä kuulemismenettelystä vastaavia neuvonantajia on

kaksi, Serge Durande ja Karen Williams.

¥5∂ Toimeksiannon 2 artiklan 1 kohta.
¥6∂ Toimeksiannon 2 artiklan 2 kohta.
¥7∂ Toimeksiannon 3 artiklan 3 kohdan mukaan kuulemismenette-

lystä vastaava neuvonantaja voi esittää toimivaltaiselle komis-
sion jäsenelle huomautuksensa mistä tahansa asiasta, joka tulee
esiin kilpailuasioita koskevissa komission menettelyissä. Tällä
tavoin hän pyrkii varmistamaan, että kaikki asian kannalta merki-
tykselliset – myös osapuolten kannalta epäedulliset – tosiseikat,
rikkomisen vakavuuteen liittyvät tosiseikat mukaan lukien,
otetaan asianmukaisesti huomioon laadittaessa komission
päätösluonnoksia (toimeksiannon 5 artikla). Tämä edellyttää toi-
meksiannon 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, että asian tulkin-
nasta vastaava johtaja pitää kuulemismenettelystä vastaavan
neuvonantajan selvillä menettelyn kulusta.

¥8∂ Tältä osin ranskankielinen tehtävänimike ”Conseiller Auditeur”
kuvaa paremmin todellista tehtävänkuvaa kuin englanninkielinen
termi ”Hearing Officer”.
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3.2.4 Suullisen kuulemisen toimittaminen

23. Yksittäisten kilpailumenettelyjen osalta kuu-
lemismenettelystä vastaavan neuvonantajan pe-
rinteisenä tehtävä on järjestää ja toimittaa puo-
lueettomasti suullinen kuuleminen. (1) Suullisessa
kuulemisessa asianomaiset yritykset voivat esit-
tää kantansa tutkimuksesta vastaavien virkamies-
ten ryhmää laajemmalle yleisölle. Useissa ta-
pauksissa väitetiedoksiannossa esitettyjä seikkoja
onkin muutettu suullisen kuulemisen jälkeen.
Yritykset pitävät suullista kuulemista arvossa,
mistä on osoituksena se, että vuonna 2003 suurin
osa yrityksistä käytti hyväksi oikeuttaan puolus-
tautua suullisessa kuulemisessa. (2) Kuulemis-
menettelystä vastaava neuvonantaja päättää,
voivatko muut osapuolet kuin ne, joille väitetie-
doksianto on osoitettu, osoittaa asian koskevan
riittävästi heidän etuaan, jotta heidät voidaan hy-
väksyä kuulemiseen kolmansina osapuolina. (3)
Lisäksi uusia asiakirjoja voidaan esittää ainoas-
taan kuulemismenettelystä vastaavan neuvonan-
tajan suostumuksella. (4) Kuulemisen jälkeen
kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja an-
taa toimivaltaiselle komission jäsenelle kerto-
muksen kuulemisesta ja sen perusteella tekemis-
tään päätelmistä siltä osin, onko oikeus tulla
kuulluksi toteutunut. (5) Vaikka niin sanotussa
”välikertomuksessa” esitetään pääasiassa menet-
telyyn liittyviä huomautuksia (6), voidaan siinä
myös todeta lisätietojen tarve tai suositella tietty-
jen väitteiden lisäämistä tai poistamista. (7)

3.2.5 Määräaikojen jatkaminen 
ja luottamuksellisuuspyynnöt

24. Kuulemismenettelystä vastaava neuvonan-
taja tekee päätökset määräaikojen jatkamista kos-
kevista pyynnöistä sen varmistamiseksi, että osa-
puolilla on riittävästi aikaa esittää kantansa
asiaan liittyvistä aineellisista ja menettelyä kos-
kevista seikoista. (8) Kuulemismenettelystä vas-
taava neuvonantaja päättää myös oikeudesta tu-
tustua asiakirjoihin ottaen huomioon sekä
tietojen luottamuksellisuus että yritysten oikeus
saada käyttöönsä kaikki menettelyn aikana kerä-
tyt tiedot. (9) Hän päättää myös siitä, sisällyte-
täänkö sellaiset tiedot, joiden väitetään olevan
luottamuksellisia, Euroopan unionin virallisessa
lehdessä julkaistavaan toisintoon komission pää-
töksestä. Jos aiotaan julkistaa tietoja, joiden
väitetään sisältävän liikesalaisuuksia, kyseiselle
yritykselle on annettava tilaisuus saattaa kuule-
mismenettelystä vastaavan neuvonantajan päätös
yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen käsiteltäväksi. (10) On syytä huomata, että
kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan
komission puolesta tekemiä muodollisia päätök-
siä liikesalaisuuksien julkistamisesta on saatettu
tuomioistuimen käsiteltäväksi erittäin harvoin. (11)

B – EY:n perustamissopimuksen 81, 
82 ja 86 artiklan soveltaminen

1 81 artikla

1.1 Katsaus kartellien vastaiseen toimintaan

25. Vuonna 2003 komissio jatkoi kartellien vas-
taisessa toiminnassa samaa linjaa kuin kahtena
aikaisempana vuotena tekemällä viisi päätöstä

¥1∂ Toimeksiannon 12 artiklan 2 kohdan mukaan kuulemismenettelystä
vastaava neuvonantaja on yksin vastuussa kuulemistilaisuuden toi-
mittamisesta. Valmistellessaan kuulemista kuulemismenettelystä
vastaava neuvonantaja tavallisesti pyytää asian käsittelystä vastaa-
valta ryhmältä taulukkomuodossa kattavaa selvitystä osapuolten
vastauksista komission väitteisiin ja osapuolille annetuista vastauk-
sista.

¥2∂ Ainoastaan noin 1/5 väitetiedoksiannon saaneista luopui oikeu-
destaan suulliseen kuulemiseen.

¥3∂ Toimeksiannon 6 artikla.
¥4∂ Toimeksiannon 12 artiklan 3 kohta. On kuitenkin tärkeää huo-

mata, että kuulemista ei voida käyttää väitetiedoksiantojen kor-
vikkeena. Jos komissio haluaa esittää uusia kilpailusääntöjen
rikkomista koskevia väitteitä tai uusia merkittäviä tosiseikkoja,
jotka eroavat väitetiedoksiannon sisältämistä tosiseikoista, sen on
laadittava lisäväitetiedoksianto ja toimitettava uusi kuuleminen.

¥5∂ Toimeksiannon 13 artiklan 1 kohta. Kertomuksesta annetaan jäljen-
nös kilpailun pääosaston pääjohtajalle ja vastaavalle johtajalle.

¥6∂ Esimerkiksi oikeus tutustua asiakirjoihin, määräaika väitetiedok-
siantoon vastaamiselle ja suullisen kuulemisen asianmukainen
toimittaminen.

¥7∂ Tältä osin välikertomus on erotettava kuulemismenettelystä vas-
taavan neuvonantajan toimeksiannon 15 artiklan mukaisesta lop-
pukertomuksesta, jossa tarkastellaan ainoastaan kuulluksi
tulemisen oikeutta ja siihen liittyvää kysymystä siitä, käsitel-
läänkö päätösluonnoksessa ainoastaan sellaisia väitteitä, joiden
osalta osapuolille on annettu tilaisuus esittää huomautuksensa.
Loppukertomus laaditaan neuvoa-antavalle komitealle toimitetun
päätösluonnoksen perusteella. Toisin kuin välikertomus, se anne-
taan tiedoksi myös päätöksen kohteena olevalle yritykselle ja jul-
kaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

¥8∂ Toimeksiannon 10 artikla.
¥9∂ Komissio voi käyttää lopullisen päätöksensä perustana ainoas-

taan tietoja, jotka on annettu yritykselle. Sen vuoksi kuulemisme-
nettelystä vastaavan neuvonantajan on otettava huomioon myös
se, että kolmansien osapuolten väitteet tietojen luottamukselli-
suudesta voivat kohtuuttomasti estää kilpailuoikeuden täytän-
töönpanoa. 

¥10∂ Menettelystä on säädetty toimeksiannon 9 artiklassa. Se vastaa
yhteisöjen tuomioistuimen asiassa AKZO II kuvailemaa menet-
telyä (asia 53/85, AKZO v. komissio, Kok. 1986, s. 1965).

¥11∂ Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltä-
vänä on tällä hetkellä mielenkiintoinen kysymys. Bank Austria
Creditanstaltia koskevassa asiassa (asia T-198/03) hiljattain
annetussa tuomioistuimen määräyksessä (annettu 7.11.2003)
todettiin toimeksiannon 9 artiklan 3 kohdan olevan epäselvä ja
kysyttiin, olisiko kuulemismenettelystä vastaavan neuvonanta-
jan päätettävä myös siitä, olisiko osa komission päätöksestä jätet-
tävä julkaisematta asetuksen N:o 17 21 artiklan nojalla, koska se
ei kuulu päätöksen ”pääasialliseen sisältöön”.
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laittomista horisontaalisista sopimuksista, joissa
oli osallisina noin 27 yksittäistä yritystä tai yri-
tysten yhteenliittymää. Kyse oli seuraavista
asioista: naudanliha, sähköiset ja mekaaniset
hiili- ja grafiittituotteet, orgaaniset peroksidit
sekä kupariset teollisuusputket.

26. Näissä päätöksissä määrättyjen sakkojen
määrä oli 404 miljoonaa euroa. Näin ollen vaka-
vista kartelleista määrättyjen sakkojen kokonais-
määrä vuodesta 2001 nousee yli 3 200 miljoo-
naan euroon. Kolmen viime vuoden aikana
komissio on tehnyt keskimäärin yli kahdeksan
päätöstä vuodessa. Tämä merkitsee huomatta-
vasti aktiivisempaa toimintaa kuin vuotta 2001
edeltävällä koko 30 vuoden ajanjaksolla, jolloin
päätösten keskimääräinen lukumäärä oli vuo-
dessa 1,5. Koska kartellitutkimuksia on meneillä
yhteensä yli 30, kolmen viime vuoden suuntaus
näyttää jatkuvan.

27. Vuonna 2003 määrättyjen sakkojen määrä
(yli 400 miljoonaa euroa) oli oikeassa suhteessa
niiden markkinoiden kokoon, joilla kartellit toi-
mivat, ja rikkomiseen osallistuneiden yritysten
kokoon. Komission vakiintuneen käytännön mu-
kaisesti kussakin tapauksessa määrättyjen sakko-
jen suuruus oli riittävä estävän vaikutuksen var-
mistamiseksi.

28. Koska uusia tapauksia tuli paljon vuoden
2002 loppupuoliskolla ja vuoden 2003 alussa,
kilpailun pääosaston oli siirrettävä resursseja
useista meneillään olevista tutkimuksista näihin
uusiin tapauksiin, joiden osalta oli arvioitava sa-
koista vapauttamista koskevia pyyntöjä ja järjes-
tettävä tarkastuskäyntejä. Vuoden aikana komis-
sion kartellitarkastukset koskivat yhteensä 21:tä
tuotetta tai palvelua. (On pidettävä mielessä, että
jokaiseen asiaan/tarkastukseen sisältyy tavalli-
sesti käyntejä useissa eri yrityksissä.) Tarkastus-
ten suorittaminen ei ole tärkeää pelkästään laitto-
man toiminnan paljastamiseksi vaan myös sen
vuoksi, että yritykset tavallisesti lopettavat laitto-
man toimintansa välittömästi komission puutut-
tua asiaan.

29. Vuonna 2002 annettu tarkistettu tiedonanto
sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämi-
sestä kartelleja koskevissa asioissa (1) oli edel-
leen merkittävä uusien asioiden lähde. Vuoden
2002 tiedonannon pääpiirteet ovat lyhyesti

seuraavat (2): 1) ensimmäisenä tietoja toimittanut
yritys voidaan vapauttaa kokonaan sakoista;
2) vapautuksen saamiseksi toimitettujen todistei-
den perusteella komission on pystyttävä vähin-
tään määräämään tarkastus; 3) komissio hyväk-
syy myös oletuksiin perustuvat hakemukset,
jolloin tosiasialliset todisteet on toimitettava
vasta toisessa vaiheessa; 4) ehdollisen vapautuk-
sen myöntäminen muutamassa viikossa takaa ha-
kijoille etukäteen oikeusvarmuuden; 5) vapautus
sakoista voi tietyissä olosuhteissa olla mahdolli-
nen vielä senkin jälkeen kun komissio on suorit-
tanut tarkastuksen edellyttäen, että vapautusta ei
ole jo myönnetty toiselle yritykselle; 6) jos va-
pautus on jo myönnetty tai jos komissiolla on jo
riittävästi todisteita rikkomisesta, yrityksille, joi-
den toimittamat todisteet tuovat merkittävää lisä-
arvoa komissiolla jo oleviin tietoihin, voidaan
myöntää enintään 50 prosentin alennus sakoista;
7) oikeusvarmuuden lisäämiseksi komissio il-
moittaa yritykselle, missä rajoissa se aikoo lie-
ventää sakkoja, viimeistään samaan aikaan väite-
tiedoksiannon antamisen kanssa.

30. Sen jälkeen kun uusi tiedonanto tuli voimaan
helmikuussa 2002, komissio on saanut 34 sa-
koista vapauttamista koskevaa hakemusta, jotka
liittyvät vähintään 30 erilliseen väitettyyn rikko-
mistapaukseen. Ehdollinen vapautus on myön-
netty 27 tapauksessa. Komissio on tutkinut lähes
kaikki näistä tapauksista ja suorittanut tarkastuk-
sia niistä useimmissa. Parhaillaan useimmissa
näistä tapauksista valmistellaan väitetiedoksian-
toja. Tällaisiin lukuihin pääseminen jo kahden
soveltamisvuoden jälkeen osoittaa, että vuoden
2002 tiedonanto on erittäin tehokas. Vuoden
1996 tiedonannon (3) nojalla on sen sijaan tähän
mennessä vapautettu kokonaan sakoista ainoas-
taan 11 yritystä.

31. Uusien tapausten käsittelyä ei aloiteta pel-
kästään sakoista vapauttamista koskevissa hake-
muksissa toimitettujen tietojen perusteella.
Mahdollisia laittomia salaliittoja koskevia tutki-
muksia aloitetaan myös viran puolesta sellaisten
tietojen perusteella, joita on kerätty seuraamalla
(alan) lehdistöä ja toimialatietoja, taikka ilmian-
tajien (esimerkiksi tyytymättömien tai aikaisem-
pien työntekijöiden) tai kantelijoiden (kuluttajien

¥1∂ Komission tiedonanto sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lie-
ventämisestä kartelleja koskevissa asioissa, EYVL C 45,
19.2.2002, s. 3–5.

¥2∂ Asiaa on käsitelty tarkemmin XXXII:ssa kilpailupolitiikkaa kos-
kevassa kertomuksessa (2002).

¥3∂ Vuoden 1996 tiedonantoa sovellettiin joissakin asioissa, joissa
tehtiin päätös vuonna 2003 tai jotka ovat edelleen tutkittavina,
koska yritykset hakivat sakoista vapauttamista tai niiden lieven-
tämistä, ennen kuin vuoden 2002 tiedonanto tuli voimaan.
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tai yritysasiakkaiden, joskus myös kilpailijoiden)
toimittamien tietojen perusteella.

32. Tutkimusten ajoitukseen kansainvälisissä
kartelleissa, joiden lukumäärä kasvaa jatkuvasti,
vaikuttaa yhä enemmän kartelliviranomaisten
maailmanlaajuinen yhteistyö. Paras esimerkki
tästä on lämmönkestäväksi tekeviä aineita ja is-
kusitkisteitä koskeva asia, jossa komissio sekä Ja-
panin, Kanadan ja Yhdysvaltojen kilpailuviran-
omaiset sovittivat tutkimustoimensa tiiviisti
yhteen ja suorittivat lähes samanaikaisia tarkas-
tuksia tai muita tutkimustoimenpiteitä helmi-
kuussa. Toinen esimerkki on kuparisia teollisuus-
putkia koskeva asia, jossa tehtiin päätös
joulukuussa. Päätöksen perusteena käytettiin pit-
kälti todisteita, jotka saatiin Yhdysvaltojen kil-
pailuviranomaisten kanssa yhteensovitetuista tar-
kastuksista.

33. Komission tekemissä kartellipäätöksissä ja
-tutkimuksissa tuli esille kolme aineellisoikeu-
dellista seikkaa, jotka on syytä mainita:

– Sakon määrääminen yritykselle, joka ei ollut
kyseisillä markkinoilla aktiivisesti toimiva
yritys. Orgaanisia peroksideja koskevassa
asiassa sveitsiläiselle konsulttiyritykselle AC
Treuhandille määrättiin sakko sen roolista
kartellin järjestämisessä ja toiminnassa. Yri-
tykselle määrätty sakko oli erittäin pieni ky-
symyksen suhteellisen uutuuden vuoksi,
mutta komissio teki lehdistötiedotteessaan
selväksi, että se olisi tulevaisuudessa anka-
rampi vastaavanlaisissa asioissa.

– Asiakkaan ja lakimiehen välisen kirjeenvaih-
don suojelu (oikeudellinen luottamukselli-
suus), joka nousi esille eräissä tarkastuksissa
vuoden 2003 aikana, erityisesti helmikuussa
lämmönkestäväksi tekeviä aineita ja iskusit-
kisteitä koskevassa asiassa suoritetuissa tar-
kastuksissa. Yhteisöjen ensimmäisen oikeus-
asteen tuomioistuimessa on nostettu kanne
kysymyksestä, joka koskee jäljennösten otta-
mista sellaisista asiakirjoista, jotka yritysten
mielestä kuuluvat oikeudellisen luottamuk-
sellisuuden piiriin. (1)

– Komission ponnistelut sakkojen lieventä-
mistä koskevan politiikkansa koskematto-

muuden suojelemiseksi ottaen huomioon
”asiakirjojen esittämistä oikeudelle tai asian-
omaisille” koskevat siviiliprosessisäännöt
Yhdysvalloissa. ”Asiakirjojen avointa esittä-
mistä” koskevien Yhdysvaltojen siviilipro-
sessisääntöjen seurauksena sellaisissa
asioissa, joissa Yhdysvaltojen tuomiois-
tuimissa haetaan vahingonkorvauksia, yritys-
ten vapaaehtoisesti kilpailuviranomaisille
toimittamat tiedot voivat tulla vastapuolien
tietoon. Yhdysvaltojen alemman oikeusas-
teen tuomioistuimet katsoivat eräissä tapauk-
sissa yritysten sakoista vapauttamista tai nii-
den lieventämistä koskevien hakemusten
yhteydessä komissiolle laatimien kirjallisten
lausuntojen olevan tällaisia esitettäviä asia-
kirjoja. Ottaen huomioon mahdolliset talou-
delliset seuraamukset tällaisista oikeusta-
pauksista, jotka voivat johtaa kolminkertaisten
vahingonkorvausten määräämiseen, yritys-
ten halukkuus toimittaa tietoja komissiolle
voisi vähentyä, tai ne voisivat jopa kieltäytyä
siitä kokonaan, jolloin komission sakkojen
lieventämistä koskevan politiikan vaikutus
rajoittuisi. Sen lisäksi, että komissio osallis-
tui Yhdysvaltojen oikeudenkäynteihin vä-
liintulijana (amicus curiae) näiden asiakirjo-
jen käytön rajoittamiseksi ainoastaan
komission menettelyyn (2), komissio ryhtyi
vuonna 2003 tarkistamaan omia menettely-
jään. Komissio jatkaa vuoropuhelua oikeus-
ja liike-elämän kanssa parantaakseen menet-
telyjään entisestään, jotta riski yritysten
lausuntojen paljastamisesta oikeudelle tai
asianomaisille saataisiin mahdollisimman
pieneksi. Sen toiminnan ainoana tarkoituk-
sena on parantaa sakoista vapauttamista ja
sakkojen lieventämistä koskevan tiedonan-
non tehokkuutta sekä varmistaa, että lievem-
pää kohtelua hakevat yritykset eivät

¥1∂ Yhdistetyt asiat T-125/03 R ja T-253/03 R, Akzo Nobel Chemi-
cals Ltd ja Akcros Chemicals Ltd v. komissio. Vaikka ensimmäi-
sen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti antoi 30. lokakuuta
2003 määräyksen, jossa hylättiin välitoimet, näiden asioiden pää-
kannekohdat ovat vielä käsiteltävänä.

¥2∂ Varmistaakseen kantansa tulemisen selväksi komissio osallistui
väliintulijana useisiin yhdysvaltalaisiin oikeudenkäynteihin
lähettämällä amicus curiae -kirjelmiä. Ensinnäkin komissio osal-
listui väliintulijana Kolumbian tuomioistuimen (District Court
for the District of Columbia) vitamiiniasiaa koskevaan oikeuden-
käyntiin. Toiseksi se osallistui väliintulijana Pohjois-Kalifornian
tuomioistuimen (District Court for the District of Northern Cali-
fornia) metioniiniasiaa koskevaan oikeudenkäyntiin. Tässä
asiassa tuomioistuin vahvisti viime kädessä komission kannan,
jonka mukaan yritysten sakkojen lieventämistä koskevan ohjel-
man puitteissa komissiolle toimittamat lausunnot ovat luotta-
muksellisia. Kolmanneksi komissio osallistui väliintulijana
Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden menettelyyn asiassa AMD
v. Intel. Tällä viimeksi mainitulla asialla, joka tosin ei koske suo-
raan asiakirjojen esittämistä oikeudelle tai asianomaisille, on
mahdollisia jälkiseurauksia EU:n sakkojen lieventämistä koske-
van ohjelman tehokkuuteen ja siten siihen, voidaanko yritysten
lausunnot esittää oikeudelle tai asianomaisille. 
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mahdollisten siviilikanteiden vuoksi joudu
huonompaan asemaan kuin yritykset, jotka
eivät tee yhteistyötä komission kanssa.

34. Hallinnollisen organisaation osalta kartellitut-
kimusten käsittelyssä tapahtui merkittävä muutos
kilpailun pääosaston sisäisen uudelleenorgani-
soinnin seurauksena. Vuonna 1998 komissio oli
perustanut erityisen kartelliyksikön, joka käsitteli
useimmat kilpailun pääosaston kartelliasioista.
Toinen kartelliyksikkö perustettiin vuonna 2002
resurssien asteittaisen lisääntymisen jälkeen. Näi-
den kartelliyksiköiden toiminta-aikana komissio
pystyi osittain uusien hallintomenettelyjen seu-
rauksena lyhentämään huomattavasti aikaa, joka
kului kartellia koskevan menettelyn aloittamisesta
sen lopettamiseen. Kilpailun pääosaston sisäinen
uudelleenorganisointi asetuksen (EY) N:o 1/2003
voimaantuloon valmistautumiseksi aiheutti sen,
että kaikki kilpailun pääosaston kilpailunrajoituk-
sia käsittelevät yksiköt ovat heinäkuusta 2003 al-
kaen lisänneet ponnistelujaan ja käyttämiään re-
sursseja kartellien havaitsemiseksi ja niistä
rankaisemiseksi omalla vastuualueellaan ja että ne
myös jatkavat tällä linjalla.

35. Kartelleja koskevan toiminnan osalta on vii-
meiseksi mainittava viides kansainvälinen kartelli-
seminaari, jonka isäntänä komissio toimi
lokakuussa. Näissä seminaareissa on tarkoituksena
jakaa asiantuntemusta kartellien tutkimisen, niistä
rankaisemisen ja niiden estämisen osalta. Seminaa-
riin osallistui 160 virkamiestä yli 35 maan kilpailu-
virastoista. Edustettuina oli myös useita kilpailu-
asioita käsitteleviä kansainvälisiä organisaatioita,
kuten OECD.

1.2 Kartelliasiat

Ranskalainen naudanliha (1)

36. Komissio määräsi 2. huhtikuuta tehdyllä
päätöksellä yhteensä 16,68 miljoonan euron sa-
kon kuudelle ranskalaiselle naudanliha-alan yh-
distykselle. Näistä yhdistyksistä neljä edusti
maanviljelijöitä (yksi oli Fédération Nationale
des Syndicats d’Exploitants Agricoles, Ranskan
suurin maatalousalan ammattiyhdistys) ja kaksi
teurastamoita. Sakot määrättiin osallistumisesta
24. lokakuuta 2001 tehtyyn kirjalliseen sopimuk-
seen, jota jatkettiin suullisella sopimuksella mar-
raskuun 2001 lopusta joulukuun 2001 alkuun.

Koska naudanlihan hinnat olivat laskeneet hullun
lehmän taudin aiheuttaman kriisin seurauksena,
sopimuksessa sitouduttiin lopettamaan tilapäi-
sesti naudanlihan tuonti ja soveltamaan vähim-
mäishintaa tietyille naudanlihan laatuluokille.

37. Komissio päätteli, että tämä sopimus rikkoi
perustamissopimuksen 81 artiklan määräyksiä ja
että siihen ei voitu soveltaa yhtäkään asetuksen
N:o 26 (2) 2 artiklassa säädetyistä poikkeuksista.
Komissio alensi huomattavasti sakkojen määrää
ottaen huomioon naudanlihamarkkinoiden eri-
tyistilanne. Osapuolet ovat nostaneet kanteen
päätöstä vastaan yhteisöjen ensimmäisen oikeus-
asteen tuomioistuimessa (3) pyytäen lykkäystä
sakkojen maksamiseen.

Sorbaatit (4)

38. Komissio määräsi 1. lokakuuta saksalaiselle
Hoechst AG:lle sakkoja 99 miljoonaa euroa, japa-
nilaiselle Daicel Chemical Industries Ltd:lle
16,6 miljoonaa euroa, japanilaiselle Ueno Fine
Chemicals Industry Ltd:lle 12,3 miljoonaa euroa
ja japanilaiselle The Nippon Synthetic Chemical
Industry Co. Ltd:lle 10,5 miljoonaa euroa osallis-
tumisesta kartelliin, jossa sovittiin hinnoista ja
markkinoiden jakamisesta sorbaattien alalla yh-
dessä japanilaisen Chisso Corporationin kanssa.
Sorbaatit ovat kemiallisia säilöntäaineita, joita
käytetään mikro-organismien kasvun hidastami-
seksi tai estämiseksi. Niitä käytetään pääasiassa
elintarvike- ja juomateollisuudessa. Komissio to-
tesi vuonna 1998 aloitetun tutkimuksen päätteeksi
yritysten osallistuneen vuosina 1979–1996 maail-
manlaajuiseen kartelliin. Hoechst AG:n osalta ras-
kauttavaksi seikaksi katsottiin toistuva osallistu-
minen kilpailusääntöjen rikkomiseen. On tärkeää
huomata, että sakoista vapauttamista ja sakkojen
lieventämistä koskevan tiedonannon perusteella
japanilainen Chisso Corporation vapautettiin ko-
konaan sakoista, koska se toimitti ensimmäisenä
ratkaisevia todisteita kartellin toiminnasta.

Sähköiset ja mekaaniset hiili- 
ja grafiittituotteet (5)

39. Komissio määräsi 3. joulukuuta yhteensä
101,44 miljoonan euron sakon C. Conradty Nürn-

¥1∂ Asia COMP/F-3/38.279, EUVL L 209, 19.8.2003.

¥2∂ Neuvoston asetus N:o 26, annettu 4 päivänä huhtikuuta 1962,
tiettyjen kilpailusääntöjen soveltamisesta maataloustuotteiden
tuotantoon ja kauppaan (EYVL 30, 20.4.1962). 

¥3∂ Asiat T-217/03, T-245/03 ja T-252/03.
¥4∂ Asia COMP/E-1/37.370.
¥5∂ Asia COMP/E-2/38.359.
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berg GmbH:lle (1,06 miljoonaa euroa), Hoffmann
& Co. Elektrokohle AG:lle (2,82 miljoonaa euroa),
Le Carbone Lorraine SA:lle (43,05 miljoonaa eu-
roa), Schunk GmbH:lle ja Schunk Kohlenstoff-
technik GmbH:lle (yhteisvastuullisesti 30,87 mil-
joonaa euroa) sekä SGL Carbon AG:lle
(23,64 miljoonaa euroa). Kartelli oli toiminnassa
lokakuusta 1988 joulukuuhun 1999. Morgan Cru-
cible Company plc vapautettiin sakoista, sillä se an-
toi kartellin ensimmäisenä ilmi.

Orgaaniset peroksidit (1)

40. Komissio määräsi 10. joulukuuta sakkoja
Atofina SA:lle 43,47 miljoonaa euroa, Peroxid
Chemie GmbH & Co. KG:lle 8,83 miljoonaa eu-
roa, Degussa UK Holdings Ltd:lle ja Peroxid
Chemie GmbH & Co. KG:lle (Saksa) yhteisvas-
tuullisesti 16,73 miljoonaa euroa, Peroxidos Or-
ganicos SA:lle 0,5 miljoonaa euroa sekä AC
Treuhand AG:lle 1 000 euroa. Akzo (Akzo Nobel
Polymer Chemicals BV, Akzo Nobel NV, Akzo
Nobel Chemicals International BV) vapautettiin
sakoista, koska se antoi kartellin ensimmäisenä
ilmi. Vuonna 2000 alkaneiden tutkimusten päät-
tyessä komissio totesi kyseisten yritysten osallis-
tuneen ETA-alueen laajuiseen kartelliin orgaa-
nisten peroksidien (2) alalla vuosina 1971–1999
(osa yrityksistä tätä lyhyemmän aikaa).

41. Sakkojen osalta on tärkeää huomata, että
konsulttiyritys AC Treuhandin todettiin rikko-
neen EU:n lainsäädäntöä auttamalla kartellin or-
ganisoinnissa, mutta sen sakon määrä on pieni
kysymyksen suhteellisen uutuuden vuoksi. Kol-
men päätöksen kohteena olevan yrityksen (Pero-
xid Chemie, Atofina ja Degussa UK Holdings)
sakkoja korotettiin, koska ne olivat osallistuneet
muihin kartelleihin aikaisemmin.

Kupariset teollisuusputket (3)

42. Komissio määräsi 16. joulukuuta Euroopan
johtaville kupariputkien valmistajille sakkoja
EU:n kilpailusääntöjen rikkomisesta. Kyseiset
yritykset ovat KM Europa Metal AG (yhdessä ko-
konaan omistamiensa tytäryhtiöiden Europa Me-
talli SpA:n ja Tréfimétaux SA:n kanssa), Wieland
Werke AG ja Outokumpu Oyj (yhdessä kokonaan
omistamansa tytäryhtiön Outokumpu Copper

Products Oy:n kanssa). Vuonna 2001 aloitetun
tutkimuksen päätteeksi komissio totesi, että ky-
seiset yritykset olivat tehneet salaista yhteistyötä
sopiakseen kerroksittain keloille käärittyinä
myytävien (level wound coils, LWC) kuparisten
teollisuusputkien hinnoista ja jakaakseen niiden
markkinat vuodesta 1988 vuoden 2001 alkuun
Sveitsissä sijaitsevan ilmastointi- ja jäähdytys-
putkien laadusta huolehtivan Cuproclima Quality
Association for ACR-tubes -yhdistyksen puit-
teissa.

43. Kaikki päätöksen kohteena olevat yritykset
ovat avustaneet komissiota sen tutkimuksessa
sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventä-
misestä vuonna 1996 annetun tiedonannon no-
jalla. Komissio alensi yhteistyön perusteella
Outokummun sakkoja 50 prosenttia, KME-ryh-
mittymän sakkoja 30 prosenttia ja Wieland Wer-
ken sakkoja 20 prosenttia. Suurimmat sakot mää-
rättiin KME-ryhmittymään kuuluville yrityksille,
yhteensä 39,81 miljoonaa euroa, kun taas Wie-
land Werken sakkojen määrä oli 20,79 miljoonaa
euroa. Outokummun osalta lieventävänä seik-
kana pidettiin vuoden 1996 tiedonannon sovelta-
misalan ylittävää yhteistyötä, sillä se paljasti en-
simmäisenä yrityksenä kartellin koko keston,
joka oli yli 12 vuotta. Toisaalta sen osalta ras-
kauttavaksi seikaksi katsottiin toistuva osallistu-
minen kilpailusääntöjen rikkomiseen, sillä se oli
ollut toisen komission päätöksen kohteena ruos-
tumattoman teräksen alan kartellia 1990-luvulla
koskeneessa asiassa. Outokummun lopullinen
sakko oli 18,13 miljoonaa euroa, ja kaikille yri-
tyksille määrättyjen sakkojen yhteismäärä tässä
asiassa oli 78,73 miljoonaa euroa.

1.3 Tuomioistuinten käsittelemät asiat

Aminohapot (4)

44. Aminohappoja koskevassa asiassa antamas-
saan tuomiossa (5) yhteisöjen ensimmäisen oi-
keusasteen tuomioistuin hylkäsi kantajien väitteen,
jonka mukaan komission olisi määritettävä sakon
määrä ottaen huomioon muilla lainkäyttöalueilla
jo määrätyt sakot. Kantajat väittivät, että komis-
sio rikkoi periaatetta, jonka mukaan samasta
teosta ei voida määrätä toista seuraamusta, eikä
ottanut huomioon aikaisempien sakkojen varoit-
tavaa vaikutusta. Ensimmäisen oikeusasteen tuo-

¥1∂ Asia COMP/E-2/37.857.
¥2∂ Orgaaniset peroksidit ovat muovin ja kumin valmistuksessa käy-

tettäviä hapen kaksoissidoksia sisältäviä orgaanisia kemikaali-
tuotteita.

¥3∂ Asia COMP/E-1/38.240.
¥4∂ Asiat T-220/00, T-223/00, T-224/00 ja T-230/00.
¥5∂ Asia T-224/00.
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mioistuin päätteli, että tällä hetkellä ei ole ole-
massa kansainvälisen julkisoikeuden periaatetta,
joka kieltäisi eri valtioiden viranomaisia tai tuo-
mioistuimia syyttämästä tai tuomitsemasta hen-
kilöä samojen tosiseikkojen perusteella.

45. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
vahvisti myös periaatteen, jonka mukaan tietojen
toimittaminen, jota ei voida pitää sakoista va-
pauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevan tie-
donannon soveltamisalaan kuuluvana yhteis-
työnä mutta josta on kuitenkin apua komissiolle
sen tutkimuksissa, on suuntaviivojen soveltamis-
alaan kuulumatonta todellista yhteistyötä (suun-
taviivojen 3 kohdan kuudennessa luetelmakoh-
dassa tarkoitetussa merkityksessä). Tällaiset
tiedot oikeuttavat sakkojen lisäalentamiseen lie-
ventävien seikkojen perusteella.

46. Lisäksi vahvistetaan, että raskauttavien tai
lieventävien seikkojen perusteella päätetyn sak-
kojen prosenttimääräisen korottamisen tai alenta-
misen lähtökohtana on rikkomisen vakavuuden ja
keston perusteella määritetty sakon perusmäärä.

Kreikan lauttaliikenne (1)

47. Saatuaan eräältä matkustajalta kantelun siitä,
että Kreikan ja Italian välillä liikennöivien eri
lauttayhtiöiden hinnat olivat hyvin samanlaisia,
komissio aloitti vuonna 1992 tutkimuksen, joka
koski matkustaja- ja rahtipalveluja useilla Krei-
kan ja Italian välisillä reiteillä tarjoavien yhtiöi-
den toimintoja. Vuonna 1998 komissio teki pää-
töksen, jonka mukaan näistä yhtiöistä seitsemän
oli rikkonut EU:n kilpailusääntöjä sopimalla
hinnoista. Niille määrättiin yhteensä noin
9 miljoonan euron sakot.

48. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen joulukuussa 2003 antamissa tuo-
mioissa vahvistettiin pääosin komission päätös ja
alun perin määrättyjen sakkojen suuruus lukuun
ottamatta kahta yritystä, joiden sakkoja alennet-
tiin.

49. Tuomioistuin vahvisti erityisesti, että tie-
tyissä olosuhteissa on laillista suorittaa tarkastus
sellaisen edustajan toimitiloissa, joka on erillinen

oikeushenkilö, vaikka tarkastusta koskeva päätös
onkin osoitettu ainoastaan päämiehelle. Tuomio-
istuin vahvisti myös, että sellaisen edustajan toi-
mintojen voidaan katsoa olevan päämiehen vas-
tuulla, jolla on erillinen oikeushenkilöllisyys, jos
kyseiset kaksi yritystä muodostivat perustamis-
sopimuksen 81 artiklan soveltamisen kannalta
yhden ainoan taloudellisen yksikön tai yrityksen.
Julkisten viranomaisten roolin osalta tuomiois-
tuin hyväksyi myös sen, että myös voimakkaasti
säännellyillä aloilla, joilla viranomaiset suositte-
levat tiettyä hinnoittelupolitiikkaa, kuten ky-
seessä olevalla meriliikenteen alalla, yritykset
ovat vastuussa osallistumisestaan hintakartelliin,
jos julkiset viranomaiset eivät painostamalla pa-
kota niitä hintasopimusten tekemiseen. Lisäksi
tuomioistuin vahvisti komission sakkojen lasken-
nassa käyttämän menetelmän sekä tavan arvioida
lieventäviä ja raskauttavia asianhaaroja. Tuo-
mioistuin kuitenkin pienensi Adriaticalle ja Ven-
tourisille, jotka ovat keskisuuria yrityksiä, mää-
rättyjä sakkoja, koska ne toimivat ainoastaan niin
sanotuilla eteläisillä reiteillä (Bari, Brindisi) ja
koska niillä oli vähäinen rooli kartellissa.

1.4 Muut asiat

BA/SN-liittoutuma (2)

50. British Airways (BA) ja SN Brussels Airlines
(SN) ilmoittivat 25. heinäkuuta 2002 komissiolle
asetuksen (ETY) N:o 3975/87 (3) nojalla useista
yhteistyösopimuksista, jotka mahdollistavat hin-
noittelua, aikatauluja ja kapasiteettia koskevan
yhteistyön, joka kattaa niiden koko reittiverkon.
Osapuolet pyysivät perustamissopimuksen
81 artiklan 3 kohdan mukaista poikkeusta. Ko-
missio ei esittänyt vakavia epäilyjä 90 päivän
määräajassa, joka päättyi 10. maaliskuuta 2003.

51. Komission analyysi osoitti, että osapuolten
reittiverkot täydentävät toisiaan suuressa määrin
ja että kuluttajat hyötyvät yhteistyöstä. Erityisesti

¥1∂ Asia COMP/D-2/34.466, EY:n perustamissopimuksen
81 artiklan mukainen komission päätös 1999/271/EY, tehty
9.12.1998 (EYVL L 109, 27.4.1999, s. 24); yhteisöjen ensimmäi-
sen oikeusasteen tuomioistuimen 11.12.2003 antamat tuomiot
asioissa T-56/99, Marlines v. komissio, T-59/99, Ventouris
Group v. komissio, T-61/99, Adriatica v. komissio, T-65/99,
Strintzis v. komissio, ja T-66/99, Minoan v. komissio.

¥2∂ Asia COMP/D-2/38.477.
¥3∂ Neuvoston asetus (ETY) N:o 3975/87 (EYVL L 374,

31.12.1987, s. 1) kilpailusääntöjen soveltamisesta lentoliikenteen
alan yrityksiin, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
14 päivänä toukokuuta 1991 annetulla neuvoston asetuksella
(ETY) N:o 1284/91 (EYVL L 122, 17.5.1991, s. 2) ja 23 päivänä
heinäkuuta 1992 annetulla neuvoston asetuksella (ETY)
N:o 2410/92 (EYVL L 240, 24.8.1992, s. 18). Tässä asetuksessa
säädetään, että ilmoitetut sopimukset saavat ilman eri toimenpi-
teitä enintään kuuden vuoden poikkeusluvan, jos komissio ei
esitä vastalauseita 90 päivän kuluessa sopimusta koskevan tiivis-
telmän julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa leh-
dessä. Tässä tapauksessa tiivistelmä julkaistiin 10. joulukuuta
2002 EYVL:ssä C 306.



24
sopimuksen ansiosta SN:n matkustajat pääsevät
kaukolentoverkostoon, kun taas BA:n matkusta-
jat hyötyvät entistä helpommasta pääsystä SN:n
Afrikan kohteisiin.

52. Sen varmistamiseksi, että liittoutuma ei
johda kilpailun poistumiseen tietyiltä sen vaiku-
tusalaan kuuluvilta markkinoilta, komissio tar-
kasteli perusteellisesti liittoutuman vaikutusta
päällekkäisillä reiteillä, erityisesti reiteillä Brys-
sel–Lontoo ja Bryssel–Manchester.

53. Brysselin ja Lontoon välisen reitin osalta ko-
missio päätteli, että liittoutuma ei poista kilpai-
lua, koska BA:lla ja SN:llä on edelleen kaksi voi-
makasta kilpailijaa, BMI ja Eurostar. Brysselin ja
Manchesterin välisellä reitillä liittoutuma olisi
rajoittanut eniten kilpailua, sillä osapuolten
yhteenlaskettu markkinaosuus on lähes sata pro-
senttia. Lisäksi Brysselin lentoasemalla on
ruuhka-aikoina kapasiteettirajoituksia, mikä
voisi rajoittaa uuden tulokkaan mahdollisuuksia
tulla markkinoille. Poistaakseen komission alus-
tavassa tarkastelussaan havaitsemat ongelmat
lentoyhtiöt sitoutuivat vapauttamaan sen verran
lähtö- ja saapumisaikoja Brysselin lentoasemalla,
että uusi tulokas pystyisi liikennöimään kolmea
päivittäistä vuoroa Manchesteriin, jos lähtö- ja
saapumisaikoja ei olisi saatavilla niiden tavan-
omaisessa jakamismenettelyssä.

ARA, ARGEV, ARO (1)

54. Komissio teki 16. lokakuuta myönteisen pää-
töksen Itävallan pakkausten takaisinottojärjestel-
mästä (ARA). Päätöksessä myönnetään EY:n pe-
rustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan nojalla
puuttumattomuustodistus ilmoitetuille sopimuk-
sille lukuun ottamatta ARA:n ja sen pakkausten
keräämisestä ja lajittelusta vastaavien kumppanien
välistä sopimusta. Tälle sopimukselle myönnettiin
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mu-
kainen poikkeuslupa. Poikkeuslupaan liitettiin
velvoitteita sen varmistamiseksi, että ARA-järjes-
telmän kilpailijat pääsevät rajoituksetta keräysinf-
rastruktuuriin.

55. Altstoff Recycling Austria AG (ARA) on ai-
noa yritys, jolla on kattava kotitalouksissa ja yri-
tyksissä kertyvien pakkausten takaisinottojärjes-
telmä Itävallassa. ARA myöntää lisenssejä, jotka
oikeuttavat vihreä piste -merkin käyttöön, ja vas-
taa tehtävistä, joihin yritykset on velvoitettu Itä-

vallan pakkausasetuksessa. Alakohtaiset kierrä-
tysyhtiöt (esimerkiksi ARGEV, joka vastaa
muovipakkausten keräyksestä ja lajittelusta, sekä
ARO, joka vastaa paperipakkauksista) järjestävät
yhteistyössä ARA:n kanssa pakkausjätteen kerä-
yksen ja kierrätyksen. Ne muodostavat yhdessä
ARA:n kanssa ARA-järjestelmän. Varsinaisesta
keräyksestä, lajittelusta ja kierrätyksestä huoleh-
tivat yritykset, jotka tarjoavat palvelujaan alakoh-
taisille kierrätysyhtiöille.

56. Itävallan ARA-järjestelmää koskevassa pää-
töksessä sovelletaan ja tarkennetaan ympäris-
töystävällisten pakkausten takaisinottojärjestel-
mien alalla komission yleistä toimintalinjaa, joka
vahvistettiin vuonna 2001 tehdyissä päätöksissä
Saksan DSD-järjestelmästä ja Ranskan
Eco-Emballages-järjestelmästä. (2) Siinä pyri-
tään erityisesti varmistamaan, että ARA-järjestel-
män sopimukset sen kumppaneiden kanssa eivät
sisällä perusteettomia yksinoikeuslausekkeita tai
muita perusteettomia rajoituksia, jotka voisivat
estää kilpailijoiden tulon markkinoille. Komis-
sion puututtua asiaan ARA toimitti merkittäviä
sitoumuksia, jotka koskevat vihreä piste -merkin
käyttöä sekä keräyksestä ja lajittelusta vastaavien
kumppanien kanssa tehtyjen sopimusten kestoa.

57. ARA ei peri lisenssimaksua pakkauksista,
jotka eivät osallistu järjestelmään mutta jotka on
merkitty vihreällä pisteellä. Lisenssimaksuissa
noudatetaan siten ”ei palvelua, ei maksua” -peri-
aatetta. Lisäksi ARA on antanut sitoumuksen,
jonka mukaan se sallii vihreä piste -merkin käy-
tön kaikissa Itävallan markkinoille tuoduissa
pakkauksissa, vaikka tuottajat ja maahantuojat
käyttäisivätkin (osittain) ARA:n kilpailijan pal-
veluita. Tämä on tärkeää yrityksille, jotka myyvät
tuotteitaan sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa vih-
reä piste on pakollinen, sillä ne voivat tuoda tuot-
teensa Itävallan markkinoille joutumatta käyttä-
mään kahta tuotantolinjaa.

58. Keräyksestä ja lajittelusta vastaavien kump-
panien kanssa tehtyjen sopimusten mukaan
ainoastaan yksi yritys vastaa alueittain ja mate-
riaaliryhmittäin keräyksestä ja lajittelusta. Sopi-
mussuhde voidaan irtisanoa kolmen vuoden jäl-
keen, ja ARA-järjestelmä sitoutui myöntämään
uudet sopimukset kilpailuun, avoimuuteen ja ta-
sapuolisuuteen perustuvassa menettelyssä vii-

¥1∂ Asiat COMP/D-3/35.470 ja COMP/D-3/35.473.

¥2∂ DSD: komission päätökset 20.4.2001 (EYVL L 166, 21.6.2001,
s. 1) ja 17.9.2001 (EYVL L 319, 4.12.2001, s. 1); Eco-Emballa-
ges: komission päätös 15.6.2001 (EYVL L 233, 31.8.2001,
s. 37).
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meistään viiden vuoden kuluttua. Näiden yksin-
oikeuden sisältävien sopimusten 3–5 vuoden
kesto on hyväksyttävä, jotta kierrätysyhtiöt pys-
tyvät saamaan takaisin keräysinfrastruktuurin pe-
rustamisen edellyttämät investoinnit.

59. Kotitalouksien pakkausjätteen keräys- ja la-
jittelumarkkinoilla vallitsevien erityisten tarjon-
tapuolen olosuhteiden vuoksi toisen keräysinfra-
struktuurin perustaminen jo olemassa olevan
lisäksi on mahdotonta tai taloudellisesti kannatta-
matonta. Sen vuoksi poikkeuslupapäätökseen oli
välttämätöntä liittää velvoitteita, joiden mukaan
ARGEV ei saa estää keräyksestä eikä lajittelusta
vastaavia yrityksiä antamasta infrastruktuuriaan
ARA-järjestelmän kilpailijoiden käyttöön.

Matkaviestintäverkon yhteiskäyttöä Saksassa 
ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa koskevat 
sopimukset (1)

60. Komissio teki 30. huhtikuuta ja 16. heinä-
kuuta kaksi poikkeuslupapäätöstä, joissa määri-
tetään matkaviestintäoperaattoreille verkon yh-
teiskäytön muodossa sallitun yhteistyön laajuus.
T-Mobile ja mmO2 olivat helmikuussa 2002 il-
moittaneet kahdesta sopimuksesta, joissa sovit-
tiin osapuolten yhteistyöstä verkon yhteiskäytön
muodossa rakennettaessa kolmannen sukupolven
(3G) matkaviestintäverkkoja Saksaan ja Yhdisty-
neeseen kuningaskuntaan.

61. Matkaviestintäoperaattoreiden välisen laitteis-
topaikkojen yhteiskäytön ei havaittu rajoittavan kil-
pailua kummassakaan tapauksessa: yhteistyö kat-
taa ainoastaan verkon perusinfrastruktuurin, ja
osapuolten runkoverkot säilyvät niiden riippumat-
tomassa määräysvallassa. Laitteistopaikkojen yh-
teiskäytön katsottiin myös olevan suotavaa ympä-
ristöön ja terveyteen liittyvistä syistä.

62. Matkaviestintäoperaattoreiden välisten kan-
sallisten verkkovierailujen havaittiin rajoittavan
kilpailua tukkukaupan tasolla ja mahdollisesti ai-
heuttavan haitallisia vaikutuksia vähittäismarkki-
noilla. Kansallisten verkkovierailujen ansiosta
operaattorit pystyvät kuitenkin tarjoamaan yhä
suuremman peittoalueen, paremman palvelujen
laadun ja suuremman siirtonopeuden sekä otta-
maan verkon käyttöön ja aloittamaan palvelun

tarjonnan entistä nopeammin. Näissä kahdessa
päätöksessä komissio myönsi kansallisille verk-
kovierailuille maaseutualueilla poikkeusluvan
31. joulukuuta 2008 asti. Sitä vastoin kansalliset
verkkovierailut kaupunkialueilla on tarkoitus lo-
pettaa asteittain tiukan aikataulun mukaisesti
31. joulukuuta 2008 mennessä.

Yamaha (2)

63. Komissio määräsi 16. heinäkuuta päätöksel-
lään (3) 2,56 miljoonan euron sakon Yamaha Cor-
poration Japanille, Yamaha Europa GmbH:lle,
Yamaha Musica Italia SpA:lle, Yamaha Musique
France SA:lle sekä Yamaha Scandinavia AB:lle
kaupan rajoittamisesta ja jälleenmyyntihintojen
määräämisestä. Yamaha on markkinajohtaja
useimmilla musiikki-instrumenttien merkityk-
sellisillä markkinoilla Euroopassa.

64. Yamahan eurooppalaiset tytäryhtiöt ja niiden
viralliset jälleenmyyjät sovelsivat eri sopimuksia
ja/tai yhdenmukaistettuja menettelytapoja, joi-
den tavoitteena oli perustamissopimuksen
81 artiklan 1 kohdassa ja ETA-sopimuksen
53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kilpailun ra-
joittaminen eräissä EU:n jäsenvaltioissa ja ETA-
valtioissa (Belgia, Tanska, Saksa, Ranska, Italia,
Alankomaat, Itävalta ja Islanti). Kyseessä olevat
toimenpiteet sisältyivät pääasiassa jakelusopi-
muksiin ja muodostuivat alueellisista rajoituk-
sista (pääasiassa jälleenmyyjien välisten toimi-
tusten kieltäminen valikoivassa jakeluverkossa)
sekä rajoituksista jälleenmyyjien oikeudelle
määrittää omat jälleenmyyntihintansa. 

Philips/Sony (4)

65. Komissio hyväksyi 25. heinäkuuta hallin-
nollisella kirjeellä Philipsin ja Sonyn ilmoittamat
kahdenväliset sopimukset, joissa vahvistetaan
maailmanlaajuinen yhteinen CD-levyjen lisen-
sointiohjelma sekä vuoden 2003 versio vakio-
muotoisesta lisenssisopimuksesta, jota Philips
tarjoaa kolmansille osapuolille Philipsin, Sonyn
ja kummankin yrityksen yhteisiin keksintöihin
CD-teknologian alalla perustuvien, voimassa
olevien patenttien nojalla.

¥1∂ Asia COMP/C-1/38.370, O2 UK Limited / T-Mobile UK Limited
– UK Network Sharing Agreement, EUVL L 200, 7.8.2003, ja
lehdistötiedote IP/03/589, 30.4.2003; asia COMP/C-1/38.369, T-
Mobile Deutschland / O2 Germany – Network Sharing Rahmen-
vertrag, lehdistötiedote IP/03/1026, 16.7.2003.

¥2∂ Asia COMP/F-1/37.975.
¥3∂ Komission päätös 16.7.2003, lehdistötiedote IP/03/1028,

16.7.2003.
¥4∂ Asiat COMP/C-3/37.228, Ingman Disc ja VDC v. Philips ja

Sony, COMP/C-3/37.561, Pollydisc v. Philips ja Sony, COMP/C-
3/37.707, Broadcrest ja muut v. Philips ja Sony, sekä COMP/C-
3/38.787, Philips ja Sony: vakiomuotoisen lisenssisopimuksen
ilmoittaminen.
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Lisälehti 2: Kilpailu ja tärkeimpien kansainvälisten urheilutapahtumien televisiointi 
– perussääntöjen vahvistaminen: UEFA:n Mestarien liigaa koskeva päätös (1)

Eräät urheilutapahtumien – erityisesti jalkapallon – lähetysoikeudet yhdessä menestyselokuvien ensilähe-
tysoikeuksien kanssa ovat sellaista lähetyssisältöä, joka määrittelee lähetystoiminnan harjoittajan kyvyn
houkutella mainostajia ja tilaajia, jotka muodostavat kaupallisten ilmaistelevisio- ja maksutelevisio-
operaattoreiden tärkeimmän tulolähteen. Jos vakiintuneella lähetystoiminnan harjoittajalla on hallussaan
suurin osa oikeuksista tällaiseen sisältöön, se pääsee markkina-asemaan, jonka seurauksena uusien,
kilpailevien lähetyspalvelujen menestyksekäs tulo markkinoille on erittäin vaikeaa.

Urheilulähetysoikeuksien markkinoilla kilpailuongelmia aiheuttavat usein yhteismyyntijärjestelyt ja
yksinoikeuksia sisältävät sopimukset, joiden soveltamisala on laaja ja/tai voimassaoloaika pitkä. Tehok-
kaan kilpailun edistäminen urheilutapahtumien televisiointioikeuksien alalla lisää todennäköisesti
kilpailua televisiolähetystoiminnan markkinoilla ja tuo katselijoiden saataville laadukkaita televisiopalve-
luja, jotka ovat kohtuuhintaisia sekä innovatiivisia ja joiden tarjonta on monipuolista. Komissio pyrkii sen
vuoksi varmistamaan, että televisiointioikeuksia tarjotaan markkinoilla säännöllisesti tavalla, joka antaa
potentiaalisille tarjouksentekijöille todellisen mahdollisuuden voittaa oikeudet.

On todennäköistä, että uusien Internet- ja matkaviestintämarkkinoiden kehitys vastaa maksutelevisio-
markkinoiden kehitystä siltä osin, että urheilusisällöstä tulee yksi näiden uusien palvelujen kehitystä
ajavista tekijöistä. Oikeuksien haltijoilla on kuitenkin tällä hetkellä taipumus pidätellä uusmediaoikeuk-
sien käyttöä, koska ne pelkäävät näiden oikeuksien syövän televisiointioikeuksien arvoa. Komissio ei voi
hyväksyä kilpailua rajoittavia sopimuksia, jotka haittaavat tällaisten oikeuksien käyttöä.

Komission 23. heinäkuuta UEFA:n Mestarien liigaa koskevassa asiassa tekemä päätös on esimerkki siitä,
kuinka on mahdollista luoda yksinoikeudellisten mediaoikeuksien yhteismyyntijärjestely, josta kuluttajat
hyötyvät ja joka välttää tuotannon rajoittamisen ja hintakilpailun muodossa tapahtuvaa turhaa kilpailun
vääristämistä.

UEFA:n yhteismyyntijärjestelyt, joita sovellettiin ennen komission puuttumista asiaan, ovat osoitus tästä.
UEFA myi kaikki televisiointioikeudet yhtenä pakettina yhdelle ainoalle lähetystoiminnan harjoittajalle
yksinoikeudella neljäksi vuodeksi jäsenvaltioittain. Monet oikeudet jäivät käyttämättä, koska yleensä
enintään 16 ottelusta ainoastaan yksi tai kaksi ottelua lähetettiin suorana lähetyksenä. Uusmediaoikeuksia
ei käytetty, eivätkä yksittäiset jalkapalloseurat pystyneet käyttämään mitään mediaoikeuksia.

Tämä tilanne haittasi kilpailua säännöllisesti järjestettävien (kausittaisten vastakohtana) jalkapallo-otte-
luiden televisiointioikeuksien hankinnan markkinoilla, joilla UEFA:n Mestarien liigan osuus on EU:ssa
keskimäärin noin 20 prosenttia.

Komissio myöntää kuitenkin, että yhteismyyntijärjestely voi parantaa tuotantoa ja jakelua jalkapalloseu-
rojen, lähetystoiminnan harjoittajien ja katselijoiden eduksi. Yhteismyyntijärjestely luo yhden ainoan
myyntipisteen tavaramerkillisen ja pakatun liigamediatuotteen hankkimiseksi. Tämä voi johtaa kaupasta
aiheutuvien kustannusten huomattavaan pienentymiseen. On selvää, että yhteismyyntijärjestely ei saisi
sisältää kilpailunrajoituksia, jotka eivät ole välttämättömiä näiden tehokkuusetujen eivätkä kuluttajille
koituvien hyötyjen saavuttamiseksi.

Komissio katsoo päässeensä tiiviiden neuvottelujen jälkeen tähän tulokseen UEFA:n vuonna 2002 ilmoit-
tamien uusien yhteismyyntijärjestelyjen tapauksessa. Nämä sopimukset varmistavat, että kaikki mediaoi-
keudet myydään tarjouskilpailussa 14 erillisessä paketissa enintään kolmeksi vuodeksi. Lisäksi UEFA
menettää yksinoikeutensa myydä televisiointioikeuksia, joita ei ole myyty tiettyyn päivämäärään
mennessä. Sekä UEFA että yksittäiset seurat voivat käyttää yhtä aikaa tiettyjä suorien lähetysten televi-
siointioikeuksia, nauhoitettujen lähetysten televisiointioikeuksia, arkistomateriaalin käyttöoikeuksia ja
uusmediaoikeuksia. Tämä lisää ja monipuolistaa kilpailua. UEFA:n tuottaman laajan liigatuotevali-
koiman lisäksi jalkapalloseurat voivat nyt tarjota Internet-sivuillaan, matkapuhelinten kautta, DVD-
levyillä ja muilla vastaavilla tavoilla aivan uusia seuratuotteita, joissa korostetaan yksittäisten seurojen
toimintaa UEFA:n Mestarien liigassa.

(1) Ehtoja/velvoitteita sisältävä poikkeuslupapäätös 23.7.2003, asia COMP/C-2/37.398, lehdistötiedote IP/03/1105, 24.7.2003.
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66. Komissio päätteli, että yhteisen CD-levyjen
lisensointiohjelman muodostavat sopimukset
kuuluvat tiettyjä teknologiansiirtosopimusten
ryhmiä koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen so-
veltamisalaan. Vaikka patenttipoolin jäsenten vä-
liset sopimukset eivät tavallisesti kuulu ryhmä-
poikkeusasetuksen soveltamisalaan, kyseisen
asetuksen 5 artiklan 2 kohdan 2 alakohta kattaa
ainoastaan kahden osapuolen väliset patenttipoo-
lit ilman alueellisia rajoituksia ETA:n alueella.

67. Lisäksi vuoden 2003 version vakiomuotoi-
sesta lisenssisopimuksesta ei havaittu rajoittavan
tuntuvasti kilpailua perustamissopimuksen 81 ar-
tiklan 1 kohdan mukaisessa merkityksessä, eri-
tyisesti koska tässä versiossa lisensoidaan ai-
noastaan keskeiset patentit. Lisäksi lisenssinsaajat
voivat valita joko yhteislisenssin tai yksittäiset li-
senssit Philipsiltä tai Sonylta ja käyttää niitä tek-
nisten standardien piirissä tai ulkopuolella. Ta-
kaisinluovutusta koskevaa määräystä sovelletaan
ainoastaan patentteihin, jotka ovat keskeisiä kun-
kin lisenssinsaajan valitsemien CD-levytyyppien
kannalta.

Reims II (1)

68. Komissio teki 23. lokakuuta päätöksen, jolla
se myönsi uuden viisivuotisen poikkeusluvan
Reims II -sopimukselle. (2) Sopimus koskee kor-
vauksia, niin sanottuja päätemaksuja, joita sopi-
muspuolet maksavat toisilleen ulkomaanpostin
eli maasta toiseen lähetetyn postin jakelusta.
Reims II -sopimuksen on tällä hetkellä allekir-
joittanut 17 julkisen postitoiminnan harjoittajaa,
ja se käsittää EU:n jäsenmaiden (Alankomaita lu-
kuun ottamatta), Islannin, Norjan ja Sveitsin pos-
tilaitokset.

69. Komissio oli jo vuonna 1999 myöntänyt sopi-
mukselle poikkeusluvan 31. joulukuuta 2001
saakka. Sopimuspuolet tekivät siitä uuden ilmoi-
tuksen 18. kesäkuuta 2001, jotta aikaisempi poik-
keuslupa uusittaisiin. Sopimuksen havaittiin rajoit-
tavan kilpailua 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa
merkityksessä, koska siinä asetettiin esteitä sopi-
muspuolten vapaudelle sopia erisuuruisista pääte-
maksuista sopimukseen verrattuna.

70. Ottaen huomioon hyödyt, jotka mainittiin jo
vuoden 1999 poikkeuslupapäätöksessä, erityi-
sesti ulkomaanpostin jakelupalvelujen entistä pa-
rempi laatu, komissio päätti myöntää sopimuk-
selle jälleen viisivuotisen poikkeuksen asettaen
tiukkoja ehtoja, jotka koskevat Reims II -jakelu-
ehtojen syrjimätöntä soveltamista yksityisiin
postitoiminnan harjoittajiin ja edullisten vaihto-
ehtojen luomista päätemaksuille.

2 82 ja 86 artikla

2.1 82 artiklan mukaiset asiat

Deutsche Telekom (3)

71. Komissio teki 21. toukokuuta 82 artiklan no-
jalla päätöksen Deutsche Telekom AG:n (DT)
hinnoittelustrategiasta kiinteän puhelinverkon
paikallisliittymille ja määräsi sille 12,6 miljoo-
nan euron sakon. (4) Päätöksessään komissio kat-
soi, että DT:n kustannusten ja hintojen välillä oli
epäsuhta, koska uusilta tulokkailta perittiin tilaa-
jayhteyden käytöstä maksuja, jotka olivat joko
korkeampia kuin maksut, jotka tilaajien piti mak-
saa tilaajayhteyksistään, tai liian lähellä näitä
maksuja. Näin poistettiin uusilta yrityksiltä kan-
nustimet tulla markkinoilla ja pienennettiin lop-

Komission puututtua asiaan markkinat ovat avautuneet merkittävästi. Verrattuna tilanteeseen ennen
komission päätöstä kaksinkertainen määrä lähetystoiminnan harjoittajia lähettää UEFA:n Mestarien
liigan otteluita. Uusi järjestelmä on luonut uutta kilpailua mediamarkkinoilla, kun lähetystoiminnan
harjoittajat ja uusmediaoperaattorit tekevät kilpailevia tarjouksia kuluttajille.

UEFA:n Mestarien liigaa koskevassa asiassa vahvistettujen periaatteiden perusteella komissio tutkii
parhaillaan eräiden kansallisten jalkapalloliigojen yhteismyyntijärjestelyjä. Tässä tapauksessa markkina-
asemat ovat kuitenkin huomattavasti vahvempia ja markkinoiden sulkemisen riski vastaavasti suurempi.
Komissio aikoo tarkastella erityisellä huolella näitä tekijöitä.

¥1∂ Asia COMP/C-1/38.170, EUVL L 56, 24.2.2004, s. 76.
¥2∂ Lehdistötiedote IP/03/1438, 23.10.2003.

¥3∂ Asiat COMP/C-1/37.451, COMP/C-1/37.578 ja COMP/C-1/
37.579, EUVL L 263, 14.10.2003, s. 9.

¥4∂ Lehdistötiedote IP/03/717, 21.5.2003.
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pukuluttajien valittavana olevien telepalvelujen
tarjoajien lukumäärää ja hintakilpailua. Komissio
aloitti asian tutkinnan vuonna 1999 saatuaan kan-
teluja 15 uudelta tulokkaalta Saksan kiinteän ver-
kon telepalvelumarkkinoilla.

72. Komissio totesi marginaalin olevan kohtuut-
toman pieni, koska DT:n vähittäis- ja tukkuhinto-
jen erotus oli joko negatiivinen tai hieman positii-
vinen, mutta riittämätön kattamaan DT:n
tuotekohtaiset kustannukset omien vähittäispal-
velujensa tarjoamisesta. Tilaajayhteyksien eriyt-
tämisestä alkaen Saksassa ja vielä päätöksen
tekoajankohtanakin uusilla tulokkailla ei riittä-
mättömän marginaalin vuoksi ollut mahdolli-
suuksia kilpailla DT:n kanssa kiinteän verkon yh-
teyksien tarjonnassa loppukuluttajille.

73. Komissio totesi, että DT olisi pystynyt vält-
tämään kohtuuttoman pienen marginaalin korot-
tamalla analogisten, ISDN- ja ADSL-yhteyksien
vähittäishintoja Saksan Price cap -järjestelmän
puitteissa. Alkuperäisen, vuosina 1998–2001 so-
velletun Price cap -järjestelmän mukaan DT olisi
voinut välttää kohtuuttoman pienen marginaalin
uudistamalla tariffijärjestelmänsä vähittäiskau-
pan tasolla. Liittymämaksujen korotukset olisi
voitu tasoittaa alennetuilla puhelumaksuilla.
Vuodesta 2002 eteenpäin DT olisi voinut ainakin
pienentää kohtuuttoman pientä marginaalia ko-
rottamalla ADSL-yhteyksien tariffeja. Sen
vuoksi DT:n kohtuuttoman pieni marginaali ei
johtunut Saksan telealan sääntelyviranomaisen
päätöksistä.

Wanadoo Interactive (1)

74. Komissio teki 16. heinäkuuta 82 artiklan no-
jalla päätöksen hinnoittelustrategiasta, jota
Wanadoo soveltaa ADSL-palveluihinsa. (2) Se
totesi, että Wanadoo, josta France Télécom
omisti kyseisenä ajankohtana 72 prosenttia, oli
harjoittanut saalistushinnoittelua maaliskuusta
2001 lokakuuhun 2002, ja määräsi sille
10,35 miljoonan euron sakon.

75. ADSL on tärkein Ranskassa käytettävissä
oleva teknologia nopeiden Internet-yhteyksien tar-
joamiseksi kotitalouksille sekä koti- ja pientoimis-
toille. ADSL mahdollistaa laajakaistapalveluiden
tarjoamisen perinteisen puhelinlinjan kautta. Pää-
töksen kattaman ajanjakson aikana lähes kaikkia

ADSL-yhteyksiä Ranskassa hallinnoi vakiintunut
operaattori France Télécom. Ensimmäisiä laaja-
kaistapalveluja markkinoitiin vuonna 1998, mutta
vasta vuoden 1999 lopussa markkinat alkoivat laa-
jentua ja kehittyä nopeasti. Koska Wanadoon
ADSL-palvelujen massamarkkinointi alkoi vasta
maaliskuussa 2001, komissio katsoi määräävän
aseman väärinkäytön alkaneen vasta silloin.

76. Komissio totesi, että vuoden 1999 lopusta lo-
kakuuhun 2002 Wanadoo markkinoi ADSL-palve-
lujaan hinnoilla, jotka alittivat sen keskimääräiset
kokonaiskustannukset. Wanadoon perimät hinnat
olivat selvästi keskimääräisten muuttuvien kustan-
nusten alapuolella elokuuhun 2001 asti. Tämän
jälkeen ne olivat suunnilleen keskimääräisten
muuttuvien kustannusten tasolla mutta selvästi
keskimääräisten kokonaiskustannusten alapuo-
lella. Wanadoo kärsi tämän käytännön seurauk-
sena merkittäviä tappioita vuoden 2002 loppuun
asti. On todennäköistä, että Wanadoon saalistus-
hinnoittelustrategialla pyrittiin saamaan takaisin
nämä alkuvaiheen tappiot, mutta sen taustalla saat-
toivat olla myös muut syyt. Wanadoon toimiti-
loissa järjestetyn tarkastuksen aikana löydettyjen
asiakirjojen perusteella komissio päättelee myös,
että Wanadoo aikoi sulkea nopeiden Internet-yh-
teyksien strategiset markkinat itselleen. (3)

IMS Health (4)

77. Tietopalvelujen alalla komissio päätti peruut-
taa vuonna 2001 välitoimista tekemänsä päätöksen
(5). Kyseisessä päätöksessä komissio määräsi väli-
toimilla IMS Healthin, joka on maailman johtava
lääkkeiden myynti- ja reseptitietojen keruuta har-
joittava yritys, myöntämään käyttöluvan ”1860-
aluejakoonsa” (6) tietojen keruuta varten silloisille
kilpailijoilleen Saksan alueellisilla lääkemyyntitie-
topalvelujen markkinoilla. Vastineena tästä IMS:llä
oli oikeus rojalteihin. Yhteisöjen ensimmäisen oi-
keusasteen tuomioistuimen presidentti keskeytti tä-
män päätöksen täytäntöönpanon. (7) Saksalainen
tuomioistuin (8) antoi 17. syyskuuta 2002 antamas-

¥1∂ Asia COMP/C-1/38.233.
¥2∂ Lehdistötiedote IP/03/1025, 16.7.2003.

¥3∂ Wanadoo on nostanut yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuo-
mioistuimessa kanteen päätöksen kumoamiseksi, asia T-340/03.

¥4∂ Asia COMP/D-3/38.044.
¥5∂ Asia COMP/D-3/38.044, NDC Health / IMS Health, päätös

3.7.2001 (EYVL L 59, 28.2.2002).
¥6∂ IMS:n ”1860-aluejaossa” Saksa jaetaan 1 860 myyntivyöhykkee-

seen eli alueeseen.
¥7∂ Asia T-184/01 R, määräys 26.10.2001, ja asia C-481/01 P(R),

määräys 11.4.2002, jossa yhteisöjen tuomioistuimen presidentti
hylkäsi NDC:n valituksen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen presidentin määräystä vastaan.

¥8∂ Frankfurtin ylemmän maaoikeuden (Frankfurter Oberlandesge-
richt) tuomio 17.9.2002 asiassa 11 U 67/2000.
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saan tuomiossa NDC Healthille, joka on IMS:n
pääkilpailija Saksan markkinoilla, luvan tarjota
rakennetta, joka täytti asiakkaiden tarpeet.
Vaikka tuomioistuin tunnustikin, että IMS
Healthin 1860-aluejako kuuluu kansallisten te-
kijänoikeussäännösten tarjoaman suojan piiriin,
se katsoi, ettei kolmansia voida estää kehittä-
mästä toista hallinto- tai postivyöhykkeisiin pe-
rustuvaa aluejakoa, vaikka kehityksen tuloksena
saatavassa aluejaossa olisi vastaava määrä
alueita kuin 1860-aluejaossa ja vaikka sen voitai-
siin katsoa perustuvan 1860-aluejakoon. Hyvin
paljon 1860-aluejakoa muistuttavien muiden
aluejakojen kehittäminen ja niiden käyttö lääke-
myyntiä koskevien tietojen keruuseen sekä lää-
kemyyntiraporttien laatimiseen ja markkinoin-
tiin on näin ollen sallittua. Samanaikaisesti
NDC:n markkina-asema parani. Saksan markki-
noilta poistui myös toinen kilpailija, joka olisi
hyötynyt komission määräämistä välitoimista.

78. Ottaen huomioon nämä olosuhteiden muu-
tokset komission kiireellisiin toimenpiteisiin ei
enää ollut tarvetta, ja komissio päätti peruuttaa
vuonna 2001 välitoimista tekemänsä päätöksen.

79. Kansalliset oikeuskäsittelyt ja ennakkorat-
kaisumenettely yhteisöjen tuomioistuimessa oli-
vat tällöin vielä kesken. Jälkimmäisessä menette-
lyssä julkisasiamies Antonio Tizzano antoi
ratkaisuehdotuksen 2. lokakuuta. (1) Hän katsoi,
että tekijänoikeuden suojaamaa aineetonta hyö-
dykettä (tässä tapauksessa ”1860-aluejako”) kos-
kevan käyttöoikeuden epääminen on määräävän
aseman väärinkäyttöä, jos epäämiseen ei ole
objektiivisia perusteita ja jos aineettoman hyö-
dykkeen käyttö on johdannaisilla markkinoilla
toimimisen kannalta välttämätöntä siten, että oi-
keudenhaltija voisi estää kaiken kilpailun näillä
markkinoilla. Edellytyksenä on kuitenkin, että
käyttölupaa pyytävä yritys aikoo tuottaa ominai-
suuksiltaan erilaisia tavaroita tai palveluita, joilla
tyydytetään kuluttajien sellaisia erityistarpeita,
joita olemassa olevilla tavaroilla tai palveluilla ei
voida tyydyttää.

Lisälehti 3: Hintoihin liittyvä määräävän aseman väärinkäyttö televiestinnän alalla

Vuoden alkupuoliskolla komissio teki kaksi muodollista kielteistä päätöstä EY:n perustamissopimuksen
82 artiklan nojalla määräävän aseman väärinkäyttöön perustuvasta, markkinat sulkevasta telepalvelujen
hinnoittelusta. Nämä ovat ensimmäiset tämänkaltaiset päätökset vuonna 1998 toteutetun telealan täydel-
lisen vapauttamisen jälkeen ja jopa vuoden 1982 jälkeen, jolloin valtion monopolina vielä toimineen
British Telecommunicationsin todettiin käyttäneen väärin määräävää asemaansa rajoittamalla teleksi- ja
puhelinpalveluiden käyttöä. (1)

Kyseiset päätökset ovat erityisen merkittäviä, koska ne koskevat ennakkosääntelyn alaista talouden alaa ja
koska jäsenvaltioilla on tärkeä rooli ennakkosääntelyssä kansallisten sääntelyviranomaisten päätöksente-
kokäytännön kautta. Tällaista sääntelyä koskevat säännöt on uudistettu vuonna 2002 uusilla EU:n direk-
tiiveillä sähköisestä viestinnästä, ja ne ovat lähentymässä kilpailuoikeuden periaatteita.

Komissio aikoo jatkossakin vastustaa voimakkaasti hintoihin liittyvää määräävän aseman väärin-
käyttöä myös sellaisissa tilanteissa, joissa tarkasteltavat hinnat ovat alakohtaisen sääntelyn kohteena.
Näissä kahdessa päätöksessä vahvistetaan tällaisten tapausten arvioinnissa sovellettavat edellytykset.
Saalistushinnoittelu edellyttää hintojen ja niiden taustalla olevien kustannusten suoraa vertailua ja
hintojen korottamista määräävän aseman väärinkäytön ylittävälle tasolle. Kohtuuttoman pientä margi-
naalia koskeva testi aloitetaan vertailemalla tukku- ja vähittäishintoja. Ainoastaan vähittäishintojen
ollessa tukkuhintoja korkeampia arvioidaan myös taustalla olevat tuotantoketjun loppupään kustan-
nukset. Kumpikin testi muodostaa niin komissiolle ja kansallisille sääntelyviranomaisille kuin myös
kansallisille kilpailuviranomaisille merkittävän ennakkotapauksen tulevia asioita varten, jotka
koskevat hintoihin liittyvää määräävän aseman väärinkäyttöä yhteysverkkoja tarvitsevilla toimi-
aloilla.

(1) EYVL L 360, 21.12.1982.

¥1∂ Julkisasiamies Antonio Tizzanon 2. päivänä lokakuuta 2003
antama ratkaisuehdotus asiassa C-418/01, IMS Health GmbH &
Co. KG v. NDC Health GmbH & Co. KG.
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GVG/FS (1)

80. Komissio teki 28. elokuuta 82 artiklan no-
jalla päätöksen Italian kansallista rautatieyhtiötä
Ferrovie dello Stato SpA:ta (FS) vastaan määrää-
vän aseman väärinkäytöstä Italian rautatiemark-
kinoilla. Se katsoi, että FS oli estänyt yksityistä
saksalaista rautatieyhtiötä Georg Verkehrsorga-
nisation GmbH:ta (GVG) tarjoamasta kansainvä-
lisiä matkustajaliikennepalveluja rautateitse Ba-
selista Milanoon.

81. GVG on vuodesta 1995 alkaen pyytänyt
FS:ltä kansainvälisen ryhmittymän (2) perusta-
mista tietojen saamiseksi junareittien hinnoista ja
saatavuudesta sekä vetopalvelun eli veturin ja
kuljettajan saamiseksi. GVG halusi kuljettaa
matkustajia Saksan eri kaupungeista Baseliin.
Sieltä se aikoo liikennöidä ilman pysähdyksiä vä-
liasemilla toimivaa rautatieyhteyttä (”Sprinter”)
kaksi kertaa päivässä Domodossolan kautta Mila-
noon. Tämä vuoro kilpailisi erityisesti Cisalpinon
kanssa, joka on FS:n ja Schweizerische Bundes-
bahnen (SBB) -yhtiön välinen yhteisyritys.
Cisalpino liikennöi yhtä päivittäistä junavuoroa
Baselin ja Milanon välillä.

82. FS on vertikaalisesti integroitunut yritys,
jolla on lakisääteinen monopoli pitää yllä Italian
rautatieinfrastruktuuria. Lisäksi infrastruktuurin
hallinnoijana ja sen käyttöoikeuden myöntäjänä
FS hoitaa valtion sääntelytehtäviä. Se vastaa Ita-
lian rautatieinfrastruktuurin rakentamisesta ja yl-
läpitämisestä sekä junareittien jakamisesta rauta-
tieyhtiöille Italiassa maksua vastaan. Se vastaa
infrastruktuurin hallinnoijana myös turvallisuus-
todistusten myöntämisestä rautatieyhtiöille.

83. FS:n todettiin olevan määräävässä ase-
massa Italian rataverkon käyttöoikeusmarkki-
noilla. Tämä käyttöoikeus on olennaisen tärkeä.
Komissio päätteli yksityiskohtaisen markkina-
tutkimuksen perusteella, että FS oli myös veto-
palvelumarkkinoilla määräävässä asemassa.
Tällä hetkellä yksikään toinen italialainen rauta-
tieyhtiö ei pysty tarjoamaan tarvittavaa vetopal-
velua GVG:lle. (3) Myös tarjontaketjun loppu-
pään markkinoilla FS:n todettiin olevan

määräävässä asemassa, koska se on ainoa yritys,
joka tarjoaa rautatiematkustajaliikennepalve-
luja Basel–Milano-reitin Italian osuudella.
Cisalpinon lisäksi FS tarjoaa useita päivittäisiä
matkustajaliikennevuoroja Baselin ja Milanon
välillä yhteistyössä SBB:n kanssa. Lisäksi
pääsy tarjontaketjun loppupään markkinoille on
rajoitettu kansainvälisiin ryhmittymiin. Komis-
sio päätteli, että ainoastaan FS pystyi muodosta-
maan tällaisen kansainvälisen ryhmittymän
GVG:n kanssa.

84. Komissio päätteli päätöksessään FS:n syyllis-
tyneen kolmella tavalla 82 artiklaa rikkovaan mää-
räävän aseman väärinkäyttöön. Ensinnäkin kiel-
täytymällä käsittelemästä GVG:n pyyntöjä saada
käyttöoikeus rautatieinfrastruktuuriin se esti pää-
syn rataverkkoon, joka on olennaisen tärkeä tekijä.
Toiseksi jättämällä vastaamatta GVG:n vetopalve-
luja koskeviin pyyntöihin se oli käytännössä kiel-
täytynyt myös tarjoamasta vetopalveluja GVG:lle
tarkasteltavana olevan palvelun osalta. Tässä on
kyse määräävän aseman väärinkäytöstä, sillä FS:n
kieltäytyminen johti potentiaalisen kilpailijan
poistamiseen, eikä se ollut perusteltua objektiivi-
silla syillä. Kolmanneksi FS ei perustellut objektii-
visesti kieltäytymistään neuvotella GVG:n kanssa
kansainvälisen ryhmittymän perustamisesta. Näin
se esti GVG:tä tulemasta rautatiematkustajaliiken-
nepalvelujen markkinoille Italiassa.

85. Asian sopimiseksi FS antoi merkittäviä si-
toumuksia. Se sitoutui erityisesti tekemään kan-
sainvälistä ryhmittymää koskevia sopimuksia
kaikkien rautatieyritysten kanssa, joilla on tar-
vittava toimilupa ja jotka esittävät konkreettisia
ehdotuksia kansainvälisen rautatieliikenteen
aloittamiseksi. FS sitoutui myös tarjoamaan vii-
den vuoden ajan vetopalveluja muille rautatie-
yhtiöille, jotka aikovat tarjota rajatylittäviä mat-
kustajaliikennepalveluja. Tämän perusteella FS
teki sopimuksia GVG:n kanssa. Se sitoutui li-
säksi tarjoamaan GVG:lle sen tarvitsemia juna-
reittejä, heti kun SBB on tarjonnut käytettäväksi
vastaavat junareitit. Vaikka komissio piti muo-
dollisen päätöksen tekemistä tässä asiassa kai-
kesta huolimatta asianmukaisena ottaen huo-
mioon rautatiealan meneillä oleva vapauttaminen,
se jätti määräämättä sakkoja asian uutuuden
vuoksi.

2.2 86 artiklan mukaiset asiat

Perustamissopimuksen 86 artiklan nojalla ei
tehty muodollisia päätöksiä vuoden 2003 aikana.

¥1∂ Asia COMP/D-1/37.685.
¥2∂ Direktiivissä 91/440/ETY edellytetään ”kansainvälisen ryhmitty-

män” eli vähintään kaksi eri jäsenvaltioihin sijoittautunutta rauta-
tieyritystä käsittävän yhteenliittymän perustamista, jonka
tarkoituksena on tarjota kansainvälisiä matkustaja- tai rahtiliiken-
teen palveluja rautateitse (EYVL L 237, 24.8.1991). 

¥3∂ Markkinatutkimuksen tuloksena komission päätteli useista syistä
myös, että GVG ei voisi itse vastata vetopalveluista Italian mark-
kinoilla.
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C – Alakohtainen kehitys

1 Energia

86. Vuonna 2003 edistyttiin merkittävästi ener-
gia-alan (sähkö ja kaasu) vapauttamisessa.
Tärkein saavutus oli 26. kesäkuuta annettu sää-
döspaketti, jolla varmistetaan, että kaikki eu-
rooppalaiset sähkön ja kaasun kuluttajat voivat
valita toimittajansa viimeistään 1. heinäkuuta
2007 alkaen. Näiden lainsäädännöllisten toi-
menpiteiden lisäksi komissio jatkoi yksittäisten
kilpailua koskevien asioiden käsittelyä. Kaasu-
alan toimitusvarmuudesta neuvostossa käy-
dyissä keskusteluissa päästiin poliittiseen sopi-
mukseen 15. joulukuuta.

87. Säädöspaketti muodostuu seuraavista Eu-
roopan kaasu- ja sähköalan täydellistä vapautta-
mista koskevista Euroopan parlamentin ja neu-
voston säädöksistä: 1) direktiivi 2003/54/EY (1)
sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä
säännöistä ja direktiivin 96/92/EY kumoamisesta
(sähködirektiivi), 2) direktiivi 2003/55/EY (2)
maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä
säännöistä ja direktiivin 98/30/EY kumoamisesta
(kaasudirektiivi) sekä 3) asetus (EY) N:o 1228/
2003 (3) verkkoon pääsyä koskevista edellytyk-
sistä rajatylittävässä sähkön kaupassa (sähköase-
tus). Kaasu- ja sähködirektiivit korvaavat aiem-
mat versiot, joissa vaadittiin markkinoiden
asteittaista avaamista.

88. Uusissa kaasu- ja sähködirektiiveissä sääde-
tään markkinoiden avaamisesta muille kuin koti-
talousasiakkaille 1. heinäkuuta 2004 mennessä ja
kaikille kotitalousasiakkaille 1. heinäkuuta 2007
mennessä. Direktiiveissä säädetään myös sään-
neltyä kolmannen osapuolen verkkoonpääsyä ja
nesteytetyn maakaasun vastaanottoasemiin pää-
syä koskevan järjestelmän käyttöönotosta. Ai-
noastaan varastojen käyttöoikeuden osalta jäsenval-
tiot voivat vielä valita joko säännellyn tai
neuvotteluihin perustuvan menettelyn käyttöoi-
keuden myöntämiseksi. Lisäksi direktiiveissä
säädetään sellaisen sääntelyviranomaisen perus-
tamisesta, jonka tehtävänä on vahvistaa tai hy-
väksyä ennen verkkoonpääsytariffien veloitusta
ainakin menetelmät, joita niiden laskennassa
käytetään. Lisätietoja ja opastusta löytyy komis-

sion yksiköiden julkaisemista tulkitsevista tie-
donannoista.

89. Sähköasetuksessa luodaan oikeudenmukaiset
säännöt rajatylittävää sähkökauppaa varten ja
edistetään siten kilpailua sähkön sisämarkkinoilla.
Tätä tarkoitusta varten siinä luodaan rajatylittä-
vistä sähkövirroista siirtoverkonhaltijoille makset-
tavia korvauksia koskeva mekanismi, vahvistetaan
rajatylittäviä siirtoja koskeville maksuille yhden-
mukaistetut periaatteet, jotka koskevat erityisesti
maksujen tasapuolista soveltamista, avoimuutta ja
riippumattomuutta etäisyyksistä, sekä vahviste-
taan siirtokapasiteetin mahdollisimman suuren
saatavuuden takaavat säännöt ja ylikuormituksen
hallintaa koskevat periaatteet.

90. Yksi kaasudirektiivin ja sähköasetuksen kiis-
tanalaisimmista kysymyksistä on kolmannen osa-
puolen verkkoonpääsyä koskevien sääntöjen sovel-
tamisesta myönnettävä poikkeus suurille uusille
infrastruktuureille (yhdysputkille ja nesteytetyn
maakaasun vastaanottoasemille). Näiden säännös-
ten tavoitteena on tasapaino uuden infrastruktuurin
perustamiseen kannustavien toimenpiteiden toteut-
tamisen ja yhteismarkkinoiden luomisen välillä. On
selvää, että poikkeus on mahdollinen ainoastaan sil-
loin, kun kaikki direktiivissä/asetuksessa luetellut
edellytykset täyttyvät. Tärkein edellytys poikkeuk-
selle velvollisuudesta myöntää kolmansille pääsy
verkkoon on se, että investointiin liittyvä riski on
niin suuri, että investointia ei toteutettaisi ilman
poikkeusta. Toinen tärkeä edellytys on se, että in-
vestoinnin on lisättävä kilpailua tarjontapuolella.
Samanaikaisesti poikkeuksesta ei saa olla haittaa
kilpailulle tai (kaasun tai sähkön) sisämarkkinoiden
tehokkaalle toiminnalle. Siitä ei myöskään saa olla
haittaa sääntelyn alaisen järjestelmän, johon infra-
struktuuri liittyy, tehokkaalle toiminnalle. Poik-
keusten voidaan odottaa luovan kannustimia sen
varmistamiseksi, että käyttämätöntä kapasiteettia ei
varastoida ja että tarvittaessa sovellettaisiin ”käytä
tai menetä” -mekanismeja. Vastaavasti on helpom-
paa osoittaa, että poikkeus täyttää kilpailua koskevat
edellytykset, jos infrastruktuurin kehittäjä pystyy
osoittamaan, että se on kyseistä infrastruktuuria
suunnitellessaan tarjonnut kolmansille pääsyä infra-
struktuuriin esimerkiksi niin sanotun open season
-menettelyn kautta. Suhteellisuusperiaatteen mu-
kaan poikkeuksen laajuus ja kesto on rajoitettava
mahdollisimman pieniksi. (4)

¥1∂ EUVL L 176, 15.7.2003, s. 37.
¥2∂ EUVL L 176, 15.7.2003, s. 57.
¥3∂ EUVL L 176, 15.7.2003, s. 1.

¥4∂ Lisätietoja on energian ja liikenteen pääosaston laatimassa tie-
donannossa, joka koskee direktiivejä 2003/54/EY ja 2003/55/EY
sekä asetusta (EY) N:o 1228/2003.
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91. Lisäksi komissio hyväksyi joulukuussa
2003 ehdotuksen asetukseksi kaasunsiirtoverk-
koihin pääsyä koskevista edellytyksistä. (1) Tä-
män asetusluonnoksen tavoitteena on varmistaa
kolmannen osapuolen verkkoonpääsyä koske-
vien ehtojen tasavertaisuus kaikkialla EU:ssa ja
taata se, että kaikki siirtoverkonhaltijat noudat-
tavat Madridin foorumissa hyväksyttyjä
suuntaviivoja. Ehdotetussa asetuksessa vahvis-
tetaan perusperiaatteet verkkoonpääsymaksu-
jen, avoimuusvaatimusten, kolmannen osapuo-
len verkkoonpääsyyn liittyvien palvelujen
vähimmäistason, kapasiteetinjaon ja ylikuormi-
tuksen hallintamenettelyjen, tasehallinnan ja
tasepoikkeamamaksujen sekä kapasiteettioi-
keuksilla käytävän kaupan osalta. Siinä säädetään
vähimmäisehdoista kaasunjakeluverkkoihin
pääsylle, mutta jäsenvaltiot voivat ottaa käyt-
töön tai säilyttää tätä yksityiskohtaisempia toi-
menpiteitä.

92. Markkinoiden vapauttamisen kannalta mer-
kittävää edistystä on saavutettu myös Madridin ja
Firenzen foorumeilla, joissa komissio, kansalli-
set sääntelyviranomaiset ja alan edustajat tapaa-
vat kerran tai kahdesti vuodessa keskustellakseen
vapauttamisprosessista. Syyskuussa kaasua kos-
keva Madridin foorumi hyväksyi uudet, kolman-
nen osapuolen verkkoonpääsyyn liittyviä hyviä
toimintatapoja koskevat suuntaviivat. Foorumin
tärkeimmät saavutukset ovat entistä suurempi
avoimuus ja paremmat ylikuormituksen hallinta-
järjestelmät.

93. Toimitusvarmuus oli myös yksi vuoden
2003 tärkeimmistä aiheista. Sähköalalla kärsit-
tiin useista sähkökatkoista, jotka johtuivat aina-
kin osittain riittämättömistä verkkoinvestoin-
neista. Komissio ehdotti tämän vuoksi
direktiiviä sähköalan toimitusvarmuudesta.
Kaasualan osalta komissio oli jo ehdottanut
vastaavaa direktiiviä syyskuussa 2002, ja siitä
on päästy poliittiseen sopimukseen, kuten
edellä todettiin.

94. Kuten aikaisempinakin vuosina, vapautta-
misprosessin lisäksi komission käsiteltävänä oli
useita energia-alaa koskevia asioita, joissa ko-
missio käytti kaikkia kilpailupolitiikan välineitä
(yrityskeskittymien valvonta, valtiontukien val-
vonta ja kilpailusääntöjen soveltamisen val-
vonta).

95. Kilpailusääntöjen soveltamisen valvonnan
alalla yksi tärkeimmistä suuntauksista vuonna
2003 oli tiivis yhteistyö kansallisten sääntelyvi-
ranomaisten ja kansallisten kilpailuviranomais-
ten kanssa. Tällaisen yhteistyön avulla voidaan
varmistaa lainsäädännön yhdenmukainen sovel-
taminen kaikkialla Euroopassa ja resurssien teho-
kas kohdentaminen. Hyvä esimerkki menestyk-
sekkäästä yhteistyöstä on asia Dong/DUC (2),
jossa Tanskan kilpailuviranomaiset osallistuivat
käytyihin neuvotteluihin ja jossa Tanskan viran-
omaisten tehtäväksi annettiin valvoa, että ky-
seessä olevat markkinatoimijat noudattavat anta-
miaan sitoumuksia.

96. On myös syytä huomata, että kilpailusääntö-
jen soveltamisen valvonta kaasualalla on siirty-
mässä tuotantoketjun alkupään toimintoja
koskevista asioista tuotantoketjun loppupään toi-
mintoja koskeviin asioihin. Kun aikaisemmat ta-
paukset koskivat pääasiassa kaasuntuotantoa
(Corrib (3), GFU (4), Dong/DUC (5)), tällä het-
kellä tutkittavina olevat tapaukset liittyvät enem-
män tuotantoketjun loppupään markkinoihin. Ne
koskevat esimerkiksi pitkäaikaisia yksinoikeu-
den sisältäviä toimitussopimuksia, jotka saattavat
estää uusien markkinatoimijoiden pääsyn mark-
kinoille, tai alueellisia myyntirajoituksia euroop-
palaisten operaattoreiden välisissä kuljetussopi-
muksissa.

97. Kun aikaisemmin useiden asioiden käsittely
lopetettiin sovintoratkaisuun pääsemisen jälkeen,
tulevaisuudessa on odotettavissa, että muodolli-
sia päätöksiä tehdään yhä enemmän. Tämä lisää
oikeusvarmuutta ja antaa komissiolle mahdolli-
suuden selventää politiikkaansa virallisesti.
Komissio hyväksyy kuitenkin jatkossakin sovin-
toratkaisupyyntöjä, jos se katsoo, että sovintorat-
kaisun avulla voidaan parhaiten saavuttaa todelli-
nen muutos markkinoilla.

98. Tärkein saavutus kilpailusääntöjen sovel-
tamisen valvonnan alalla vuonna 2003 oli so-
vintoon pääseminen asiassa ENI/Gazprom (6).
Tämä asia liittyy meneillään oleviin tutkimuk-
siin, jotka koskevat alueellisia myyntirajoituk-
sia kaasuntuottajien ja eurooppalaisten kaasun
tukkukauppiaiden/maahantuojien välisissä
kaasuntoimitussopimuksissa. Asiassa päästiin

¥1∂ KOM(2003) 741, ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus kaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä.

¥2∂ Lehdistötiedote IP/03/566, 24.4.2003.
¥3∂ Asia COMP/E-3/37.708, lehdistötiedote IP/01/578, 20.4.2001.
¥4∂ Asia COMP/E-3/36.702, lehdistötiedote IP/02/1084, 17.7.2002.
¥5∂ Lehdistötiedote IP/03/566, 24.4.2003.
¥6∂ Asia COMP/E-3/37.811, lehdistötiedote IP/03/1345, 6.10.2003.
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sovintoon yritysten poistettua tämän kilpailua
rajoittavan lausekkeen voimassa olevista kaa-
suntoimitussopimuksistaan ja ENI:n sitoudut-
tua toteuttamaan useita lisätoimenpiteitä, joihin
sisältyi esimerkiksi tarjous myydä merkittäviä
määriä kaasua Italian ulkopuolelle. Sovintorat-
kaisu toi myös tiettyä oikeusvarmuutta pitkäai-
kaisiin kaasuntoimitussopimuksiin, joita
kaasuteollisuuden edustajat pitävät välttämät-
töminä tiettyjen uusien kaasukenttien kehittä-
miselle.

99. Muut asiat koskivat kolmansien osapuolten
verkkoon pääsyä koskevien järjestelmien pa-
rantamista Saksassa (1) ja Alankomaissa (2).
Saksalaisen kaasuyhtiö BEB:n antamat sitou-
mukset johtivat sisääntulo- ja poistumiskohtiin
perustuvan järjestelmän käyttöönottoon Saksan
kaasumarkkinoilla. Sisääntulo- ja poistumis-
kohtiin perustuvien järjestelmien katsotaan
olevan parempia kuin tähän mennessä Saksassa
sovelletut kolmansien verkkoonpääsyjärjestel-
mät. Politiikkaa selvennettiin merkittävällä ta-
valla myös asiassa Dong/DUC (3), jossa koros-
tettiin sitä, että käyttörajoitukset ja ostomäärän
vähentämistä koskevat lausekkeet ovat Euroo-
pan kilpailulainsäädännön vastaisia. Käyttöra-
joitukset ovat lausekkeita, jotka estävät ostajaa
käyttämästä kaasua muihin tarkoituksiin kuin
siihen, josta ostaja ja myyjä ovat sopineet. Os-
tomäärän vähentämistä koskevat lausekkeet
sallivat ostajalle myyjältä ostettujen määrien
vähentämisen, jos myyjä aloittaa myynnin osta-
jan toimitusalueelle.

100. Yrityskeskittymien osalta merkittävin
vuonna 2003 käsitelty asia oli itävaltalaisen säh-
köntuottajan Verbundin ja Energie Allianz -ni-
mellä toimivien itävaltalaisten alueellisten
toimitusyhtiöiden välinen fuusio. (4) Komissio
hyväksyi tämän fuusion, sen jälkeen kun yrityk-
set olivat lupautuneet auttamaan yhä vahvemman
kilpailijan luomisessa Itävallan markkinoille ja
kun ne olivat tarjoutuneet myymään huutokau-
passa tiettyjä sähkömääriä pienemmille kilpaili-
joille.

2 Postipalvelut

2.1 Uuden postidirektiivin 
(direktiivi 2002/39/EY) saattaminen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä

101. Uudessa postidirektiivissä, joka annettiin
vuonna 2002 (5), luodaan selvät puitteet kohti
postipalvelujen sisämarkkinoiden toteutta-
mista pienentämällä asteittain varattua aluetta
ja vapauttamalla lähtevän ulkomaanpostin
markkinat. Näiden säännösten tavoitteena on
laajentaa aluetta, jolla kilpailu on sallittua, ja
niiden täytäntöönpano vaikuttaa todennäköi-
sesti EU:n kilpailusääntöjen soveltamiseen
postialalla. Määräaika direktiivin saattamiselle
osaksi kansallista lainsäädäntöä oli 31. joulu-
kuuta 2002.

102. Komissio aloitti tammikuussa 2003 rik-
komisesta johtuvat menettelyt niitä jäsenval-
tioita vastaan, jotka eivät vielä olleet saattaneet
direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöä (tai
ilmoittaneet siitä). Kaikki jäsenvaltiot Ranskaa
lukuun ottamatta ovat saattaneet direktiivin
osaksi kansallista lainsäädäntöä 14. lokakuuta
mennessä.

103. Direktiivin 97/67/EY 7 artiklan mukaan,
sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin
2002/39/EY 1 artiklalla, lähtevä ulkomaanposti
vapautetaan kaikissa jäsenvaltioissa niitä jäsen-
valtioita lukuun ottamatta, joissa siitä saatavat
tulot ovat välttämättömiä yleispalvelun tarjoa-
misen varmistamiseksi. Kilpailusääntöjen so-
veltamisen kannalta tärkeä seikka on näin ollen
se, ovatko jäsenvaltiot direktiivin kansalliseen
lainsäädäntöön saattamisen yhteydessä päättä-
neet säilyttää lähtevän ulkomaanpostin markki-
nat monopolin piirissä. Lokakuun 14. päivään
mennessä kuusi jäsenvaltiota (Kreikka, Es-
panja, Irlanti, Italia, Luxemburg ja Portugali)
neljästätoista direktiivin kansalliseen lainsää-
däntöön jo saattaneesta jäsenvaltiosta oli päät-
tänyt jättää kyseiset markkinat avaamatta kil-
pailulle.

104. Seuraavassa taulukossa esitetään yhteen-
veto tilanteesta jäsenvaltioissa.

¥1∂ Lehdistötiedote IP/03/1129, 29.7.2003.
¥2∂ Lehdistötiedote IP/03/547, 16.4.2003.
¥3∂ Lehdistötiedote IP/03/566, 24.4.2003.
¥4∂ Asia COMP/M.2947, lehdistötiedote IP/03/825, 11.6.2003.

¥5∂ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/39/EY,
annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, direktiivin 97/67/EY muutta-
misesta yhteisön postipalvelujen kilpailulle avaamisen jatkami-
seksi (EYVL L 176, 5.7.2002, s. 21).
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Direktiivin 2002/39/EY täytäntöönpanon tilanne (14.10.2003) (1)

Jäsenvaltio Täytäntöönpanon 
tilanne

Säännökset, joilla direktiivi saatetaan osaksi kansal-
lista lainsäädäntöä

Lähtevän 
ulkomaanpostin 
varaaminen

BE Saatu 
päätökseen

Kuninkaallinen asetus yhteisön postipalvelujen 
kilpailulle avaamisen jatkamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/39/EY 
1 artiklan 1 ja 2 kohdan saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä

Ei

DK Saatu 
päätökseen

Tanskan postin toimilupaa koskevan määräyksen 
muuttamisesta 13. päivänä joulukuuta 2002 annettu 
määräys nro 1149
Tanskan postin yleispalvelua ja varattua aluetta 
koskevan määräyksen muuttamisesta 13. päivänä 
joulukuuta 2002 annettu määräys nro 1148

Ei

DE Saatu 
päätökseen

Postilain kolmas muutos, 16.8.2002 Ei

EL Saatu 
päätökseen

Laki nro 3185/03 Kyllä

ES Saatu 
päätökseen

Yleispostipalveluista ja postipalvelujen vapauttamisesta 
13. päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain 24/1998 
muuttamisesta annetun lain 53/2002 106 pykälä

Kyllä

FR Käynnissä – –

IE Saatu 
päätökseen

S. I. nro 616 vuodelta 2002, Euroopan yhteisöjen 
asetukset (postipalvelut) 2002

Kyllä 
(1.1.2004 asti)

IT Saatu 
päätökseen (2)

Käsittelyssä 18.12.2002 – määräys saattaa direktiivin 
97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen kil-
pailulle avaamisen jatkamiseksi annettu direktiivi 
2002/39/EY osaksi kansallista lainsäädäntöä
Käsittelyssä 18.12.2002 – postimonopolin laajuus 
yleispalvelun säilyttämiseksi

Kyllä

LU Saatu 
päätökseen

Postipalveluista ja postin rahoituspalveluista 
15. päivänä joulukuuta 2000 annetun lain 
muuttamisesta 20. päivänä joulukuuta 2002 annettu laki

Kyllä

NL Saatu 
päätökseen

Yleisistä postialan säännöksistä annetun asetuksen 
muuttaminen saatettaessa direktiivin 97/67/EY muutta-
misesta yhteisön postipalvelujen kilpailulle avaamisen 
jatkamiseksi annettua direktiiviä 2002/39/EY osaksi 
kansallista lainsäädäntöä; 20. marraskuuta 2002

Ei

AT Saatu 
päätökseen

Vuoden 1997 postilain muuttamisesta annettu 72. liitto-
valtion laki

Ei

PT Saatu 
päätökseen

12. kesäkuuta annettu laki nro 115/2003 Kyllä

FI Saatu 
päätökseen

Direktiivin säännökset sisältyivät jo voimassa olevaan 
lainsäädäntöön.

Ei

SE Saatu 
päätökseen

Direktiivin säännökset sisältyivät jo voimassa olevaan 
lainsäädäntöön.

Ei

UK Saatu 
päätökseen

Postipalveluja (EY:n direktiivi) koskevat asetukset 2002 Ei

(1) Tätä taulukkoa ei pitäisi tulkita siten, että se tarkoittaisi komission katsovan, että kaikki direktiivin vaatimukset on täytetty.
(2) Ei vielä vahvistettu primaarioikeudessa.
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3 Sähköinen viestintä ja tietoyhteiskunta

3.1 Uuden sääntelypaketin saattaminen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä

105. Uuden sähköistä viestintää koskevan sään-
telypaketin saattamiselle osaksi kansallista lain-
säädäntöä asetettu määräaika päättyi 25. heinä-
kuuta. Neuvosto ja Euroopan parlamentti olivat
antaneet 7. maaliskuuta 2002 neljä direktiiviä (1),
ja komissio puolestaan oli antanut 86 artiklan
mukaisen direktiivin (2). Nämä direktiivit korva-
sivat säädökset, joihin alan sääntely oli aikaisem-
min perustunut.

106. Komissio aloitti 6. lokakuuta menettelyt
niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät olleet il-
moittaneet komissiolle toimenpiteistä direktii-
vien saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädän-
töä tai esittäneet tietoja, joista ilmenee, että ne
noudattivat jo kyseisiä velvollisuuksia. Belgia,
Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Luxemburg,
Alankomaat ja Portugali olivat laiminlyöneet
kaikkien viiden direktiivin saattamisen osaksi
kansallista lainsäädäntöä ja Ruotsi ainoastaan di-
rektiivin 2002/77/EY. Komissio lähetti 17. joulu-
kuuta perustellut lausunnot kaikille näille jäsen-
valtiolle lukuun ottamatta Espanjaa, joka oli tällä
välin saattanut direktiivit osaksi kansallista lain-
säädäntöään. Ruotsin osalta menettely lopetettiin
joulukuussa. Komissio antoi 19. marraskuuta yh-
deksännen kertomuksen (3) EU:n sähköisen vies-
tinnän sääntelypaketin täytäntöönpanosta. Kerto-
muksessa korostetaan, että kiinteän verkon
laajakaistayhteyksien määrä on lähes kaksinker-
taistunut viime vuoden aikana, mutta lisätään,
että kilpailutilannetta on parannettava edelleen,
jotta laajakaistasektori pääsisi todelliseen ku-
koistukseen EU:ssa. Kertomuksessa ennustetaan,
että vuonna 2003 matkaviestintäpalvelujen tilaa-
jien määrä kasvaa nopeammin kuin vuonna 2002
siitä huolimatta, että peittoaste on jo lähes
90 prosenttia useissa EU-maissa. Kertomuksessa
huomautetaan myös, että ainoastaan kahdeksan
jäsenvaltiota on saanut tähän mennessä päätök-
seen EU:n uuden lainsäädännön saattamisen
osaksi kansallista lainsäädäntöään.

107. Tämän vuoksi yhdeksännessä kertomuk-
sessa on tarkoituksella keskitytty niihin keskei-
siin kysymyksiin, jotka on otettava huomioon

saatettaessa direktiivit osaksi kansallista lainsää-
däntöä, sen sijaan että siinä arvioitaisiin tilan-
netta yksittäisissä jäsenvaltioissa. Näitä keskeisiä
kysymyksiä ovat esimerkiksi toimivaltaisten kan-
sallisten viranomaisten nimittäminen hoitamaan
kansallisen sääntelyviranomaisen tehtäviä ja
selvä tehtäväjako eri viranomaisten välillä. Ker-
tomuksessa korostetaan myös tarvetta varmistaa
kansallisille sääntelyviranomaisille yhä laajem-
mat toimivaltuudet ja suurempi harkintavalta
sekä valtuudet toteuttaa kaikkia uusissa puitteissa
säädettyjä korjaavia toimenpiteitä.

108. Kertomuksessa todetaan, että kilpailevien
operaattoreiden määrä kansallisilla markkinoilla
on pysynyt suhteellisen vakaana, vaikka useat ope-
raattorit ovatkin supistaneet toimintaansa koti-
markkinoillaan. Kilpailupaine näyttää siirtyneen
kauko- ja ulkomaanpuhelujen markkinoilta paikal-
lispuhelujen markkinoille, joilla vakiintuneiden
operaattoreiden markkinaosuudet ovat jatkaneet
laskua ja joilla kuluttajat puolestaan ovat hyötyneet
hinnanalennuksista kiinteän verkon puhelinpalve-
lujen alalla. Vaikka trendi on hintojen osalta pysy-
nyt laskevana, vuonna 2003 vauhti on ollut huo-
mattavasti hitaampaa kuin aikaisempina vuosina ja
alle puolet vuoden 2002 tasosta. (4)

109. Oikein ajoitettu saattaminen osaksi kansal-
lista lainsäädäntöä on erityisen tärkeää, koska uu-
det puitteet tuovat merkittäviä muutoksia, jotka
koskevat sääntelyn laajuutta ja roolia sekä kilpailu-
politiikan soveltamista televiestinnän alalla Euroo-
passa. Uusilla puitteilla on kolme tunnusomaista
periaatetta. Ensinnäkin ennakkosääntelytoimenpi-
teiden laajuuden ja voimakkuuden on oltava oi-
keassa suhteessa käsiteltävään kilpailuongelmaan.
Kun markkinoilla on kilpailua, voimassa olevat
sääntelytoimenpiteet on peruttava. Toiseksi mark-
kinoita analysoitaessa on sovellettava kilpailuoi-
keuden ja kilpailualan käytännön periaatteita. Tämä
koskee markkinoiden määrittelyä, markkinavoi-
man arviointia ja korjaavien toimenpiteiden mää-
rittelyä. Uusien puitteiden nojalla operaattoriin voi-
daan kohdistaa sääntelytoimenpiteitä ainoastaan,
jos sillä on 82 artiklassa tarkoitettu määräävä
asema. Kolmanneksi kaikkia sähköisen viestinnän
palveluja ja verkkoja on kohdeltava samalla tavoin
(”teknologinen puolueettomuus”), mikä merkitsee
esimerkiksi sitä, että kaapelitelevisioverkkoihin so-
velletaan nyt samoja sääntöjä kuin muihin televies-
tintäverkkoihin.

¥1∂ EYVL L 108, 24.4.2002.
¥2∂ EYVL L 249, 17.9.2002.
¥3∂ KOM(2003) 715 lopullinen. ¥4∂ IP/03/1572, 19.11.2003.
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110. Puitedirektiivin mukaan kansallisten tele-
alan sääntelyviranomaisten on toteutettava mark-
kina-analyyseja selvittääkseen kilpailutilanteen
merkityksellisillä viestintämarkkinoilla ja mää-
rittääkseen toimijat, joilla on merkittävää
markkinavoimaa näillä markkinoilla. Kun ope-
raattorilla havaitaan olevan merkittävää markki-
navoimaa, sääntelyviranomaisten on määritet-
tävä, mitä erityisvelvoitteita on asianmukaista
asettaa kyseiselle operaattorille. Velvoitteet voi-
vat olla erilaisia kilpailuongelman luonteen ja al-
kuperän mukaan. Näin ollen on mahdollista
mukauttaa vastatoimenpiteet joustavasti erityis-
olosuhteisiin.

111. Suosituksessaan ennakkosääntelyn alai-
siksi tulevista merkityksellisistä markkinoista (1)
komissio ehdottaa 18 markkinoiden sisällyttä-
mistä ennakkosääntelyn piiriin. Päätös näiden

markkinoiden ottamisesta mukaan perustui
markkinoiden rakenteellisiin piirteisiin ja komis-
sion käytettävissä olleisiin tietoihin näiden mark-
kinoiden tilanteesta kaikissa jäsenvaltioissa.
Kuulemismenettely (”7 artiklan mukainen me-
nettely”) mahdollistaa komission ja kansallisten
sääntelyviranomaisten tiiviin yhteistyön sen var-
mistamiseksi, että uusia sääntelypuitteita sovelle-
taan yhdenmukaisesti.

3.2 Direktiivien täytäntöönpanon valvonta

3.2.1 Direktiivin 2002/77/EY noudattamista 
koskevien tietojen jättäminen toimittamatta 
komissiolle

112. Komissio päätti 17. joulukuuta lähettää pe-
rustellut lausunnot Belgialle, Saksalle, Kreikalle,
Ranskalle, Luxemburgille, Alankomaille ja Portu-
galille. Kyseiset jäsenvaltiot eivät olleet kyseiseen
päivään mennessä toimittaneet komissiolle tietoja,
joiden perusteella komissio olisi voinut varmistua

¥1∂ Komission suositus 2003/311/EY, annettu 11 päivänä helmi-
kuuta 2003, ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkitykselli-
sistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla
(EUVL L 114, 8.5.2003).

Lisälehti 4: 7 artiklan mukainen kuulemismenettely

Puitedirektiivin 7 artiklan mukaan kansallisten sääntelyviranomaisten on tietyissä tilanteissa ilmoitettava
toimenpide-ehdotukset komissiolle. Komissio voi kuukauden kuluessa esittää toimenpide-ehdotuksesta
muodollisen lausunnon, joka kansallisten sääntelyviranomaisten on otettava mahdollisimman laajasti
huomioon. Jos ehdotettu toimenpide vaikuttaisi jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja jos se perustuu
sellaiseen markkinoiden määritelmään, joka eroaa komission suosituksessa annetuista määritelmistä, tai
jos sillä pyritään päättelemään/kieltämään, että yrityksellä on merkittävää markkinavoimaa, komissio saa
kaksi kuukautta lisäaikaa, jonka kuluessa se voi vaatia kansallista sääntelyviranomaista perumaan
toimenpide-ehdotuksen (komission veto-oikeus).

Komission annettua 23. heinäkuuta suosituksen menettelyyn liittyvistä seikoista (1) ja kansallisten säänte-
lyviranomaisten alettua toimittaa toimenpide-ehdotuksia elokuun alussa puitteiden soveltaminen on
päässyt vauhtiin. Kuulemisprosessin hallinnoimiseksi komissio on perustanut kaksi työryhmää, joista
toinen toimii kilpailun pääosastossa ja toinen tietoyhteiskunnan pääosastossa. Työryhmät tarkastelevat ja
analysoivat kansallisten sääntelyviranomaisten 7 artiklan mukaisesti ilmoittamia toimenpide-ehdotuksia
(”asioita”). Työryhmillä odotetaan olevan merkittävä rooli kansallisten sääntelyviranomaisten tekemissä
markkina-analyyseissa. Työryhmien vastuulla ovat erityisesti toimenpide-ehdotusten vastaanottaminen
kansallisilta sääntelyviranomaisilta, niiden arviointi (eli sen arviointi, ovatko ne yhteisön oikeuden
mukaisia), komission päätösten laadinta sekä yhteydenpito kansallisiin sääntelyviranomaisiin, kansalli-
siin kilpailuviranomaisiin ja muihin asianomaisiin osapuoliin.

Tavallisesti kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa pidetään kokouksia ennen ilmoituksen tekemistä
muodollisen kuulemisprosessin helpottamiseksi. Joulukuun loppuun mennessä työryhmien käsiteltävänä
oli ollut 40 asiaa (28 saatu päätökseen, 12 vielä kesken).

(1) Komission suositus 2003/561/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2003, ilmoituksista, määräajoista ja kuulemisista, joista säädetään
direktiivin 2002/21/EY 7 artiklassa, EUVL L 190, 30.7.2003, ja lehdistötiedote IP/03/1089, 23.7.2003.
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siitä, että kilpailusta sähköisten viestintäverkkojen
ja -palvelujen markkinoilla 16. syyskuuta 2002
annetun komission direktiivin 2002/77/EY (”kil-
pailudirektiivi”) säännöksiä on noudatettu. Direk-
tiivin 9 artiklan mukaan jäsenvaltioiden olisi
pitänyt toimittaa nämä tiedot 25. heinäkuuta men-
nessä. Komissio kehotti 10. lokakuuta niitä viralli-
sesti toimittamaan tiedot.

113. Sitä vastoin komissio lopetti lokakuussa
aloitetut menettelyt Espanjaa ja Ruotsia vastaan,
koska nämä maat ilmoittivat sittemmin kansalli-
sista toimenpiteistä. Se on ryhtynyt tutkimaan il-
moitettujen toimenpiteiden yhdenmukaisuutta
kilpailudirektiivin velvoitteiden kanssa.

3.2.2 Ranskan kaapeliverkot

114. Komissio lähetti 8. huhtikuuta perustellun
lausunnon Ranskalle, koska tämä ei ollut noudat-
tanut ”kaapelidirektiiviä” eikä ”täydellisen kil-
pailun” direktiiviä (1) säilyttämällä voimassa eri-
tyismääräyksiä, jotka koskevat telepalvelujen
tarjoamista kaapeliverkon kautta. Mainittujen di-
rektiivien mukaan jäsenvaltioiden on sallittava
kaapelitelevisioverkko-operaattorien tarjota
telepalveluja samoin ehdoin kuin muut teleope-
raattorit. Ranska kuitenkin säilyttää erilliset
sääntelyjärjestelmät kaapelioperaattorien tele-
alan toiminnoille. Kaapelioperaattorien on ennen
palvelujen tarjonnan aloittamista kuultava
järjestelmällisesti kaikkia alueen kuntia. Yhtä
kaapelioperaattoria jopa estettiin tarjoamasta pu-
helinpalveluja useissa kunnissa, sen jälkeen kun
kyseiset kunnat antoivat kielteisen lausunnon. Li-
säksi kaapelioperaattoreilla ei ole samoja käyttö-
oikeuksia julkisessa omistuksessa oleviin toimin-
teisiin kuin muilla televerkko-operaattoreilla.
Erityisesti julkisessa omistuksessa olevien toi-
minteiden käytöstä perittäviin maksuihin sovelle-
taan erisuuruisia enimmäismääriä.

115. Tämä tilanne muodostaa vakavan haitan
kaapelioperaattorien kaupalliselle toiminnalle
eikä kannusta niitä aloittamaan toimintaa näillä
aloilla. Näin se estää kaapeliverkkojen muodos-

tumisen vaihtoehtoiseksi infrastruktuuriksi
telepalvelujen tarjoamiselle. Komissio aloitti tut-
kimuksensa Ranskan monipalveluverkkojen ope-
raattorien yhdistyksen (AFORM) tehtyä asiasta
kantelun lokakuussa 2001.

3.2.3 Rasiteoikeudet Luxemburgissa

116. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi
12. kesäkuuta, että Luxemburgin suurherttua-
kunta on laiminlyönyt velvoitteensa, koska se ei
ole taannut kilpailusta telepalvelumarkkinoilla
28 päivänä kesäkuuta 1990 annetun komission
direktiivin 90/338/ETY, sellaisena kuin se on
muutettuna 13 päivänä maaliskuuta 1996 anne-
tulla komission direktiivillä 96/19/EY, 4 d artik-
lan tosiasiallista saattamista osaksi kansallista
lainsäädäntöä. (2) Komissio oli aloittanut rikko-
misesta johtuvan menettelyn Luxemburgia vas-
taan, koska rasiteoikeuksien myöntämistä val-
tion maille koskeva lisensointijärjestelmä ei
ollut riittävän avoin. Näin suosittiin julkista te-
leoperaattoria EPT:tä verrattuna uusiin markki-
natulijoihin, jotka aloittivat julkisten televerk-
kojensa käyttöönoton. Tuomioistuin vahvisti,
että kansalliset hallinnolliset menettelyt ovat
kokonaisuudessaan tarkasteltuina joka tapauk-
sessa kaikkea muuta kuin avoimet ja että niin
muodoin Luxemburgissa vallitseva tilanne voi
estää yrityksiä tekemästä hakemuksia rasiteoi-
keuksien saamiseksi.

3.2.4 Rasiteoikeudet Portugalissa

117. Komissio nosti 30. heinäkuuta yhteisöjen
tuomioistuimessa kanteen Portugalin tasavaltaa
vastaan yhteisön lainsäädännön rikkomisesta,
joka liittyy direktiivin 90/388/ETY, sellaisena
kuin se on muutettuna direktiivillä 96/19/EY,
saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Kanne koskee syrjimättömyysperiaatteen sovel-
tamista rasiteoikeuksien jakamisessa. Komissio
katsoo, että Portugalin lainsäädäntö johtaa va-
kiintuneen operaattorin PT Comunicações -yh-
tiön ja uusien tulokkaiden väliseen syrjintään
niiden taloudellisten ehtojen osalta, joilla välttä-
mättömiä rasiteoikeuksia jaetaan. Koska syrjin-
tään ei ole objektiivisia perusteita, se rikkoo
edellä mainitun direktiivin 4 d artiklaa.

¥1∂ Komission direktiivi 90/388/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta
1990, kilpailusta telepalvelumarkkinoilla, sellaisena kuin se on
muutettuna kaapelitelevisioverkkojen käyttöä jo vapautettujen
telepalveluiden tarjontaan koskevien rajoitusten poistamiseksi
18 päivänä lokakuuta 1995 annetulla komission direktiivillä
95/51/EY ja täydellisen kilpailun toteuttamisesta televiestintä-
markkinoilla 13 päivänä huhtikuuta 1996 annetulla komission
direktiivillä 96/19/EY. ¥2∂ Asia C-97/01.
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3.3 Yksittäiset asiat

T-Mobile Deutschland / O2 Germany – verkon 
yhteiskäyttöä koskeva puitesopimus ja O2 UK 
Limited / T-Mobile UK Limited – Yhdistyneen 
kuningaskunnan verkon yhteiskäyttöä koskeva 
sopimus

118. Komissio teki 30. huhtikuuta ja 16. heinä-
kuuta kaksi poikkeuslupapäätöstä, joissa määrite-
tään matkaviestintäoperaattoreille verkon yhteis-
käytön muodossa sallitun yhteistyön laajuus. (1)
Matkaviestintäoperaattoreiden välisen laitteisto-
paikkojen yhteiskäytön ei havaittu rajoittavan kil-
pailua. Kansallisten verkkovierailujen havaittiin
rajoittavan kilpailua tukkukaupan tasolla ja mah-
dollisesti aiheuttavan haitallisia vaikutuksia vähit-
täismarkkinoihin. Kansallisille verkkovierailuille
kuitenkin myönnettiin poikkeuslupa 31. joulu-
kuuta 2008 asti. Kaupunkialueilla verkkovierailut
lopetetaan tiukan aikataulun mukaisesti. Asiaa kä-
sitellään tarkemmin 62 kohdassa.

Deutsche Telekom AG

119. Komissio teki 21. toukokuuta 82 artiklan no-
jalla päätöksen hinnoittelustrategiasta, jota Deut-
sche Telekom soveltaa paikalliseen pääsyyn kiin-
teään puhelinverkkoon. (2) Päätöksessään komissio
katsoi, että Deutsche Telekomin (DT) kustannusten
ja hintojen välillä oli epäsuhta, koska uusilta tulok-
kailta perittiin tilaajayhteyden käytöstä maksuja,
jotka olivat joko korkeampia kuin maksut, jotka ti-
laajien piti maksaa tilaajayhteyksistään, tai liian lä-
hellä näitä maksuja. Sen vuoksi se määräsi DT:lle
12,6 miljoonan euron sakon. Asiaa käsitellään tar-
kemmin 71 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa.

Wanadoo Interactive

120. Komissio teki 16. heinäkuuta 82 artiklan no-
jalla päätöksen hinnoittelustrategiasta, jota Wana-
doo soveltaa ADSL-vähittäispalveluihinsa. (3)
Komissio totesi, että Wanadoo, josta France Télé-
com omisti kyseisenä ajankohtana 72 prosenttia,
oli harjoittanut kyseisten palvelujen osalta saalis-
tushinnoittelua maaliskuusta 2001 lokakuuhun
2002, ja määräsi tämän vuoksi yritykselle
10,35 miljoonan euron sakon. Asiaa käsitellään

tarkemmin 74 kohdassa ja sitä seuraavissa
kohdissa.

3.4 Tietoyhteiskunta

121. Internetin aluenimien rekisteröintiasiamie-
hiä vastaan tehtyjä kanteluja koskevissa asioissa
on edistytty huomattavasti. Kanteluntekijät olivat
rekisteröintihakemusten tekijöitä ja aluenimien
jälleenmyyjiä, ja ne väittivät, että eräät niin sa-
nottujen maatunnusten (”.maakoodi”) rekisteröi-
jät käyttivät 82 artiklan mukaisesti väärin mää-
räävää asemaansa esimerkiksi vaatimalla, että
rekisteröintihakemuksen tekijän kotipaikan on
oltava maassa, jota koskevaa maatunnusta se ha-
kee, tai että sen on oltava laillisesti sijoittautunut
kyseiseen maahan, rajoittamalla hakijan saata-
villa olevaa aluenimien määrää tai rajoittamalla
aluenimen valintaa käyttäjän liiketoiminnan pe-
rusteella. Neljässä tapauksessa rekisteröintisään-
töjä on myöhemmin lievennetty, minkä seurauk-
sena kantelut on peruttu ja menettelyt lopetettu.
Kaksi asiaa on edelleen käsiteltävänä.

4 Liikenne

4.1 Lentoliikenne

Vuoropuhelu alan edustajien kanssa

122. Yksi lentoliikennealan tärkeimmistä poliitti-
sista tavoitteista vuonna 2003 oli laajamittaisen
vuoropuhelun aloittaminen muista kuin yksittäisiä
tapauksia koskevista seikoista lentoliikennealan
sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on laatia avoi-
mia ja yhdenmukaisia ohjeita keskeisistä kilpailu-
lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvistä sei-
koista lentoyhtiöiden liittoutumien ja sulautumien
alalla. Aiheita ovat esimerkiksi markkinoiden
määritelmä, markkinoille pääsyn edellytykset ja
korjaustoimenpiteitä koskevat parhaat käytänteet.

123. Ensimmäisenä toimenpiteenä kaikille len-
toliikennealan suurille sidosryhmille ja kansalli-
sille kilpailuviranomaisille lähetettiin kattava ky-
selylomake huhtikuussa. Seuraavaksi laaditaan
kuulemismenettelyssä käytettävä asiakirja saatu-
jen vastausten perusteella.

Asetusten (ETY) N:o 3975/87 ja (ETY) 3976/87 
muuttaminen

124. Neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3975/87
säädetään menettelystä EU:n kilpailusääntöjen so-
veltamiseksi lentoliikenteen alalla. Tällä hetkellä

¥1∂ Yhdistyneen kuningaskunnan sopimus: EUVL L 200, 7.8.2003,
ja lehdistötiedote IP/03/589, 30.4.2003; Saksan sopimus: EUVL
L 75, 12.3.2004, s. 32, ja lehdistötiedote IP/03/1026, 16.7.2003. 

¥2∂ Lehdistötiedote IP/03/717, 21.5.2003, ja EUVL L 263,
14.10.2003, s. 9.

¥3∂ Lehdistötiedote IP/03/1025, 16.7.2003.
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sen soveltamisala rajoittuu yhteisön lentoasemien
väliseen lentoliikenteeseen. Tämä merkitsee sitä,
että yhteisön ja kolmansien maiden välisen liiken-
teen osalta komissio pystyy vain rajoitetusti
valvomaan kilpailusääntöjen soveltamista. Se ei
esimerkiksi voi vaatia yrityksiä lopettamaan kil-
pailusääntöjen rikkomista, eikä se voi määrätä kor-
jaustoimenpiteitä tai seuraamuksia. Komission
kokemus transatlanttisista liittoutumista on osoit-
tanut tämän olevan huomattava puute.

125. Tästä syystä komissio teki 24. helmikuuta
ehdotuksen neuvoston asetukseksi, jonka tavoit-
teena on luoda tehokkaat puitteet yhteisön ja kol-
mansien maiden väliseen lentoliikenteeseen liit-
tyvien asioiden käsittelemiseksi. Ehdotuksen
merkittävin vaikutus on asetuksen (EY) N:o 1/2003
soveltamisalan laajentaminen koskemaan
EU:n ja kolmansien maiden välistä lentoliiken-
nettä. Tämän seurauksena asetus (ETY)
N:o 3975/87 kumotaan kokonaisuudessaan lu-
kuun ottamatta 6 artiklan 3 kohtaa, jota sovelle-
taan siirtymäkaudella. Lisäksi ryhmäpoikkeus-
asetuksen (ETY) N:o 3976/87 soveltamisalaa
laajennetaan ryhmäpoikkeusten mahdollistami-
seksi myös EU:n ja kolmansien maiden välisten
reittien osalta.

126. Ehdotus on toimitettu neuvostolle ja Euroo-
pan parlamentille (kuulemismenettely).

Avoin taivas -sopimusta koskevat neuvottelut

127. Neuvoston 5. kesäkuuta komissiolle anta-
mien valtuuksien nojalla komissio aloitti
neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa avointa ilmai-
lutilaa koskevan sopimuksen tekemiseksi. En-
simmäinen neuvottelukierros järjestettiin Wa-
shington DC:ssä 1. ja 2. lokakuuta. Kilpailua
koskevien seikkojen osalta osapuolten tarkoi-
tuksena on neuvotella puitteet komission ja Yh-
dysvaltojen liikenneministeriön väliselle yhteis-
työlle arvioitaessa transatlanttisia sopimuksia ja
liiketoimia ilmailualalla, erityisesti lentoyhtiöi-
den liittoutumia.

Lentoyhtiöiden liittoutumat/sopimukset

128. Komissio hyväksyi 10. maaliskuuta kuu-
deksi vuodeksi British Airwaysin ja SN Brussels
Airlinesin välisen liittoutuman. Vuonna 2003 ko-
missio myös lopetti hallinnollisella kirjeellä kol-
mea yhteistyösopimusta koskevat tutkimuksensa.
Kyseiset sopimukset olivat Spanairin ja Portuga-
lian välinen sopimus (maaliskuussa), Aer Lingu-
sin ja British Airwaysin välinen sopimus (elo-

kuussa) sekä Finnairin ja American Airlinesin
välinen sopimus (syyskuussa).

129. Komissio ilmoitti 1. heinäkuuta 2002 Air
Francelle ja Alitalialle kirjeitse vakavista epäilyis-
tään todeten, että osapuolten marraskuussa 2001
ilmoittamaa kattavaa yhteistyösopimusta ei voi-
taisi hyväksyä sen nykyisessä muodossa. Komis-
sio toteutti vuonna 2003 perinpohjaisen tutki-
muksen lentoliikennepalvelujen kysynnästä
Ranskan ja Italian välisillä reiteillä, ja asiasta
käytiin tiiviitä neuvotteluja asianmukaisten rat-
kaisujen löytämiseksi komission kirjeessään
mainitsemiin kilpailuongelmiin. Osapuolten eh-
dottamien korjaustoimenpiteiden testaamiseksi
markkinoilla komissio julkaisi tiedonannon
9. joulukuuta. Kolmansille osapuolille annettiin
23. tammikuuta 2004 asti aikaa esittää huomau-
tuksensa ehdotetuista korjaustoimenpiteistä.

130. Samantapainen markkinatutkimus toteutet-
tiin British Airwaysin ja Iberian välisten yhteis-
työsopimusten osalta. Tiivistelmä sopimuksista
ja osapuolten antamista sitoumuksista julkaistiin
tiedonannossa 12. syyskuuta. (1) Komissio hy-
väksyi 10. joulukuuta liittoutuman kuudeksi vuo-
deksi.

131. Huhtikuussa SAS ja Austrian Airlines tekivät
”muutetun yhteistyösopimuksen”, josta ne ilmoitti-
vat komissiolle. Parhaillaan käydään neuvotteluja
korjaustoimenpiteistä, jotka ratkaisisivat tähän so-
pimukseen liittyvät kilpailuongelmat.

Matkatoimistoja koskevat kannustinjärjestelmät

132. Vuonna 1999 tehdyn Virgin/BA-päätöksen (2)
yhteydessä komissio määritteli useita periaatteita,
jotka koskevat matkatoimistojen provisioita. Tä-
män perusteella se toteutti tarvittavat toimenpiteet
varmistaakseen, että edellä mainittuja periaatteita
sovelletaan muihin EU:n lentoyhtiöihin vastaa-
vissa tilanteissa. Vuonna 2003 komissio lopetti
tutkimuksensa, jotka koskivat useiden EU:n lento-
yhtiöiden matkatoimistoille suuntaamia kannus-
tinjärjestelmiä. Sen oli varmistettava, että määrää-
vässä asemassa olevat lentoyhtiöt eivät käyttäneet
näitä kannustinjärjestelmiä palkitakseen matkatoi-
mistoja uskollisuudesta luoden siten laittomia
markkinoille pääsyn esteitä kilpailijoilleen.

¥1∂ EUVL C 217, 12.9.2003. 
¥2∂ Komission päätös 2000/74/EY, tehty 14.7.1999, asiassa IV/D-2/

34.780, Virgin / British Airways, EYVL L 30, 4.2.2000, s. 1–24,
vahvistettu asiassa T-219/99, British Airways v. komissio,
17.12.2003 annetussa tuomiossa.
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Useissa tapauksissa komission tutkimusten seu-
rauksena voimassa olevat kannustinjärjestelmät on
uudistettu tai jopa korvattu kokonaan, jotta ne nou-
dattaisivat EU:n kilpailusääntöjä.

IATA

133. Komissio jatkoi vuonna 2003 IATA:n
matkatoimisto-ohjelmaa koskevaa tutkimustaan.
Tälle ohjelmalle, jossa määritellään ehdot, joilla
matkatoimistot saavat IATA:n hyväksynnän ja
joilla kyseiset matkatoimistot myyvät lippuja,
myönnettiin poikkeuslupa vuosiksi 1991–1998.
Tutkimus aloitettiin Euroopan matkatoimistojen
liiton ECTAA:n lokakuussa 2002 tekemän kante-
lun perusteella. Sen päätavoitteena on määrittää,
jaetaanko tällä IATA:n järjestelyllä keinotekoi-
sesti sisämarkkinat.

134. Komissio jatkoi myös tilavuuspainoltaan ke-
vyttä rahtia käsittelevän IATA:n lentorahtia koske-
van päätöslauselman tutkimista. Toukokuun 2002
lopussa IATA:n jäsenet päättivät muuttaa tilavuus-
painoltaan kevyen lentorahdin muuntokertoimen
nykyisestä 6 000 kuutiosenttimetristä 5 000 kuu-
tiosenttimetriin. Tästä muutoksesta on tehty useita
virallisia ja epävirallisia kanteluja, joiden keskei-
nen väite on se, että muutos vaikuttaa merkittävästi
rahtaajien ja huolitsijoiden kustannuksiin.

4.2 Rautatiet

135. Ensimmäisen rautatieliikennettä koskevan
säädöspaketin saattamiselle osaksi kansallista
lainsäädäntöä asetettu määräaika päättyi 5. maalis-
kuuta. Tällä direktiivipaketilla vapautetaan kilpai-
lulle rajatylittävät rahtipalvelut ja luodaan puitteet
sille, millä ehdoilla rahti- ja matkustajapalvelut
pääsevät käyttämään rataverkostoa eli kuinka
junareitit jaetaan, millaisia reiteistä perittävien
maksujen olisi oltava, kenen tulisi vastata reittien
jakamisesta sekä maksujen perimisestä ja kuinka
vastaperustettujen kansallisten rautatieliikenteen
sääntelyviranomaisten olisi valvottava prosessia.
Toisesta rautatieliikennettä koskevasta paketista,
johon sisältyy kansallisten rahtimarkkinoiden va-
pauttaminen, annettiin yhteinen kanta kesäkuussa.

136. Toisen rautatieliikennettä koskevan paketin
ensimmäisessä käsittelyssä 14. tammikuuta parla-
mentin enemmistö puolsi komission ehdotusta
avata kansalliset rahtimarkkinat kilpailulle ja
myös vapauttaa sekä kansalliset että kansainväliset
matkustajaliikennemarkkinat. Neuvosto antoi
26. kesäkuuta yhteisen kannan tästä ehdotuksesta.
Komissio on päättänyt olla sisällyttämättä parla-

mentin tarkistuksia tarkistettuun ehdotukseensa,
koska käsiteltävänä on jo toinen ehdotus julkisen
liikenteen avaamisesta kilpailulle ”säännellyn kil-
pailun” avulla (eli antamalla junaliikenteen har-
joittajille mahdollisuus tehdä tarjouksia yksinoi-
keudellisista, määräaikaisista sopimuksista), ja
komissio on todennut, että muita ehdotuksia rauta-
teiden kansainvälisten matkustajaliikennepalvelu-
jen avaamisesta kilpailulle tehdään vuoden 2004
alussa parhaillaan laadittavan, vaikutuksia koske-
van kattavan arvioinnin perusteella.

137. Komissio teki 28. elokuuta muodollisen pää-
töksen asiassa GVG/FS (1). Päätöksessä todetaan,
että Italian valtion omistama rautatieyhtiö Ferrovie
dello Stato (FS) oli käyttänyt väärin määräävää
asemaansa kieltäytymällä muodostamasta niin sa-
nottua kansainvälistä ryhmittymää (2), neuvottele-
masta rataverkon käyttöoikeuden ehdoista ja
tarjoamasta vetopalveluja (vetureita ja junan mie-
histöä), joita ainoastaan FS pystyi tarjoamaan.
Päästäkseen sovintoratkaisuun FS sopi komis-
sion kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen
GVG:n kanssa ehdoista ja sitoutui myös muodos-
tamaan kansainvälisiä ryhmittymiä kaikkien rau-
tatieyritysten kanssa, joilla on tarvittava toimi-
lupa ja jotka esittävät konkreettisia ehdotuksia
liikennöinnin aloittamiseksi Italiaan. FS sitoutui
myös tarjoamaan vetopalveluja viiden vuoden
ajan muille rautatieyhtiöille. Tämän perusteella
komissio päätteli, että määräävän aseman väärin-
käyttö oli lopetettu. Asian uutuuden ja FS:n tar-
joamien huomattavien sitoumusten perusteella
komissio päätti olla määräämättä sakkoja.

138. Asetuksessa (EY) N:o 1/2003 annetaan kan-
sallisille kilpailuviranomaisille toimivalta soveltaa
yhteisön kilpailusääntöjä täysimääräisesti rauta-
tieliikenteen alalla. Kansallisten kilpailuviran-
omaisten rautatieliikennealan asiantuntijoista ja
kilpailun pääosaston edustajista muodostuva uusi
verkosto kokoontui ensimmäistä kertaa 8. loka-
kuuta. Sen tehtävänä on määritellä rautatieliiken-
teen vapauttamiseen liittyviä yhteisen edun
mukaisia ajankohtaisia aiheita, keskustella yksit-
täisiin asioihin liittyvistä tärkeistä seikoista sekä
yhdessä energian ja liikenteen pääosaston kanssa
kehittää kansallisten kilpailuviranomaisten ja en-
simmäisen rautatieliikennettä koskevan paketin
nojalla perustettujen uusien kansallisten rautatie-

¥1∂ Asia COMP/D-2/37.685.
¥2∂ EU:n lainsäädännössä edellytetään kansainvälisen ryhmittymän

muodostamista niiltä, jotka aikovat tarjota kansainvälisiä rauta-
tieliikenteen matkustajapalveluja.
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liikenteen sääntelyviranomaisten välisiä parhaita
käytänteitä. Yleistavoitteena on luoda yhteinen lä-
hestymistapa kilpailuoikeuden soveltamiseen rau-
tatiealalla ristiriitaisten päätösten välttämiseksi.

4.3 Meriliikenne

4.3.1 Lainsäädäntö

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4056/86 
uudelleentarkastelu

139. Komissio on aloittanut linjakonferensseille
myönnetyn ryhmäpoikkeuksen sisältävän neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 4056/86 uudelleen-
tarkastelun. Uudelleentarkastelun ensimmäisessä
vaiheessa komissio julkaisi keskusteluasiakirjan
27. maaliskuuta. Keskusteluasiakirjassa pyydet-
tiin jäsenvaltioilta ja alan edustajilta komment-
teja ja tietoja tietyistä keskeisistä seikoista, jotka
ovat merkityksellisiä arvioitaessa sitä, onko linja-
konferensseja koskeva ryhmäpoikkeus edelleen
oikeutettu. Se pyysi kommentteja myös tarpeesta
yksinkertaistaa ja nykyaikaistaa muita asetuksen
(ETY) N:o 4056/86 olennaisia säännöksiä.

140. Komissio vastaanotti yhteensä 34 vastausta,
jotka se analysoi riippumattomien asiantuntijoi-
den avustuksella. Tämä analyysi osoitti, että tiet-
tyjä seikkoja on tarpeen tutkia perusteellisesti.
Tätä tarkoitusta varten järjestettiin julkinen kuu-
leminen 27. marraskuuta.

Komission asetuksen (EY) N:o 823/2000 
nykyaikaistaminen

141. Komissio julkaisi 30. syyskuuta (1) alusta-
van luonnoksen komission päätökseksi perusta-
missopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltami-
sesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden
sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin
menettelytapoihin (konsortiot) annetun asetuk-
sen (EY) N:o 823/2000 muuttamisesta antaen
asianomaisille osapuolille kuusi viikkoa aikaa
huomautusten esittämiseen.

142. Komission asetus (EY) N:o 823/2000 (2) si-
sältää ryhmäpoikkeuksen linjaliikennekonsor-
tioille. Siinä annetaan konsortioille, joiden markki-

naosuus ylittää ryhmäpoikkeukselle asetetun rajan
mutta joiden markkinaosuus on enintään 50 pro-
senttia, mahdollisuus ilmoittaa komissiolle sopi-
muksista ja saada niille hyväksyntä vastustusme-
nettelyssä. Koska neuvoston asetuksessa (EY)
N:o 1/2003 (3) poistetaan ilmoitusjärjestelmä
1. toukokuuta 2004 alkaen, komission ehdotuk-
sessa on tavoitteena yhdenmukaistaa asetus tämän
muutoksen kanssa.

143. Ehdotetut muutokset eivät koske ryhmä-
poikkeuksen aineellisia säännöksiä, jotka ovat
voimassa 25. huhtikuuta 2005 asti.

4.3.2 Asiat

144. Komissio tutki vuonna 2002 Wallenius/
Wilhelmsen/Hyundai-fuusion ja hyväksyi sen
ehdollisesti. Kaupan osapuolet olivat kaksi auto-
jen merikuljetuksiin erikoistunutta yhtiötä: norja-
lais-ruotsalainen Wallenius Wilhelmsen Lines
(WWL) ja korealainen Hyundai Merchant Ma-
rine. Fuusion arvioinnin aikana komissio sai en-
simmäistä kertaa tietoonsa, että autojen valtame-
rikuljetuksia Kaukoidän ja Euroopan välillä
harjoittavat yhtiöt olivat sopineet hinnoista ho-
risontaalisesti. Hinnoista sopimiseen osallistuivat
kolme japanilaista laivayhtiötä (NYK, MOL ja
K-Line) sekä edellä mainittu WWL. Kaikki neljä
yhtiötä ovat tai ovat olleet jäseniä Far Eastern
Freight Conference -ryhmittymässä. Ne tarjoavat
uusien autojen erikoiskuljetuksia meriteitse japa-
nilaisilta tehtailta Euroopan jakelukeskuksiin.
Niiden tärkeimmät asiakkaat ovat japanilaisia au-
tonvalmistajia.

145. Komissio katsoi, että linjakonferensseille
myönnetty EU:n ryhmäpoikkeus (neuvoston ase-
tus (ETY) N:o 4056/86) ei kattanut tällaista hin-
noista sopimista ja että ei ollut todennäköistä, että
sille olisi mahdollista myöntää yksittäispoikkeus.
Yhtiöt lopettivat välittömästi hinnoista sopimisen
saatuaan tietoonsa komission kannan.

146. Ne pyysivät komissiolta myöhemmin epä-
virallisia ohjeita uusista järjestelyistä, joilla oli
tarkoitus korvata aikaisempi laiton yhteistyö. Ko-
missio esitti tiettyjä epäilyjä joistakin ehdotetun
yhteistyön puolista, ja yhtiöt ovat nyt suostuneet
rajoittamaan yhteistyötään komission epäviral-
listen ohjeiden mukaisesti.

¥1∂ EUVL C 233, 30.9.2003, s. 8.
¥2∂ Komission asetus (EY) N:o 823/2000, annettu 19 päivänä huhti-

kuuta 2000, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan sovelta-
misesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin,
päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsor-
tiot), EYVL L 100, 20.4.2000, s. 24.

¥3∂ Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulu-
kuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistet-
tujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta, EYVL L 1, 4.1.2003,
s. 1.
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4.3.3 Oikeuskäytännön kehitys

147. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuo-
mioistuin antoi 19. maaliskuuta tuomion kan-
teesta, joka oli nostettu komission asiassa
FETTCSA tekemää päätöstä vastaan. (1) Asia
koski Euroopan ja Kaukoidän välisessä liiken-
teessä toimivan 16 linjavarustamon välistä sopi-
musta olla myöntämättä asiakkailleen alennuksia
julkaistuista maksuista ja lisämaksuista. Ensim-
mäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti ko-
mission päätöksen aineellisoikeudellisen puolen
mutta kumosi sakot sakkojen määräämiselle ase-
tetun vanhentumisajan perusteella. (2)

148. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuo-
mioistuin antoi 30. syyskuuta tuomion TACA-
asiassa (3) komission vuonna 1998 tekemää pää-
töstä vastaan nostetusta kanteesta. Kyseisessä
päätöksessä komissio oli todennut, että Pohjois-
Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä liikennöivien
linjavarustamoiden konferenssin jäsenten tietyt
toiminnot rikkoivat EY:n perustamissopimuksen
81 ja 82 artiklaa. Linjavarustamoiden konferens-
seihin sovelletaan neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 4056/86 (asetusta N:o 17 vastaava merilii-
kenteen alan asetus) sisältämää ryhmäpoik-
keusta, joka antaa niille luvan muun muassa sopia
yhteisistä rahtimaksuista ja säännellä jäsentensä
tarjoamaa kapasiteettia.

149. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuo-
mioistuin vahvisti komission päätöksen viidestä
todetusta rikkomisesta neljän osalta mutta ku-
mosi sakot, jotka oli määrätty kahdesta 82 artik-
lan rikkomisesta. Yhteisöjen ensimmäisen oi-
keusasteen tuomioistuin totesi, että TACA:n
osapuolet olivat rikkoneet perustamissopimuk-
sen 81 artiklan 1 kohtaa sopimalla EU:n sisäisten
maakuljetuspalvelujen hinnoista, vahvistamalla
välittäjien ja huolitsijoiden palkkiot sekä sopi-
malla ehdoista, joilla ne voivat tehdä palvelusopi-
muksia varustamojen kanssa. Ensimmäisen oi-
keusasteen tuomioistuin vahvisti komission
näkemyksen, että nämä tekijät eivät kuulu ryh-
mäpoikkeuksen soveltamisalaan ja että niille ei
voida myöntää yksittäispoikkeusta.

150. Lisäksi tuomioistuin totesi, että TACA-
konferenssin osapuolet olivat rikkoneet perusta-
missopimuksen 82 artiklaa rajoittamalla palvelu-
sopimusten saatavuutta ja sisältöä (ensimmäinen
väärinkäyttö). Tehdessään tämän päätelmän yh-
teisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
vahvisti, että TACA:n osapuolilla oli yhteinen
määräävä asema, ja hylkäsi perustelut, jotka liit-
tyivät kilpailua rajoittavista menettelytavoista ai-
heutuviin oletettuihin etuihin.

151. Komission päätöksessä oli myös todettu
TACA:n rikkoneen perustamissopimuksen 82 ar-
tiklaa muuttamalla markkinoiden kilpailuraken-
netta siten, että TACA:n osapuolten määräävä
asema vahvistuu (toinen väärinkäyttö). Yhteisö-
jen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin to-
tesi, että tiettyä todistusaineistoa, joiden perus-
teella osapuolten oli todettu toteuttaneen erityisiä
toimenpiteitä markkinoiden kilpailurakenteen
muuttamiseksi, ei voitu hyväksyä, koska osapuo-
lille ei ollut annettu mahdollisuutta esittää kan-
taansa kyseisestä todistusaineistosta. Yhteisöjen
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi
myös, että komissio ei ollut esittänyt riittävästi
todisteita tukemaan väitettään, jonka mukaan
osapuolet olivat toteuttaneet erityisiä ja yleisiä
toimenpiteitä markkinoiden kilpailurakenteen
muuttamiseksi. Näistä syistä ensimmäisen oi-
keusasteen tuomioistuin kumosi toista väärin-
käyttöä koskevat päätelmät ja kyseiseen rikkomi-
seen liittyvät sakot. Sakkoja oli määrätty myös
ensimmäisestä väärinkäytöstä. Vaikka tuomiois-
tuin vahvisti tätä väärinkäyttöä koskevat komis-
sion päätelmät olennaisilta osiltaan, se kuitenkin
kumosi nämäkin sakot osittain sakoista vapautta-
miseen liittyvistä syistä ja osittain lieventävien
seikkojen perusteella.

5 Moottoriajoneuvojen jakelu

152. Vuosi 2003 muodosti siirtymäkauden en-
nen moottoriajoneuvojen jakelua koskevien uu-
sien sääntöjen voimaantuloa lokakuun alussa. (4)
Vuoden aikana komissio keskittyi pääasiassa tie-
dottamaan tilanteesta ja selvittämään sitä kaikille
toimijoille, joihin uudet säännöt vaikuttavat
(osallistuminen konferensseihin, kauppiaiden ja
kuluttajien kuuleminen sekä näiden asetuksen

¥1∂ Asia IV/34.018, Far East Trade Tariff Charges and Surcharges
Agreement (FETTCSA), komission päätös 19.3.2000, EYVL L
268, 20.10.2000, s. 1.

¥2∂ Komissio on nostanut kanteen tuomiota vastaan yhteisöjen tuo-
mioistuimessa.

¥3∂ Asia IV/35.134, Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA),
komission päätös 16.9.1998, EYVL L 95, 9.4.1999, s. 1.

¥4∂ Komission asetus (EY) N:o 1400/2002, annettu 31 päivänä hei-
näkuuta 2002, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan
soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen
menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla, EYVL L 203,
1.8.2002.
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täytäntöönpanosta esittämiin kysymyksiin vas-
taaminen). Tiedotuskampanjan seurauksena jul-
kaistiin merkittäviä selvennyksiä tietyistä uuden
asetuksen tulkintaan liittyvistä kysymyksistä ja
siten täydennettiin vuonna 2002 uuden asetuksen
hyväksymisen jälkeen julkaistua esitettä. Komis-
sio esitti kantansa myös kahdesta uuden asetuk-
sen soveltamiseen liittyvästä asiasta, joista toinen
koski riippumattomien korjaamojen pääsyä val-
tuutettuun verkostoon ja toinen voiteluaineita.

Siirtymäkausi

153. Uusi ryhmäpoikkeusasetus merkitsee
suurta muutosta edelliseen asetukseen (asetus
(EY) N:o 1475/95) verrattuna. Sen vuoksi ko-
mission yksiköt keskittyivät tämän siirtymävuo-
den aikana tukemaan tätä muutosta tiedottamalla,
järjestämällä kuulemismenettelyjä ja antamalla
selvennyksiä. Tämä lähestymistapa oli tarpeen
lukuisten pyyntöjen perusteella, joita oli saatu
kaikilta sidosryhmiltä (moottoriajoneuvojen, nii-
den osien ja varaosien valmistajilta, valtuutetuilta
jälleenmyyjiltä, riippumattomilta korjaamoilta ja
tietysti kuluttajilta).

154. Erityisesti on syytä mainita kolme merkittä-
vää, uuden asetuksen tulkintaan liittyvää toimen-
pidealuetta: riippumattomien korjaamoiden pääsy
Volkswagenin ja Audin valtuutettuun verkostoon,
voiteluaineiden toimittamista korjaamoille koske-
vat vertikaaliset sopimukset sekä vuonna 2002 jul-
kaistua esitettä täydentävien kysymysten ja vas-
tausten julkaiseminen.

Audin korjaamoverkosto

155. Taatakseen korjaus- ja huoltopalvelujen
tarjoamisen Audi-merkkisille autoille Audi on
perustanut valtuutettujen jälleenmyyjien verkos-
ton, joka myy uusia autoja ja tarjoaa myös myyn-
nin jälkeisiä palveluja. Lisäksi Audi on tehnyt
sopimuksia valtuutettujen Audi-korjaamoiden
kanssa, jotka tarjoavat ainoastaan myynnin jäl-
keisiä palveluja.

156. Audin ja sen valtuutettujen korjaamoiden
väliset sopimukset eivät voi hyötyä siirtymäkau-
desta. Tällaiset sopimukset, jotka koskevat pel-
kästään korjaus- ja huoltopalveluja, eivät kuulu
aikaisemman ryhmäpoikkeuksen soveltamis-
alaan, koska niistä puuttuu uusien autojen myyn-
nin ja huoltopalvelujen välinen yhteys, joka oli
yksi aikaisemman ryhmäpoikkeusasetuksen so-
veltamisedellytyksistä.

157. Näin ollen Audin tapauksessa uutta ryhmä-
poikkeusasetusta sovellettiin huoltopalveluihin
1. lokakuuta 2002 alkaen, jolloin uusi asetus tuli
voimaan. Koska Audin markkinaosuus huolto-
palvelujen markkinoilla oli yli 30 prosenttia, sen
oli tästä päivästä alkaen otettava käyttöön laadul-
lisesti valikoiva jakelujärjestelmä valtuutettujen
korjaamoiden valitsemiseksi. Volkswagen-kon-
serni vahvisti noudattavansa näitä velvoitteita
kaikkien konsernin automerkkien osalta (VW,
Audi, Seat ja Skoda). (1)

Voiteluaineet

158. Voiteluaineiden toimittamista ajoneuvojen
korjaamoille koskevista vertikaalisista sopimuk-
sista tehtyä ilmoitusta analysoidessaan komis-
siolla oli tilaisuus vahvistaa kantansa vertikaalisiin
kilpailunrajoituksiin, erityisesti kilpailukielto-
lausekkeisiin, jotka eivät kuulu ryhmäpoikkeus-
asetuksen (EY) N:o 1400/2002 soveltamisalaan.
Jollei muita merkittäviä kilpailunrajoituksia ole,
tällaisille kilpailukieltolausekkeille voidaan
myöntää vertikaalisia rajoituksia koskevan ase-
tuksen (EY) N:o 2799/1999 nojalla poikkeuslupa
30 prosentin markkinaosuuteen saakka. Komis-
sio katsoi tässä asiassa, että niissä jäsenvaltioissa,
joissa voiteluaineiden toimittajien markkina-
osuus ylittää 30 prosenttia, voiteluaineiden toi-
mittajien olisi sallittava korjaamoiden vaihtaa
toimittajaa entistä joustavammin. (2)

Usein esitettyjä kysymyksiä

159. Useiden tahojen esittämien kysymysten ja
kohtaamien ongelmien perusteella komission
yksiköt ovat julkaisseet joukon kysymyksiä ja
vastauksia selventääkseen asetuksen tulkintaa
tiettyjen seikkojen osalta, joita ovat erityisesti
useiden ajoneuvomerkkien myyminen, auton
osto ulkomailta, takuu sekä jälleenmyyjien ja
korjaamoiden valintaa koskevat laadulliset
kriteerit. (3) Nämä kysymykset ja vastaukset
täydentävät 30. syyskuuta 2002 julkaistua esi-
tettä, joka koskee asetusta (EY) N:o 1400/
2002, ja niissä sovelletaan samaa pragmaattista
lähestymistapaa. (4)

¥1∂ Asia COMP/F-2/38.554, PO / Audi Deutschland.
¥2∂ Asia COMP/F-2/38.730, BP Lubricants.
¥3∂ Saatavilla Internet-sivulta http://europa.eu.int/comm/competition/

car_sector/distribution/faq_fi.pdf.
¥4∂ Kilpailun pääosaston esite on saatavilla 11 virallisella kielellä

paperiversiona tai kilpailun pääosaston Internet-sivustosta (http://
europa.eu.int/comm/competition/car_sector/.) Se ei ole oikeudel-
lisesti sitova. Katso myös komission lehdistötiedote IP/02/1392,
30.9.2002.

http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/faq_fi.pdf
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5.1 Uusien autojen hintojen kehitys

160. Komissio vertailee edelleen uusien auto-
jen verottomien hintojen välisiä eroja yhtei-
sössä. Vertailu suoritetaan kaksi kertaa
vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa, val-
mistajien suosittamien verottomien vähittäis-
hintojen perusteella jokaisen yhteisön jäsenval-
tion osalta. (1)

161. Marraskuun 1. päivänä 2002 voimassa ol-
leiden hintojen vertailu ei osoittanut merkittä-
vää muutosta 1. toukokuuta 2002 voimassa
olleisiin hintoihin verrattuna. Kansallisten
markkinoiden hintojen keskihajonta oli 1. mar-
raskuuta 2002 noin kymmenen prosenttia auto-
jen hintojen laskettua yleisesti 0,2 prosenttia.
Euroalueella Saksa ja Itävalta olivat edelleen
kalleimmat markkinat, kun taas Kreikka, Alan-
komaat ja Suomi olivat halvimmat markkinat.
Hintaerot kansallisten markkinoiden välillä oli-
vat yhä suuria, ja ne vaihtelivat euroalueella
mallin mukaan 10 ja 30 prosentin välillä. Mer-
kittävää osaa tutkituista automalleista myytiin
edelleen kalleimmalla hinnalla Yhdistyneessä
kuningaskunnassa.

162. Toisin kuin 1. toukokuuta 2001 voimassa
olleita hintoja koskeneessa raportissa (2), seg-
menteissä A, B ja C, joissa autojen myyntimää-
rät ja mallien määrät ovat suurimpia ja joissa
hintaerot olivat selvästi yli 20 prosenttia, keski-
määräiset hintaerot lähestyvät muiden segment-
tien hintaeroja. (3)

163. Merkittävin 1. toukokuuta 2003 voimassa
olleita verottomia hintoja koskeva muutos oli
kansallisten markkinoiden hintojen keskihajon-
nan supistuminen kymmenestä prosentista
8,6 prosenttiin hintojen pysyessä vakaina. Jä-
senvaltioiden väliset merkittävät hintaerot olivat
yhtä suuret kuin 1. marraskuuta 2002. Merkit-
tävä muutos on tapahtunut Yhdistyneessä ku-
ningaskunnassa, jossa hinnat eivät euromääräi-
sesti enää ole EU:n kalleimmat, koska punnan
arvo on laskenut.

5.2 Yhteisöjen tuomioistuimen 
ja ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimen tuomiot

Volkswagen I

164. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti 18. syys-
kuuta antamassaan tuomiossa (4) kaikilta osilta
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuo-
mion (5), jossa vahvistettiin komission päätöksen (6)
sisältö. Kyseisessä komission päätöksessä todet-
tiin, että VW oli sopinut jälleenmyyjiensä kanssa
useista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena oli
estää rinnakkaisvienti Italiasta Saksaan ja Itäval-
taan tai rajoittaa sitä.

Opel

165. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuo-
mioistuin vahvisti 21. lokakuuta antamassaan
tuomiossa (7) suurelta osin komission päätöksen
(8), jossa tuomittiin Opelin Alankomaissa käyt-
töön ottamat vientirajoitukset. Tuomioistuin
totesi kuitenkin, että komissio ei ollut esittänyt
riittävästi todisteita siitä, että toimitusten rajoitta-
mista koskevasta toimenpiteestä olisi ilmoitettu
jälleenmyyjille. Tästä syystä sakkoja pienennet-
tiin 43 miljoonasta eurosta 35,475 miljoonaan
euroon.

Volkswagen II

166. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuo-
mioistuin (9) kumosi komission päätöksen (10)
asiassa Volkswagen II, jossa komissio oli toden-
nut Volkswagenin rikkoneen kilpailusääntöjä,
koska se oli määrännyt tietyn automallin hinnat
Saksassa. Tuomioistuin katsoi, että komissio ei
ollut esittänyt riittävää näyttöä siitä, että VW:n
antamat, hintojen määräämistä koskevat keho-
tukset ovat osa jälleenmyyjien kanssa tehtyä so-
pimusta. Tuomioistuimen mukaan komissio ei
voi katsoa, että valmistajan kehotus, jonka se on
antanut jälleenmyyjiensä kanssa solmimiensa so-
pimussuhteiden puitteissa, on todellisuudessa

¥1∂ Lehdistötiedotteet IP/03/290, 27.2.2002, ja IP/03/1117, 25.7.2002.
¥2∂ Lehdistötiedote IP/03/1051, 23.7.2001.
¥3∂ Segmentit A ja B (pienet autot), C (keskiluokka), D (ylempi kes-

kiluokka), E (suuret autot), F (luksusautot) ja G (maasto-/urheilu-
autot).

¥4∂ Asia C-338/00 P, Volkswagen AG v. komissio.
¥5∂ Asia T-62/98, Volkswagen v. komissio, tuomio 6.7.2000.
¥6∂ Asia COMP/F-2/35.733, Volkswagen, 28.1.1998 tehty komission

päätös, jossa määrätään sakkoja, EYVL L 124, 25.4.1998, s. 60. 
¥7∂ Asia T-368/00, General Motors Nederland BV ja Opel Neder-

land BV v. komissio.
¥8∂ Asia COMP/F-2/36.653, Opel, komission päätös 20.9.2000,

EYVL L 59, 28.2.2001, s. 1.
¥9∂ Asia T-208/01, tuomio 3.12.2003.
¥10∂ Asia COMP/F-2/36.693, Volkswagen, komission päätös 29.6.2001,

EYVL L 262, 2.10.2001.
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yritysten välinen sopimus, jollei se näytä toteen,
että jälleenmyyjät ovat todellisuudessa hyväksy-
neet sen. Tuomioistuin katsoi myös, että komis-
sio ei ollut esittänyt näyttöä siitä, että jälleenmyy-
jät olisivat noudattaneet kehotuksia, ja että
komissio oli virheellisesti katsonut, että jälleen-
myyntisopimuksen allekirjoittaminen merkitsee
kaikkien valmistajan myöhemmin antamien ke-
hotusten selvään lausuttua tai hiljaista hyväksyn-
tää. Komissio on nostanut tuomiota vastaan kan-
teen (asia C-74/04).

5.3 Päätelmä

167. Hintojen kehitystä koskevien raporttien
mukaan Euroopan unionissa on yhä suuria hinta-
eroja. Nämä erot osoittavat, että eri jäsenvaltioi-
den jakelijoiden välinen kilpailu ja rajatylittävä
kauppa eivät vielä aiheuta kilpailupainetta
valmistajille ja että markkinat ovat edelleen
melko pirstaleiset. Nyt kun uusi ryhmäpoikkeus-
asetus on tullut kokonaisuudessaan voimaan
1. lokakuuta 2003, uusien sääntöjen pitäisi lisätä
kilpailupainetta ja edistää markkinoiden yhden-
tymistä sekä helpottaa rajatylittävää kauppaa.
Seuraava merkittävä vaihe markkinoiden yhden-
tymisen edistämisessä saavutetaan 1. lokakuuta
2005. Tämän päivän jälkeen valmistajat eivät
enää saa estää jakelijoita perustamasta lisämyyn-
tipisteitä haluamaansa paikkaan, myös muihin jä-
senvaltioihin.

6 Rahoituspalvelut

6.1 Lainsäädäntö

Uusi vakuutusalan ryhmäpoikkeusasetus (1)

168. Komissio antoi 27. helmikuuta uuden va-
kuutusalan ryhmäpoikkeusasetuksen, joka kor-
vasi asetuksen (ETY) N:o 3932/92, jonka voi-
massaolo päättyi maaliskuun lopussa. Asetuksen
antamista edelsi laaja kuulemismenettely, jonka
aikana saatiin lausuntoja vakuutusalan järjes-
töiltä, kuluttajajärjestöiltä ja julkisilta elimiltä.
Asetuksessa myönnetään poikkeus tietyille va-
kuutusalan sopimustyypeille, nimittäin sopimuk-
sille, jotka koskevat

– yhteisiä riskilaskelmia ja -tutkimuksia

– ohjeellisia vakiovakuutusehtoja

– tietyntyyppisten riskien yhteistä kattamista

– turvalaitteiden testausta ja hyväksymistä.

Asetuksen II luku: yhteiset riskilaskelmat ja 
-tutkimukset

169. Vakuuttajien kannalta on tärkeää, että nii-
den käytettävissä on tarkat tiedot vakuutettavista
riskeistä, tulevat riskit mukaan lukien. Tämä ei
ole aina mahdollista niiden tietojen perusteella,
joita niillä on sisäisesti käytettävissä omien
asiakkaidensa perusteella. Tämän vuoksi ryhmä-
poikkeuksessa sallitaan tilastotietojen vaihto ja
yhteiset riskilaskelmat tietyin edellytyksin.

Asetuksen III luku: ohjeelliset 
vakiovakuutusehdot

170. Vakuuttajien kansalliset yhteenliittymät
laativat vakiovakuutusehtoja monentyyppisiä va-
kuutussopimuksia varten. Ryhmäpoikkeuksen
soveltamisala säilyy tältä osin entisellään asetuk-
seen (ETY) N:o 3932/92 verrattuna, vaikka poik-
keuksen myöntämiselle onkin asetettu joitakin li-
säehtoja. Vakuutusalan edustajat esittivät useita
merkittäviä huomautuksia, joita ne tukivat käy-
tännön esimerkeillä, perustellakseen sitä, että oh-
jeelliset vakiovakuutusehdot täyttävät kaikki
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mu-
kaisen poikkeuksen edellytykset; erityisesti va-
kiovakuutusehdot tuovat vakuutusyhtiöille te-
hokkuusetuja, ja ne voivat olla hyödyllisiä myös
kuluttajajärjestöjen ja vakuutuksenvälittäjien
kannalta.

Asetuksen IV luku: vakuutuspoolit

171. Useiden vakuuttajien muodostamat vakuu-
tuspoolit ovat tavallisia vakuutettaessa suuria tai
poikkeuksellisia riskejä (kuten ilmailuun, ydin-
voimaan ja ympäristöön liittyvät riskit), joita yk-
sittäiset vakuutusyhtiöt ovat haluttomia vakuutta-
maan yksin. Tältä osin ryhmäpoikkeuksen
soveltamisalaa on laajennettu asetukseen (ETY)
N:o 3932/92 verrattuna. Ensinnäkin on nostettu
sellaisten poolien markkinaosuusrajoja, joille
poikkeus voidaan myöntää (rinnakkaisvakuutus-
poolien osalta kymmenestä prosentista 20 pro-
senttiin ja rinnakkaisjälleenvakuutuspoolien
osalta 15 prosentista 25 prosenttiin). Toiseksi
kaikille pooleille, jotka on vastaperustettu uuden

¥1∂ Komission asetus (EY) N:o 358/2003, annettu 27 päivänä helmi-
kuuta 2003, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan sovelta-
misesta tiettyihin vakuutusalan sopimusten, päätösten ja
yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin, EUVL L 53,
28.2.2003. 
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riskin kattamiseksi – eli riskin, jota varten on ke-
hitettävä kokonaan uusi vakuutustuote –, myön-
netään uuden asetuksen perusteella poikkeus kol-
meksi vuodeksi ilman markkinaosuusrajaa.

172. Poikkeuksen soveltamisalan laajentamisen
vastapainoksi käyttöön otetaan tiettyjä poikkeuk-
sen myöntämistä koskevia lisäedellytyksiä. Eri-
tyisesti on syytä mainita edellytys, jonka mukaan
ryhmäpoikkeusta ei sovelleta, jos yritys on jäse-
nenä kahdessa samoilla markkinoilla toimivassa
poolissa tai jos sillä on määräävä vaikutus kahden
poolin liiketoimintapolitiikkaan.

Asetuksen V luku: turvalaitteet

173. Useimmissa jäsenvaltioissa vakuuttajien
välillä on sopimuksia, jotka koskevat turvalaittei-
den teknisiä eritelmiä (esimerkiksi hälyttimet
sekä varkauden- ja palonestolaitteet). Laitteiden
testaus tapahtuu näiden sopimusten mukaisesti,
ja niiden pohjalta laaditaan luettelot hyväksy-
tyistä laitteista. Komission asetus (ETY)
N:o 3932/92 kattoi kaikki tällaiset sopimukset.
Uuden sopimuksen soveltamisalaa on pienen-
netty, jotta se vastaisi turvalaitteisiin sovellettavia
yhdenmukaistettuja sisämarkkinasääntöjä. Sopi-
muksille myönnetään poikkeuslupa ainoastaan
silloin, kun yhteisön tason yhdenmukaistamista
ei ole tapahtunut.

174. Uusi asetus on voimassa seitsemän vuotta,
ja sen voimassaoloaika päättyy 31. maaliskuuta
2010.

6.2 Asiat

Clearstream (1)

175. Komissio lähetti 28. maaliskuuta väitetie-
doksiannon Clearstream Banking AG:lle, joka on
Saksan arvopaperikeskus, ja sen emoyhtiölle
Clearstream International SA:lle. Väitetiedoksi-
anto koskee Clearstream Banking AG:n kieltäy-
tymistä tarjoamasta tiettyjä kansainvälisiä selvi-
tyspalveluja ja sen yhtä asiakastaan kohtaan
harjoittamaa syrjintää.

176. Clearstream-konserni tarjoaa arvopaperei-
den selvitys- ja säilytyspalveluja. Arvopaperi-
markkinoiden transaktiot saatetaan päätökseen
selvitystoiminnalla. Selvitysjärjestelmien moit-

teeton toiminta EU:ssa on välttämätöntä tehok-
kaiden eurooppalaisten pääomamarkkinoiden
kehittämiseksi.

177. Väitetiedoksiannossa komissio katsoo, että
Clearstream Banking AG on määräävässä ase-
massa oleva yritys markkinoilla, joilla tarjotaan
ensisijaisia selvityspalveluja Saksan lainsäädän-
nön mukaisesti liikkeeseen lasketuille arvopape-
reille. Määräävä asema on seurausta siitä, että
suurin osa Saksan lainsäädännön mukaisesti kau-
pankäyntiä varten liikkeeseen lasketuista arvopa-
pereista säilytetään Clearstream Banking AG:ssä.
Arvopaperikeskuksen säilytyksessään oleville
arvopapereille tarjoamat selvityspalvelut on ero-
tettava välittäjien, kuten pankkien, tarjoamista
toissijaisista selvityspalveluista. On olemassa
selvästi erotettava suurten rahoitusvälittäjien
ryhmä, jolle toisen välittäjän käyttäminen arvo-
paperikeskuksen sijasta ei ole vaihtoehto.

178. Väitetiedoksianto koskee Clearstream Ban-
king AG:n kieltäytymistä tarjoamasta selvitys-
palveluja ja sen harjoittamaa syrjivää hinnoitte-
lua.

179. Komissio katsoo, että Clearstream kieltäy-
tyi tarjoamasta Euroclear Bank SA:lle selvitys-
palveluja rekisteröityjä osakkeita varten, joiden
merkitys Saksassa on lisääntynyt vuodesta 1997,
erityisesti kieltämällä Eurocleariltä oikeuden
käyttää rekisteröityjen osakkeiden selvitysjärjes-
telmää Saksassa yli kahden vuoden ajan. Vasta-
kohtana Clearstream Banking AG:n viivyttelylle
tässä tapauksessa muut asiakkaat saivat kyseiset
palvelut nopeasti. Komissio katsoo tällaisten ly-
hyiden toimitusaikojen olevan tavanomainen
käytäntö alalla.

180. Syrjivän hinnoittelun osalta väitteet perus-
tuvat siihen, että ennen tammikuuta 2002
Clearstream Banking AG peri Eurocleariltä kor-
keampaa transaktiokohtaista hintaa kuin Saksan
ulkopuolella sijaitsevilta kansallisilta arvopaperi-
keskuksilta. Komissio katsoo alustavasti, että eri-
laiseen kohteluun ei ole perusteita. Esimerkiksi
Euroclearin transaktiomäärät ovat suurempia ja
automatisoinnin aste on korkeampi kuin kansalli-
silla arvopaperikeskuksilla.

181. Väitetiedoksiannolla aloitettiin muodolli-
nen menettely, mutta se ei vaikuta menettelyn
tulokseen. Kuulemistilaisuus järjestettiin 24. hei-
näkuuta.¥1∂ Asia COMP/D-1/38.096.
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MasterCard Europe/International 
(monenvälinen toimitusmaksu) (1)

182. Komissio lähetti 24. syyskuuta Master
Cardille väitetiedoksiannon, joka koskee sen
monenvälisiä toimitusmaksuja (2) maksukorteilla
EU:ssa ja ETA-alueella tehdyistä rajatylittävistä
maksuista. MasterCardin järjestelmässä maksun
maksaa kauppiaan pankki kortin myöntäneelle
pankille. Kauppiaiden pankit siirtävät kustannuk-
set kauppiaille, jotka puolestaan sisällyttävät ne
vähittäishintoihinsa. Monenväliset toimitusmak-
sut vahvistetaan MasterCardin säännöissä, joista
on ilmoitettu komissiolle.

183. Komissio päätteli väitetiedoksiannossa alus-
tavasti, että MasterCardin monenväliset toimitus-
maksut rajoittavat kilpailua MasterCardin jäsen-

pankkien välillä ja että sille ei voida myöntää
poikkeusta. Komissio huomautti, että MasterCar-
din monenväliset toimitusmaksut eivät noudatta-
neet niitä perusperiaatteita, jotka vahvistettiin ko-
mission heinäkuussa 2002 Visan monenvälisistä
toimitusmaksuista tekemässä päätöksessä (3).
Kauppiailla ei ole muuta mahdollisuutta kuin hy-
väksyä MasterCard-kortit. Jotta estettäisiin Master-
Cardia asettamasta kauppiaiden ja kuluttajien
eduista välittämättä monenväliset toimitusmak-
sunsa tasolle, jolla se saa mahdollisimman paljon
tuloja, kyseisten maksujen on oltava läpinäkyviä ja
perustuttava kustannuksiin.

184. Väitetiedoksiannolla aloitettiin muodolli-
nen menettely, mutta se ei vaikuta menettelyn tu-
lokseen.

7 Viestintäala

¥1∂ Asiat COMP/D-1/34.324, COMP/D-1/34.579, COMP/D-1/
35.578, COMP/D-1/36.518 ja COMP/D-1/38.580.

¥2∂ Monenvälinen toimitusmaksu on pankkien välinen maksu, joka
peritään jokaisesta maksukortilla suoritetusta maksusta.

¥3∂ Asia COMP/D-1/29.373, Visa International, EYVL L 318,
22.11.2002.

Lisälehti 5: Yhteismyyntijärjestelyt televisioalalla – kansallisen 
tason jalkapallo-ottelut

Komissio käsitteli useita asioita, jotka koskevat kansallisen liigan jalkapallo-otteluita. Saksan Bundes-
liigan jalkapallo-otteluiden mediaoikeuksien yhteismyyntijärjestelyä koskevassa komission tutkimuk-
sessa ilmeni kilpailuongelmia, jotka ovat monessa suhteessa samankaltaisia kuin UEFA:n Mestarien
liigasta 23. heinäkuuta tehdyssä päätöksessä yksilöidyt kilpailuongelmat. Saksan jalkapalloliitot esittivät
komissiolle uuden suunnitelman, jossa muutetaan huomattavasti alun perin ilmoitettua järjestelyä. Se
perustuu UEFA:n Mestarien liigaa koskevassa päätöksessä luotuun malliin, jota on mukautettu asiaa
koskeviin olosuhteisiin. Komissio aikoo myöntää Bundesliigan 1. ja 2. divisioonan otteluiden lähetysoi-
keuksien uudelle markkinointijärjestelmälle poikkeuksen kilpailusääntöjen soveltamisesta. Uutta markki-
nointijärjestelmää kuvailtiin lehdistötiedotteessa ja asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukaisessa
tiedonannossa, joka julkaistiin lokakuussa.

Alustavan arvioinnin mukaan esitetty suunnitelma tuo lisää monipuolisuutta ja kilpailua Bundesliigan 1.
ja 2. divisioonan otteluiden lähettämiseen. Lisäksi sen odotetaan piristävän lähetystoimintaa uusien
medioiden, UMTS:n ja laajakaistaisen Internetin kautta. Uudessa järjestelmässä kaikkia lähetysoikeuksia
ei enää myydä pakettina yhdelle ainoalle lähetystoiminnan harjoittajalle. Ensimmäistä kertaa lähetysoi-
keudet kootaan useisiin paketteihin, joita tarjotaan erikseen avoimessa menettelyssä. Tulevaisuudessa
kaikki ottelut voidaan lähettää suorina ja/tai lähes suorina lähetyksinä Internetin ja matkapuhelimen väli-
tyksellä. Lisäksi Bundesliigan 1. ja 2. divisioonan seurat voivat myydä osan lähetysoikeuksista itse.

Markkinointijärjestelmä ja mahdollinen poikkeuslupa eivät kata Saksan liigan siirtymäkauden jälkeen
tekemiä tulevia lisenssisopimuksia. Komissio varaa itselleen oikeuden tarkastella niitä erikseen yhteisön
oikeuden perusteella, erityisesti jos yksi ainoa toiminnanharjoittaja hankkii useita yhdessä myytävistä
paketeista, joihin sisältyy yksinoikeuksia.

Komissio lähetti joulukuussa 2002 väitetiedoksiannon Yhdistyneen kuningaskunnan FA Premier
Leaguelle (FAPL). FAPL toimitti tarkistetun version myyntipolitiikastaan, joka parannuksista huolimatta
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Euroopan maksutelevisiomarkkinoiden 
rakenneuudistus ja vakauttaminen – 
periaatteiden kehittäminen

185. Valvoessaan kilpailulainsäädännön sovelta-
mista viestintäalalla komissio on vuonna 2003 kes-
kittynyt tarkastelemaan useiden eurooppalaisten
maksutelevisiomarkkinoiden rakenneuudistusta ja
vakauttamista koskevia kaupallisia järjestelyjä esi-
merkiksi Pohjoismaissa ja Italiassa. Pohjoismaissa
maksutelevisio-operaattori Canal+ luopui pohjois-
maisesta maksutelevision suorasta satelliittijakelu-
järjestelmästä eli Canal Digitalista siirtämällä
50 prosentin omistusosuutensa toiselle osakkaalle
eli Telenorille. Samanaikaisesti Canal+ ja Telenor
tekivät pitkäaikaiset kahdenväliset yksinoikeudel-
liset sopimukset Canal+:n pohjoismaisten maksu-
televisio- ja kertamaksutelevisiokanavien jakelusta
Pohjoismaissa, jotta taataan aikaisemmin Canal
Digitalin vertikaalisesta yhteydestä Canal+:aan
saatujen taloudellisten etujen jatkuvuus. Komissio
katsoo, että tällainen fuusion purkaminen yhdessä
taloudellisesti toisistaan erillisten yritysten välisten
sopimukseen perustuvien vertikaalisten yksinoi-
keuksien ja kilpailukieltovelvoitteiden kanssa kuu-
luu perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan so-
veltamisalaan. Tällaisessa tapauksessa komission
on estettävä maksutelevisioalan tuotantoketjun
alku- ja loppupään markkinoiden pitkäaikainen sul-
keminen, josta erityisesti potentiaaliset markki-
noille tulijat kärsivät, varsinkin jos markkinat ovat
erittäin keskittyneet. Sen vuoksi komissio pyrkii
pienentämään yksinoikeus- ja kilpailukieltojärjeste-
lyjen sekä laajuutta että kestoa vähentääkseen po-
tentiaalisen markkinoille tulon esteitä. Näin komis-

sio voi myöntää tällaisille sopimuksille
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mu-
kaisen poikkeuksen rajoitetuksi ajaksi ottaen huo-
mioon syntyvät tehokkuusedut ja erityisesti osa-
puolten oikeus saada takaisin sopimussuhteensa
perusteella liiketoimintaan tekemät investoinnit.
Komissio sovelsi asiassa Telenor/Canal+ / Canal
Digital (1) ensimmäistä kertaa tällä alalla loka-
kuussa 2000 annetuissa, vertikaalisia rajoituksia
koskevissa suuntaviivoissa (2) vahvistettuja periaat-
teita. Sisältönsä puolesta tämä lähestymistapa vas-
taa Italian maksutelevisiomarkkinoilla Newscorp/
Telepiù-fuusiota (3) koskeneessa asiassa noudatet-
tua lähestymistapaa. Kyseisessä asiassa asetettiin
useita ehtoja, esimerkiksi kolmansien osapuolten
oikeus käyttää fuusion seurauksena syntyvän
yrityksen omistamaa järjestelmää sekä premium-si-
sältöä koskevien lisenssisopimusten keston ja laa-
juuden rajoittaminen, jotta varmistettaisiin poten-
tiaalisten markkinoille tulijoiden mahdollisuudet
päästä markkinoille.

Lehtien jakelu painoalalla

186. Painoalalla, erityisesti aikakauslehtien mark-
kinoilla, komissio seuraa edelleen tiiviisti kansain-
välisten hintaerojen kehitystä. Hintaerot ovat aiem-
paa selvemmin kuluttajien havaittavissa, sen
jälkeen kun euro otettiin käyttöön 1. tammikuuta

ei poistanut täysin komission havaitsemia ongelmia. Erityisesti ehdotukseen näytti sisältyvän kohtuuttomia
tuotannonrajoituksia, ja se rajoitti kilpailua FAPL-oikeuksien markkinoilla. Komissio ilmoitti joulukuussa
2003 väliaikaisesta sopimuksesta FAPL:n ja BSkyB:n – suorien televisiolähetysoikeuksien haltijan –
kanssa. (1) Sopimus lisäsi markkinoille tulevien oikeuksien määrää ja FAPL-sisältöä kuluttajille tarjoavien
lisenssinhaltijoiden määrää. Väliaikaisesta sopimuksesta oli tarkoitus käynnistää julkinen kuuleminen vuoden
2004 alussa.

Useiden ranskalaisten jalkapalloseurojen joulukuussa 2001 tekemässä kantelussa asetettiin kyseenalai-
seksi muun muassa televisiointioikeuksien markkinointia koskevien kansallisten säännösten yhdenmukai-
suus EU:n kilpailusääntöjen kanssa. Kantelussa keskityttiin näiden oikeuksien myyntiä koskeviin
horisontaalisiin seikkoihin. Lisäksi jalkapallon kansallisten mestaruusotteluiden lähetysoikeuksia
koskeva tarjouskilpailu johti maksutelevisio-operaattorin kansallisella tasolla tekemään kanteluun, jonka
seurauksena Ranskan kilpailuviranomaiset määräsivät välitoimia Ligue du Football Professionnel -liigaa
vastaan vuoden 2003 alussa. Tässä menettelyssä keskityttiin jalkapallon lähetysoikeuksien myyntiä
koskeviin vertikaalisiin seikkoihin. Komissiolle tehty kantelu peruttiin kesäkuussa. Peruminen johtui
siitä, että relevantteja kansallisia säännöksiä on muutettu kansallisen lainsäädäntöuudistuksen yhteydessä.

(1) Lehdistötiedote IP/03/1748, 16.12.2003.

¥1∂ Asia COMP/C-2/38.287.
¥2∂ Komission tiedonanto ”Suuntaviivat vertikaalisista rajoituk-

sista”, EYVL C 291, 13.10.2000, s. 1.
¥3∂ Asia COMP/M.2876.
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2002. Itävallan kuluttajien etuja ajavan Bundesar-
beitskammerin tekemän kantelun seurauksena ko-

missio tutkii parhaillaan saksankielisten lehtien
hinnankorotuksia Saksassa ja Itävallassa.

Lisälehti 6: Viestinten moniarvoisuus ja kilpailuoikeus

Viestinten moniarvoisuuden säilyttäminen ja kehittäminen on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä yleis-
hyödyllisistä tavoitteista samoin kuin kulttuurin moninaisuuden säilyttäminen ja kaikenlaisten viestintä-
välineiden asettaminen unionin kansalaisten käyttöön.

Tämä kuvastaa unionin selvää sitoumusta suojella viestinten moniarvoisuutta sekä vapautta välittää ja vastaan-
ottaa tietoja demokraattisen prosessin kannalta tärkeinä arvoina (1), kuten perusoikeuskirjan 11 artiklassa,
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa ja ehdotuksessa Euroopan perustuslaiksi (2) määrätään.

Komissio on useissa tilanteissa selventänyt, että se katsoo viestinten moniarvoisuuden olevan olennaista
sekä Euroopan unionin toiminnalle että jäsenvaltioiden kulttuuri-identiteetille (3) mutta että vastuu vies-
tintäalan keskittymisen valvonnasta kuuluu pääasiassa jäsenvaltioille. Jäsenvaltioilla säilyy oikeus antaa
kansallisia lakeja viestinten omistamisen valvonnasta, kuten sulautuma-asetuksen 21 artiklan 3 kohdassa
selvästi todetaan. (4)

Useat jäsenvaltiot valvovat omistuksia yhdessä viestimessä ja useissa viestimissä käyttäen erilaisia lähestymis-
tapoja ja/tai yhdistelemällä yleisöosuuksia, osakepääomaa ja toimilupien lukumäärää koskevia rajoituksia.

Euroopan parlamentti on käsitellyt viestinten moniarvoisuutta ja viestintäalan keskittymisen valvontaa
useissa aloitteissa ja päätöslauselmissa.

Kilpailupolitiikan välineiden soveltaminen viestintäalalla rajoittuu markkinarakenteeseen ja viestintäyri-
tysten toiminnan taloudellisiin vaikutuksiin liittyviin seikkoihin sekä valtiontukien valvontaan. Sillä ei
voida eikä yritetäkään korvata viestintäalan keskittymisen kansallista valvontaa eikä kansallisia toimenpi-
teitä viestinten moniarvoisuuden takaamiseksi. Kilpailusääntöjen soveltaminen rajoittuu sellaisten ongel-
mien ratkaisuun, joita määräävien asemien syntyminen tai vahvistuminen kyseessä olevilla markkinoilla
aiheuttaa, sekä kilpailijoiden markkinoilta sulkemisen valvontaan.

Kilpailunrajoituksia ja yrityskeskittymien valvontaa koskevia periaatteita soveltamalla kilpailupolitiikka voi
kuitenkin vaikuttaa osaltaan merkittävästi viestinten moniarvoisuuden säilyttämiseen ja kehittämiseen niin
perinteisillä televisiomarkkinoilla kuin muilla lähetystoiminnan markkinoilla sekä uusmediamarkkinoilla.
Avoimet markkinat luovat ympäristön, jossa voidaan edistää television, painoalan ja uusmedioiden moniarvoi-
suutta.

Kilpailusääntöjen soveltaminen on vaikuttanut tähän yhtäältä säilyttämällä tasapainon kulttuurin moni-
naisuuden ja viestinten moniarvoisuuden turvaamisen välillä ja toisaalta takaamalla tehokkuuden, kuten
johdonmukaisesti on osoitettu useissa käsitellyissä asioissa (5). Esimerkkeinä voidaan mainita ehdot, joita
on asetettu viimeaikaisissa sulautuma-asioissa (6), ja ehdot, joilla pyritään varmistamaan, että toimijat
saavat käyttöönsä premium-urheilusisältöä (7) ja -elokuvia.

Soveltamalla kilpailusääntöjä tiukasti viestintäalalla valtuuksiensa rajoissa komissio pienentää lähetystoi-
minnan harjoittajien ja uusien tulokkaiden markkinoille pääsyn esteitä ja siten estää markkinoiden sulke-
misen sekä epätoivotut keskittymiset.

Kilpailunrajoituksia ja yrityskeskittymien valvontaa koskevien sääntöjen soveltaminen yhdessä valtiontu-
kisääntöjen soveltamisen kanssa edistää merkittävästi kaikenlaisten viestintävälineiden asettamista
unionin kansalaisten käyttöön.

(1) Katso perustamissopimuksen 6 artiklan 1 kohta ja Euroopan perustuslakia koskevan ehdotuksen 2 artikla.
(2) II osaston 11 artikla.
(3) Katso Amsterdamin sopimuksen liitteenä oleva pöytäkirja jäsenvaltioiden julkisesta yleisradiotoiminnasta.
(4) ”– – jäsenvaltiot voivat toteuttaa aiheelliset toimenpiteet suojatakseen muita kuin tässä asetuksessa tarkoitettuja oikeutettuja etuja,

jos toimenpiteet ovat sopusoinnussa yhteisön oikeuden yleisten periaatteiden ja muiden yhteisön sääntöjen kanssa. – – tiedonväli-
tyksen moniarvoisuutta – – pidetään – – oikeutettuina etuina.”

(5) Katso esimerkiksi asiat COMP/M.469, MSG Media, EYVL L 364, 31.12.1994, COMP/M.553, RTL/Veronica, EYVL L 294,
19.11.1996, COMP/M.993, Bertelsmann/Kirch/Premiere, EYVL L 53, 31.7.1999.

(6) Katso esimerkiksi asia COMP/M.2876, Newscorp/Telepiù.
(7) Katso UEFA:n Mestarien liigaa koskeva päätös, COMP/C-2/37.398.
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8 Vapaat ammatit

187. Vapaiden ammatinharjoittajien tarjoamien
ammatillisten palvelujen sääntelyä eri jäsenval-
tioissa koskevia tutkimuksia jatkettiin vuonna
2003. (1) Tarkoituksena on selvittää perusteelli-
sesti, kuinka vapaita ammatteja säännellään ja
millaisia vaikutuksia sillä on.

188. Komissaari Mario Monti käynnisti tämän
selvitystyön 21. maaliskuuta Saksan lakimies-
yhdistyksessä pitämässään puheessa (2). Hän to-
tesi vapaiden ammattien alan myötävaikuttavan
merkittävällä tavalla Lissabonissa asetetun ta-
voitteen saavuttamiseen, jonka mukaan Euroo-
pasta on kehitettävä dynaamisin tietoon perus-
tuva talousalue maailmassa vuoteen 2010
mennessä. Sen jälkeen hän otti esille kysymyk-
sen siitä, mikä estää innovatiivisten ja entistä
kilpailukykyisempien palvelujen kehittämistä.
Hän pyysi kommentteja kaikilta asianomaisilta
osapuolilta.

189. Keskustelun herättämiseksi kilpailun pää-
osasto julkaisi riippumattoman tutkimuksen,
jonka komission toimeksiannosta oli toteuttanut
Wienissä toimiva tutkimuskeskus (Institut für Hö-
here Studien, IHS). Tutkimus osoitti sääntelytason
vaihtelevan merkittävästi jäsenvaltioiden ja myös
eri ammattien välillä. Siinä todettiin, ettei ole näyt-
töä siitä, että markkinat toimisivat puutteellisesti
maissa, joissa sääntelyä on suhteellisesti muita vä-
hemmän. Päinvastoin tutkimuksessa pääteltiin,
että yhä suurempi vapaus ammatinharjoittami-
sessa lisäisi yleistä vaurastumista.

190. Kyselyyn saatiin lähes 250 vastausta asian-
omaisilta osapuolilta ja niistä julkaistiin tiivis-
telmä kilpailun pääosaston verkkosivustolla. Li-
säksi tutkimuksen ja asianomaisilta osapuolilta
saatujen kommenttien perusteella laadittiin kat-
saus sääntelyyn. (3)

191. Brysselissä 28. lokakuuta pidettyyn amma-
tillisten palvelujen sääntelyä koskevaan konfe-

¥1∂ Katso myös XXXII:n kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen
(2002) 197–209 kohdat.

¥2∂ ”Competition in Professional Services: New Light and New
Challenges”, Bundesanwaltskammer, Berliini, Saksa, 21.3.2003.

¥3∂ Nämä ja muut asiaan liittyvät asiakirjat ovat saatavilla Internet-
sivulta http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/
conference/libprofconference.htm.

Lähde: HISS-tutkimus.
Huom. Kreikka ja Portugali eivät ole mukana, koska eräistä ammateista ei ollut riittävästi tietoja.
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renssiin osallistui 260 ammatinharjoittajien,
heidän asiakkaidensa, kuluttajajärjestöjen, kil-
pailuviranomaisten ja poliittisten päättäjien sekä
akateemisten piirien edustajaa. Tavoitteena oli vi-
rittää avointa keskustelua asianajajien, notaarien,
arkkitehtien, insinöörien, tilintarkastajien ja far-
maseuttien tarjoamiin ammatillisiin palveluihin
kohdistuvan erityyppisen sääntelyn perusteluista,
eduista ja haitoista. Puheenvuoroissa keskityttiin
siihen, millaisia vaikutuksia sääntelyllä on liike-
toimintaympäristöön ja kuluttajansuojaan. Myös
eräissä maissa toteutetuista viimeaikaisista uu-
distuksista saaduista kokemuksista keskusteltiin.

192. Puheenvuoroista ilmeni, että jonkinastei-
nen perinteisten sääntöjen uudistus olisi hyödyl-
listä. Kuluttajien edustajat korostivat hintoihin
liittyvien seikkojen lisäksi erityisesti sitä, että
sääntöjen on oltava avoimia ja perusteltuja.

193. Komissaari Monti ilmoitti konferenssin
päätöspuheessa, että aikomuksena on antaa ko-
mission kertomus kilpailusta ammatillisten pal-
velujen alalla vuoden 2004 alussa. Kertomuk-
sessa on tarkoitus tarkastella taloudellisia
perusteita joidenkin voimassa olevien sääntöjen
ja asetusten uudistukseen sekä oikeudellisia puit-
teita, joiden perusteella arvioidaan niiden yhden-
mukaisuus EU:n kilpailusääntöjen kanssa.

194. Komissio aikoo edistää entisestään päte-
vien ammatinharjoittajien tasapuolisia toiminta-
edellytyksiä rajatylittävän liikkuvuuden ja ter-
veen kilpailun lisäämiseksi, josta hyötyvät sekä
ammatinharjoittajat että kuluttajat. Samalla ko-
missio vahvistaa sitoumuksensa kunnioittaa
sellaista kilpailua rajoittavaa sääntelyä ja itse-

sääntelyä, joka on perusteltua yleisen edun
perusteella. (1)

195. Yhteistyötä muiden kilpailuviranomaisten
kanssa jatkettiin ja tiivistettiin. Ammatillisten
palvelujen sääntelystä keskusteltiin kansallisten
kilpailuvirastojen johtajien kanssa 18. kesäkuuta
ja 19. marraskuuta pidetyissä kokouksissa.
Asiantuntijatason kokouksessa 26. marraskuuta
keskusteltiin kyselytutkimuksen tuloksista.

196. Yhteisöjen tuomioistuimen 9. syyskuuta
asiassa Consorzio Industrie Fiammiferi (2) anta-
malla tuomiolla on merkitystä tälle alalle, jolla
jäsenvaltiot usein hyväksyvät kilpailua rajoittavia
säännöksiä. Jotta EU:n kilpailusääntöjen vaiku-
tusta ei heikennettäisi, kansallisen kilpailuviran-
omaisen on lopetettava sellaisen kansallisen lain
soveltaminen, jossa yrityksiä vaaditaan toimi-
maan EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan
vastaisesti, ja annettava yrityksille kyseisen lain
soveltamisen lopettamista koskeva määräys.

197. Lopuksi komission käsiteltävänä on ollut
alaa koskevia yksittäisiä asioita. Erityisesti on
syytä mainita 3. marraskuuta lähetetty väitetie-
doksianto asiassa, jonka käsittelyn komissio
aloitti omasta aloitteestaan ja joka koski Belgian
arkkitehtiliiton suosittelemaa vähimmäishinta-
taulukkoa. (3)

¥1∂ Katso vastaus Euroopan parlamentissa esitettyyn suulliseen
kysymykseen, joka koski markkinoiden sääntelyä ja kilpailu-
sääntöjä vapaiden ammattien alalla (O-63/03).

¥2∂ Asia C-198/01, tuomio 9.9.2003.
¥3∂ Asia COMP/D-3/38.549.
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Kuvio 1 – Uudet asiat.
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II – YRITYSKESKITTYMIEN VALVONTA
1 Johdanto

198. Komissiolle vuonna 2003 ilmoitettujen su-
lautumien ja yrityskauppojen määrä laski edel-
leen kohti 1990-luvun lopun tasoa. Vaikka
vuonna 2002 ilmoitettiin 279 yrityskeskittymää,
mikä merkitsi hienoista laskua vuodesta 2001
(335), vuonna 2003 tehtiin ainoastaan 212 ilmoi-
tusta (katso kaavio). 

199. Ilmoitusten kokonaismäärän vähentymisen
lisäksi myös niiden asioiden määrä, jotka aiheutti-
vat vakavia epäilyjä kilpailuun kohdistuvan vaiku-
tuksen osalta ja sen vuoksi edellyttivät sulautuma-
asetuksen 8 artiklan mukaiseen päätökseen johta-
vaa perusteellista (toisen vaiheen) tutkimusta, vä-
heni hieman yhdeksästä tapauksesta vuonna 2002
kahdeksaan tapaukseen vuonna 2003. Kaikki kah-
deksan toimenpidettä hyväksyttiin lopulta joko
siksi, että yritykset toimittivat sitoumuksia, jotka
poistivat alkuperäiset kilpailuongelmat (kuusi
asiaa), tai siksi, että perusteellinen tutkimus ei vah-
vistanut alkuperäisiä epäilyjä kilpailuongelmista
(kaksi asiaa).

200. Komissio teki vuonna 2003 yhteensä
231 lopullista päätöstä, joista kahdeksaa edelsi
perusteellinen toisen vaiheen tutkimus (ei yhtään
kieltoa, kaksi hyväksyntää ilman ehtoja ja kuusi
ehdollista hyväksymispäätöstä) ja joista yhdessä-
toista annettiin alustavan (”ensimmäisen vai-
heen”) tutkimuksen jälkeen ehdollinen hyväk-
syntä. Lisäksi komissio hyväksyi 203 muuta

tapausta ensimmäisessä vaiheessa. Näistä ensim-
mäisen vaiheen päätöksistä 110 (51 prosenttia)
tehtiin syyskuussa 2000 käyttöön otetun yksin-
kertaistetun menettelyn mukaisesti. Lisäksi ko-
missio teki 9 artiklan nojalla yhdeksän päätöstä
asian käsittelypaikan siirtämisestä. Perusteelli-
nen tutkimus aloitettiin yhdeksässä asiassa.

2 Yrityskeskittymien valvonnan uudistus

2.1 Uusi sulautuma-asetus

201. Neuvosto pääsi 27. marraskuuta poliitti-
seen sopimukseen sulautuma-asetuksen uudesta
toisinnosta, joka sisältää komission joulukuussa
2002 esittämät merkittävät uudistukset. Nämä
uudistukset koskevat ensinnäkin 2 artiklan ai-
neellisoikeudellisia seikkoja koskevaa testiä sekä
menettelyyn liittyviä seikkoja, kuten ilmoitusten
ajoittamista, tutkimuksen aikarajoja, komission
päätöksentekovaltuuksia ja tapausten siirtämistä
kansallisten viranomaisten välillä EU:ssa.

202. Sulautuma-asetus hyväksyttiin ensimmäisen
kerran vuonna 1989, ja se tuli voimaan
21. syyskuuta 1990. Tavanomaisen tarkistuslau-
sekkeen mukaisesti komissio aloitti joulukuussa
2001 konsultoinnin, jonka johdosta hyväksyttiin
vuotta myöhemmin laajalle ulottuvien ehdotusten
paketti, jonka tarkoituksena oli parantaa EU:n yri-
tyskeskittymien valvontajärjestelmää. Sulautuma-
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asetuksen muuttamista koskevan ehdotuksen li-
säksi näihin uudistuksiin sisältyi myös muita kuin
lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituk-
sena oli yksinkertaistaa päätöksentekomenettelyä
ja erityisesti vahvistaa taloudellista analyysia sekä
noudattaa puolustautumisoikeuksia yhä parem-
min. Suurin osa uudistuksista on nyt tullut voi-
maan, mukaan lukien kilpailuasioista vastaavan
pääekonomistin nimitys. Lisäksi on perustettu pa-
neeleita, jotka tarkastelevat yrityskeskittymiä tut-
kivien työryhmien päätelmiä ”uusin silmin”.
Jäljempänä on esitelty uudistuskokonaisuuden tär-
keimmät seikat.

2.1.1 Aineellisoikeudellisia seikkoja koskeva 
testi (”substantive test”)

203. Komission uudistusehdotuksen tarkoituk-
sena oli varmistaa, että sulautuma-asetukseen
sisältyvä aineellisoikeudellisten seikkojen
arviointi kattaisi todellisuudessa kaikki kilpailun-
vastaiset sulautumat ja takaisi jatkuvan oikeusvar-
muuden. Komissio käynnisti vihreässä kirjassa
keskustelun sulautuma-asetuksen 2 artiklaan sisäl-
tyvän aineellisoikeudellisten seikkojen arvioinnin
vaikuttavuudesta (määräävään asemaan perustuva
testi) ja erityisesti siitä, kuinka tehokas se on ver-
rattuna useilla muilla lainkäyttöalueilla käytettyyn
”kilpailun merkittävän vähenemisen” (substantial
lessening of competition, SLC) periaatteeseen.
Yksi pääväitteistä SLC:hen siirtymisen puolesta
oli se, että tällainen testi sopisi paremmin käsitel-
täessä monenlaisia ja monimutkaisia kilpailuongel-
mia, joita voi aiheutua yrityskeskittymistä, ja eri-
tyisesti se, että nykyisen testin kattavuudessa
saattaa olla aukko tai aukkoja. Toisaalta katsottiin,
että aivan uudenlaisen arviointimenetelmän käyt-
töönotto voisi vaikeuttaa asetuksen aikana tehtyjen
päätösten soveltamista, tuomioistuinten vuosien
aikana muodostama vakiintunut oikeuskäytäntö
mukaan lukien, ja vähentää oikeusvarmuutta. Tä-
män johdosta komissio ehdotti, että testin sovelta-
misalaa olisi selvennettävä.

204. Neuvoston hyväksymässä tekstissä tode-
taan uudesta testistä seuraavaa: ”Keskittymä ju-
listetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi,
jos se olennaisesti estää tehokasta kilpailua yh-
teismarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla
erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan mää-
räävä asema tai vahvistetaan sitä.” Uusi testi täyt-
tää komission alkuperäiset tavoitteet. Oikeusvar-
muutta parannetaan sulkemalla kaikki edellisessä
testissä havaitut aukot ja samalla säilytetään edel-
listen päätösten käyttökelpoisuus, mukaan lukien

yhteisöjen tuomioistuimen vakiintunut oikeus-
käytäntö. Olisi myös korostettava sitä, että uutta
testiä sovelletaan joulukuussa hyväksytyissä, ho-
risontaalisia sulautumia koskevissa suuntavii-
voissa arvioinnille annetun vankan taloudellisen
kehyksen perusteella (katso jäljempänä). Komis-
sio aikoo myös laatia suuntaviivat muista kuin
horisontaalisista (vertikaalisista ja monialayritys-
ten) sulautumista.

2.1.2 Menettelyihin liittyvät kysymykset

205. Uudessa asetuksessa säädetään useista
muutoksista, joiden tarkoituksena on lisätä järjes-
telmän joustavuutta säilyttäen samalla ennakko-
valvonnan periaate ja selvät, oikeudellisesti sito-
vat määräajat. Lakisääteinen ilmoitusjärjestelmä,
johon liittyy keskittymän toteuttamisen lykkää-
minen, säilyy, mutta järjestelmään sisältyvät vaa-
timukset ovat entistä joustavampia ilmoitusten
ajoituksen suhteen, ja ilmoituksen tekemisen
”käynnistävän toimenpiteen” määritelmää on
muutettu. Tutkimusaikataulut on sidottu tiukoin
määräajoin, vaikkakin joustavuutta on hieman li-
sätty.

Tutkimuksen aikarajat

206. Tutkimuksen aikarajojen osalta uudessa
asetuksessa on useita merkittäviä muutoksia ai-
kaisempaan verrattuna. Ensinnäkin vanhat mää-
räajat on nyt muutettu ”työpäiviksi”, minkä joh-
dosta aikarajoihin on tehty vähäisiä muutoksia.
Ensiksi entinen yhden kuukauden mittainen en-
simmäinen vaihe on 1. toukokuuta 2004 alkaen
25 työpäivää. Toiseksi ensimmäisen vaiheen
kuuden viikon määräaika, jota sovelletaan asioi-
hin, joissa on esitetty sitoumuksia tai joissa on
saatu pyyntö asian käsittelypaikan siirtämisestä,
on muuttunut 35 työpäivän määräajaksi. Kol-
manneksi toisen vaiheen määräaikojen osalta uu-
dessa asetuksessa säädetään 90 päivän määräajan
pidentämisestä 15 työpäivällä 105 työpäiväksi,
jos osapuolet ovat esittäneet korjaustoimenpi-
teitä. Tämän säännöksen tarkoituksena on antaa
kolmansille osapuolille ja jäsenvaltioille yhä pa-
remmat mahdollisuudet tulla kuulluiksi. Tätä pi-
dennystä ei kuitenkaan sovelleta, jos korjaustoi-
menpiteitä esitetään menettelyn aikaisessa
vaiheessa, toisin sanoen alle 55 työpäivää toisen
vaiheen menettelyn aloittamisen jälkeen. Neljän-
neksi asetuksessa säädetään toisen vaiheen pi-
dentämisestä 20 työpäivällä monimutkaisissa ta-
pauksissa. Määräaikaa pidennetään kuitenkin
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ainoastaan osapuolten pyynnöstä tai niiden suos-
tumuksella.

Ilmoitusten ajoitus

207. Uudessa asetuksessa säädetään myös yhä
suuremmasta joustavuudesta komissiolle tehtä-
vien ilmoitusten ajoituksen osalta. Uuden lain-
säädännön mukaan on mahdollista ilmoittaa toi-
menpiteestä ennen sitovan sopimuksen tekemistä
edellyttäen, että osapuolet aikovat vilpittömästi
tehdä sopimuksen. Nykyinen ilmoituksen yhden
viikon määräaika sopimuksen tekemisestä on
poistettu sillä edellytyksellä, että sopimuksen
täytäntöönpanoon ei ole ryhdytty. Näiden entistä
joustavampien sääntöjen johdosta yritykset voi-
vat järjestää liiketoimensa yhä paremmin, kun
niiden ei tarvitse sovittaa suunnitelmiaan tarpeet-
toman jäykkien sääntöjen mukaisiksi, ja myös
kansainvälinen yhteistyö keskittymäasioissa hel-
pottunee erityisesti siltä osin kuin on kyse eri vi-
ranomaisten tutkimusten ajoituksen yhteensovit-
tamisesta.

Lisätyt tiedonhankintavaltuudet

208. Tiedonhankinnan osalta uudessa sulau-
tuma-asetuksessa yhdenmukaistetaan joitain
poikkeuksia lukuun ottamatta tiedonhankintaval-
tuudet, sakkojen määräämistä koskevat säännök-
set mukaan lukien, perustamissopimuksen 81 ja
82 artiklan uuden täytäntöönpanoasetuksen sään-
nösten kanssa. Erityisesti on mainittava, että uu-
dessa asetuksessa säädetään sakkojen enimmäis-
määrän korottamisesta, silloin kun annetut tiedot
ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia, sekä uhka-
sakkojen tason korottamisesta, jos yritys ei nou-
data tietopyyntöjä. Tämän johdosta komissio
pystynee hankkimaan tietoja yhä helpommin ja
parantamaan tutkimusten tehokkuutta ja vaikut-
tavuutta.

Yhteisöjen tuomioistuimen kumoamistuomiota 
seuraava menettely

209. Komission päätöksen kumoamisen jälkeen
sovellettavaa 10 artiklan 5 kohdan mukaista me-
nettelyä on selvennetty tarkoituksena kodifioida
komission aikaisemmissa asioissa noudattama
käytäntö. Uuden säännöksen mukaan perusperi-
aatteena on se, että asian tutkinta aloitetaan uu-
delleen ensimmäisen vaiheen menettelyllä uuden
ilmoituksen ja vallitsevat markkinaolosuhteet
huomioon ottavan uuden arvioinnin perusteella.

Asetuksen 8 artiklan mukaiset 
päätöksentekovaltuudet

210. Uudessa asetuksessa selvennetään ehtoja,
joiden mukaisesti kielletty keskittymä on puret-
tava luopumalla hankituista osakkeista tai va-
roista (8 artiklan 4 kohta). Uudessa asetuksessa
komissiolle annetaan valtuudet ottaa käyttöön vä-
litoimenpiteitä, jos keskittymä on toteutettu il-
man lupaa tai jos 8 artiklan 2 kohdan nojalla ase-
tettuja ehtoja ei ole noudatettu.

2.1.3 Toimivaltakysymykset

Yhä yksinkertaisempi ja joustavampi työnjako

211. Yksi komission ehdottamien uudistusten
päätavoitteista oli optimoida komission ja kansal-
listen kilpailuviranomaisten välinen työnjako
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä samalla
ratkaista sitkeä ja suureneva moninkertaisten il-
moitusten ongelma, toisin sanoen samasta toi-
menpiteestä ilmoittaminen usealle EU:n kilpailu-
viranomaiselle. Uudessa asetuksessa säädetään
ensiksi asian siirtämistä koskevan järjestelmän
keventämisestä, siirtämiskriteerien yksinkertais-
taminen mukaan lukien, ja toiseksi siinä otetaan
käyttöön ilmoituksentekijöiden mahdollisuus
pyytää ilmoitusta edeltävässä vaiheessa asian kä-
sittelypaikan siirtämistä. Muutosten tarkoituk-
sena on varmistaa, että toissijaisuusperiaatteen
mukaisesti asian käsittelee siihen parhaiten so-
veltuva viranomainen, mutta samalla pidetään
moninkertaista ilmoittamista edellyttävien asioi-
den määrä mahdollisimman pienenä.

Asiat, joilla on yhteisönlaajuinen ulottuvuus

212. Kun keskittymällä on yhteisönlaajuinen
ulottuvuus, mutta osapuolet katsovat, että keskit-
tymä saattaa vaikuttaa merkittävästi kilpailuun
tietyillä kansallisilla markkinoilla, ne voivat pyy-
tää asian käsittelyn siirtämistä kyseiselle jäsen-
valtiolle. Ilmoituksentekijöillä on yksinoikeus
tehdä kyseinen aloite ennen ilmoituksen teke-
mistä. Pyynnön olisi perustuttava perusteltuun
lausuntoon ja se on toimitettava sekä komissiolle
että kansalliselle kilpailuviranomaiselle hyväk-
syttäväksi. Määräajat ovat lyhyitä, jotta vältettäi-
siin tilanteen lukkiutuminen.

213. Asioissa, joilla on yhteisönlaajuinen ulottu-
vuus, jäsenvaltiot voivat pyytää, kuten nytkin,
asian käsittelyn siirtämistä ilmoituksen tekemi-
sen jälkeen. Tällaisten tapausten arviointitapaa
on kuitenkin muutettu, toisin sanoen asia voidaan
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siirtää kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi,
jos ilmoitettu toimenpide ”uhkaa vaikuttaa kil-
pailuun merkittävästi” tietyillä kansallisilla
markkinoilla. Siirtopyynnön määräaika säilyy
ennallaan eli 15 työpäivänä.

Asiat, joilla ei ole yhteisönlaajuista ulottuvuutta

214. Uudessa asetuksessa säädetään, että asiat,
joilla ei ole yhteisönlaajuista ulottuvuutta, voi-
daan siirtää komission käsiteltäväksi keskitty-
män osapuolten pyynnöstä, jos keskittymästä on
ilmoitettava vähintään kolmessa jäsenvaltiossa.
Jos yksikään jäsenvaltio, jolla on toimivalta tar-
kastella keskittymää kansallisen lainsäädäntönsä
nojalla, ei vastusta asian käsittelyn siirtämistä
15 työpäivän kuluessa saatuaan keskittymän osa-
puolten perustellun lausunnon, keskittymä katso-
taan yhteisönlaajuiseksi ja siitä on ilmoitettava
vastaavasti. Jos jokin toimivaltainen jäsenvaltio
vastustaa siirtoa kyseisen määräajan kuluessa,
asiaa ei siirretä komission käsiteltäväksi.

215. Uudessa asetuksessa muutetaan myös
22 artiklan säännöksiä, jotka koskevat asian siir-
tämistä jäsenvaltion toimesta tapauksissa, joilla
ei ole yhteisönlaajuista ulottuvuutta. Tällaiset
pyynnöt on tehtävä 15 päivän kuluessa kansalli-
sen ilmoituksen tekemisestä, tai jos ilmoitusta ei
tarvitse tehdä, siitä päivästä, jona viranomainen
sai siitä tiedon. Muut jäsenvaltiot voivat yhtyä al-
kuperäiseen siirtopyyntöön 15 päivän kuluessa
siitä, kun ne ovat saaneet tiedon kyseisestä pyyn-
nöstä. Komissio päättää siirtopyynnön hyväksy-
misestä sillä perusteella, uhkaako keskittymä
vaikuttaa merkittävästi kilpailuun pyynnön esit-
tävän jäsenvaltion tai pyynnön esittävien jäsen-
valtioiden alueella ja vaikuttaako se jäsenvaltioi-
den väliseen kauppaan.

216. Aikomuksena on se, että näitä sulautuma-
asetuksen muutoksia täydennetään julkaisemalla
uusi tiedonanto periaatteista, kriteereistä ja me-
netelmistä, joihin siirtopäätösten olisi perustut-
tava.

Seurantatoimenpiteet

217. Suunnitelmissa on se, että muutettu täy-
täntöönpanoasetus sekä uusittu CO-lomakkeen
malli hyväksytään ennen 1. toukokuuta 2004,
jolloin uusi asetus tulee voimaan. Lisäksi tarvi-
taan toimia muiden komission tiedonantojen
saattamiseksi ajan tasalle vuonna 2004. Komis-
sion yleisen käytännön ja kansainvälisen kilpai-

luviranomaisverkon suositusten mukaisesti näi-
den seurantatoimenpiteiden osalta järjestetään
julkinen konsultointi ennen niiden hyväksy-
mistä.

2.2 Suuntaviivat horisontaalisten 
sulautumien arvioinnista

218. Komissio hyväksyi 16. joulukuuta suunta-
viivat, joissa kuvaillaan yksityiskohtaisesti ana-
lyyttistä lähestymistapaa, jota komissio soveltaa
arvioidessaan sulautuma-asetuksen mukaisesti
horisontaalisten sulautumien (eli (mahdollisesti)
keskenään kilpailevien yritysten välisten sulautu-
mien) todennäköistä vaikutusta kilpailuun. Suun-
taviivoissa selvennetään, että sulautumat ja yri-
tysostot ovat sääntöjenvastaisia ainoastaan, jos ne
lisäävät yritysten markkinavoimaa tavalla, jolla
todennäköisesti on haitallisia vaikutuksia kulut-
tajiin erityisesti aiempaa korkeampien hintojen,
huonompilaatuisten tuotteiden tai supistuneen
valinnanvaran muodossa. Niiden tarkoituksena
on täydentää keskittymien kilpailuvaikutusten
arvioinnissa käytettävän, sulautuma-asetukseen
sisältyvän, aineellisoikeudellisia seikkoja koske-
van testin uutta sanamuotoa, jonka ministerineu-
vosto hyväksyi 20. tammikuuta 2004.

219. Tässä uudessa standardissa tuodaan selvästi
ilmi, että kaikki yrityskeskittymät, joilla on to-
dennäköisesti merkittävä kielteinen vaikutus kil-
pailuun, olisi todettava sääntöjenvastaisiksi riip-
pumatta siitä, johtuvatko kilpailulle haitalliset
vaikutukset yhden määräävässä asemassa olevan
markkinatoimijan luomisesta vai vahvistumi-
sesta vai oligopolista. Uusien suuntaviivojen mu-
kaan keskittymä voi haitata kilpailua joko siksi,
että se poistaa kilpailijan markkinoilta ja vähen-
tää siten merkittävää kilpailupainetta, tai siksi,
että sen johdosta jäljelle jäävien yritysten harjoit-
tama yhteensovittaminen on yhä todennäköisem-
pää. Uusissa suuntaviivoissa selvitetään näin ol-
len ne olosuhteet, joissa komissio saattaa havaita
kilpailuongelmia.

220. Lisäksi selvitetään olosuhteet, joissa ko-
missio ei todennäköisesti puutu asiaan. Näin on
todennäköisesti silloin, kun sulautuma ei johda
tietyn tason ylittävään markkinoiden keskittymi-
seen, jota mitataan yritysten markkinaosuudella
tai Herfindahl–Hirschmann-indeksillä (HHI) (1).

¥1∂ HHI-indeksi on kansainvälisesti tunnustettu markkinoiden kes-
kittymisasteen mittari.
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221. Suuntaviivoissa määritellään myös, että ar-
vioidessaan keskittymän todennäköistä vaiku-
tusta kilpailuun komissio harkitsee huolellisesti
kaikkia perusteltuja väitteitä keskittymän tuotta-
mista tehokkuuseduista. Jotta tällaiset tehok-
kuusedut voitaisiin ottaa huomioon, niiden on
hyödytettävä kuluttajia, niiden on oltava saavu-
tettavissa ainoastaan sulautuman kautta ja niiden
on oltava todennäköisiä sekä todennettavissa.

222. Suuntaviivoissa selvitetään, että erityiset
tekijät voivat lieventää alustavaa arviota keskitty-
män haitallisesta vaikutuksesta kilpailuun. Näin
voi olla esimerkiksi silloin, kun sulautuvien yri-
tysten asiakkailla on merkittävää neuvotteluvoi-
maa, jolloin ne voivat helposti turvautua vaihto-
ehtoisiin toimittajiin. Lisäksi otetaan huomioon
se, kuinka helposti kilpailevat yritykset voisivat
tulla kannattavasti markkinoille, joilla sulautuvat
yritykset toimivat. Keskittymän todennäköistä
vaikutusta arvioidaan suhteessa markkinakehi-
tykseen, jos keskittymää ei toteutettaisi. Tämä
saattaa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että maksuky-
vyttömän yrityksen hankinta ei olisi peruste ko-
mission puuttumiselle asiaan.

223. Uusia suuntaviivoja sovelletaan 1. touko-
kuuta 2004 alkaen, jolloin uusi sulautuma-asetus
tulee voimaan. Komissio aikoo julkaista vuoden
2004 aikana luonnoksen suuntaviivoista, jotka
koskevat sellaisten keskittymien arviointia, joi-
den osapuolet eivät ole kilpailijoita (vertikaaliset
ja monialayritysten sulautumat).

2.3 Uudet parhaat käytänteet

224. Joulukuussa 2002 esitetyn uudistuspaketin
osana komissio aloitti julkisen kuulemisen yri-
tyskeskittymätutkimusten parhaita käytänteitä
koskevien suuntaviivojen tarkistetusta versiosta.
Kyseiset suuntaviivat hyväksyttiin ensimmäisen
kerran vuonna 1999. Kuulemisaika päättyi viral-
lisesti 28. helmikuuta 2003. Julkisen kuulemisen
aikana komissio vastaanotti noin 40 vastausta.
Näistä yli 20 oli kansainvälisiltä asianajotoimis-
toilta sekä kansallisilta ja kansainvälisiltä oikeus-
alan yhdistyksiltä ja järjestöiltä, esimerkiksi
OECD:n kilpailujaostolta. Kilpailun pääosasto
vastaanotti myös yhdeksän vastausta alan edusta-
jilta (toimialajärjestöiltä ja yksittäisiltä yrityk-
siltä) sekä kolme lausuntoa kuluttajajärjestöiltä.
Huomautuksia saatiin myös neljältä jäsenval-
tiolta (Saksa, Ranska, Irlanti ja Yhdistynyt kunin-
gaskunta) sekä Norjan ja Puolan kilpailuviran-
omaisilta. Kahta lausuntoa lukuun ottamatta

julkisen kuulemisen aikana toimitetut kirjalliset
huomautukset on julkistettu kokonaisuudessaan
kilpailun pääosaston Internet-sivuilla (1). Par-
haita käytänteitä koskeva lopullinen teksti on saa-
tavilla kilpailun pääosaston verkkosivuilla.

2.3.1 Parhaiden käytänteiden tarkoitus

225. Parhaiden käytänteiden tavoitteena on an-
taa asianomaisille opastusta siitä, kuinka EU:n
keskittymien valvontamenettely yleensä etenee.
Niiden tarkoituksena on edistää ja tukea yhteis-
työhenkeä ja keskinäistä ymmärtämistä kilpailun
pääosaston sekä oikeusalan ja elinkeinoelämän
edustajien välillä. Aikomuksena on lisätä asian-
omaisten tietoja tutkimusmenettelystä, parantaa
tutkimusten tehokkuutta ja varmistaa tutkimus-
menettelyn mahdollisimman suuri avoimuus ja
ennustettavuus. Niiden erityisenä tavoitteena on
tehdä EU:n sulautumamenettelyihin käytettä-
vissä olevasta lyhyestä ajasta mahdollisimman
hyödyllinen ja tehokas kaikkien osapuolten kan-
nalta. Tarkoituksena on se, että ne toimivat edel-
leen joustavana välineenä, jota voidaan mukaut-
taa yksittäistapausten erityispiirteiden mukaan.

2.3.2 Tärkeimmät säännökset

226. Uusissa parhaissa käytänteissä on aiempaa
yksityiskohtaisempia ohjeita ilmoitusta edeltä-
vän vaiheen etenemisestä. Erityisesti selvenne-
tään sitä, että ilmoitusta edeltävä vaihe käsitel-
lään joustavasti ja asian monitahoisuus huomioon
ottaen, jolloin ilmoituksentekijöille ei aiheudu
suhteetonta taakkaa ongelmattomissa tapauk-
sissa. Tekstissä selvennetään myös sitä, että ko-
missio ei aloita ilmoitusta edeltäviä tutkimuksia
ilman ilmoituksentekijöiden suostumusta.

227. Parhaita käytänteitä koskevien suuntaviivo-
jen mukaan komission ja ilmoituksentekijöiden
tilannekatsauskokouksia pidetään säännöllisesti
menettelyn keskeisissä vaiheissa, jolloin taataan
se, että sulautuman osapuolet ovat jatkuvasti tie-
toisia tutkimuksen edistymisestä ja että niille an-
netaan mahdollisuus keskustella asiasta säännöl-
lisesti komission ylemmän johdon kanssa.

228. Lisäksi parhaissa käytänteissä annetaan
osapuolille mahdollisuus keskustella toimenpi-
teeseen liittyvistä huolenaiheista suoraan komis-
sion ja kanteluntekijöiden kanssa niin sanotuissa

¥1∂ Katso http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review/
merger_control_comments.html.

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review/merger_control_comments.html.
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review/merger_control_comments.html.
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kolmikantakokouksissa myös ennen väitetiedok-
siantoa. Kolmikantakokouksia, jotka ovat vapaa-
ehtoisia, järjestetään silloin, kun keskeisistä
markkinatiedoista sekä keskittymän ominaisuuk-
sista ja vaikutuksista kilpailuun kyseisillä mark-
kinoilla on esitetty vähintään kaksi vastakkaista
näkemystä. Niiden tarkoituksena on auttaa
komissiota muodostamaan tietoihin perustuva
päätös asiaan liittyvistä kysymyksistä ennen lo-
pullisten väitteiden laatimista. Jotta kolmikanta-
kokoukset olisivat mahdollisimman hyödyllisiä,
niihin osallistuvien, ilmoituksentekijät mukaan
lukien, edellytetään yleensä antavan muiden osa-
puolten saataville ei-luottamukselliset toisinnot
keskeisistä asiakirjoista.

229. Lisäksi parhaita käytänteitä koskevissa
suuntaviivoissa todetaan, että komissio antaa tut-
kimuksen ja avoimuuden edun vuoksi osapuolille
mahdollisuuden tarkastella komission asiakirja-
tiedostossa olevien keskeisten asiakirjojen ei-
luottamuksellisia toisintoja, ennen kuin komissio
esittää keskittymää koskevat väitteensä. Tällaisia
asiakirjoja ovat kolmansien osapuolten ensim-
mäisen vaiheen aikana ja sen jälkeen esittämät
keskeiset lausunnot, jotka ovat ristiriidassa ilmoi-
tuksentekijöiden väitteiden kanssa, markkinatut-
kimukset mukaan lukien.

3 Komission päätökset

3.1 Sulautuma-asetuksen 6 artiklan 
1 kohdan b alakohdan ja 6 artiklan 2 kohdan 
nojalla tehdyt päätökset

Tetra Laval / Sidel (II) (1)

230. Komissio päätti 13. tammikuuta olla vas-
tustamatta sveitsiläiseen Tetra Pak -pakkausliike-
toiminnan omistavaan Tetra Laval -konserniin
kuuluvan Tetra Laval BV:n aietta ostaa ranskalai-
nen pakkausalan yritys Sidel SA edellyttäen, että
sitoumusta ja muita velvoitteita noudatetaan.

231. Sen jälkeen kun ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin oli 25. lokakuuta 2002 kumonnut
komission 30. lokakuuta 2001 tekemän päätök-
sen, jossa toimenpide oli kielletty, komissio ryh-
tyi tutkimaan ehdotettua toimenpidettä uudel-
leen. Kyseinen toimenpide koski nestemäisten
elintarvikkeiden pakkausmarkkinoita. Komis-
sion tutkimus keskittyi ensimmäisen oikeusas-

teen tuomioistuimen tuomiossa esiin otettuihin
seikkoihin, joita oli tutkittava yhä perusteellisem-
min. Kyseisen tuomion perusteella komissio tutki
toimenpiteen vaikutusta venytysmuovauspuhal-
luskoneiden (SBM-koneiden) laajemmilla mark-
kinoilla eikä loppukäyttötarkoituksen mukaan ra-
jatuilla kapeammilla markkinoilla.

232. Komissio sai kuitenkin tietoja uudesta
SBM-tekniikasta nimeltä ”Tetra Fast”, jota Tetra
oli kehittänyt ja josta komissio ei ollut tietoinen
edellisessä menettelyssä. Vaikka Tetra Fast -tek-
niikka oli vielä kehitteillä, se oli kenttäkoevai-
heessa johtaen näin ollen vakaviin epäilyihin
määräävän aseman luomisesta laajemmilla
SBM-markkinoilla. Tämä johtui siitä, että yh-
dessä Sidelin selvien teknisten ja muiden etujen
kanssa sillä näytti olevan mahdollisuus vaikuttaa
ratkaisevasti sulautuman tuloksena syntyvän yri-
tyksen laitteiden tulevaan asemaan SBM-markki-
noilla. Tämä epäily poistui kuitenkin, kun Tetra
sitoutui myöntämään lisenssin Tetra Fast -tek-
niikkaansa.

233. Komissio valitti 8. tammikuuta ensimmäi-
sen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksestä,
jolla tuomioistuin oli kumonnut komission
30. lokakuuta 2001 tekemän kieltopäätöksen ja
30. tammikuuta 2002 tekemän yritysten erotta-
mista koskevan päätöksen (2). Tässä asiassa
tehtyyn hyväksymispäätökseen, jossa otetaan
huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen tuomio, voi vaikuttaa komission tekemän
valituksen lopputulos ja komission aikaisemman
päätöksen mahdollinen uudelleentarkastelu yh-
teisöjen tuomioistuimessa tai ensimmäisen oi-
keusasteen tuomioistuimessa siinä tapauksessa,
että yhteisöjen tuomioistuin saattaisi asian takai-
sin sen käsiteltäväksi.

Pfizer/Pharmacia (3)

234. Komissio hyväksyi 27. helmikuuta ehdolli-
sesti Pfizer Inc:n yrityskaupan, jolla se hankki
Pharmacia Corporationin. Kaupan tuloksena syn-
tyi maailman suurin lääkealan yritys myynnin ja
T&K-kustannusten perusteella tarkasteltuna.
Toimenpide johti moniin horisontaalisiin pääl-
lekkäisyyksiin ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden
(mukaan lukien olemassa olevat ja kehitteillä ole-
vat tuotteet) ja eläinten terveydenhoidon aloilla.

¥1∂ COMP/M.2416, Tetra Laval / Sidel, 13.1.2003.
¥2∂ Lehdistötiedote IP/02/1952.
¥3∂ Asia COMP/M.2922, Pfizer/Pharmacia, 27.2.2003.
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235. Yrityskauppa hyväksyttiin, sen jälkeen kun
komissio oli tutkinut useita ihmisten lääkkeisiin
ja eläinten terveyteen liittyviä hoitokohteita, joi-
den osalta oli vakavia epäilyjä toimenpiteen so-
veltuvuudesta yhteismarkkinoille. Vastauksena
komission esittämiin vakaviin epäilyihin osapuo-
let tarjosivat sitoumuksia poistaakseen komission
havaitsemat kilpailuongelmat.

236. Komissio teki tässä asiassa läheistä yhteis-
työtä Yhdysvaltojen liittovaltion kilpailuviran-
omaisen (FTC) kanssa analysoidessaan erityisesti
virtsainkontinenssi- ja erektiohäiriölääkekysy-
myksiä, joiden osalta osapuolet tarjosivat sitou-
muksia luopuakseen toiminnoista maailmanlaajui-
sesti.

Konica/Minolta (1)

237. Komissio päätti 11. heinäkuuta hyväksyä
Konican aikeen ostaa Minolta. Yritykset ovat ja-
panilaisia kamera- ja kopiokonetuotteiden sekä
muiden kuvantamistuotteiden valmistajia. Sekä
Konica että Minolta kehittävät ja valmistavat ku-
vantamistuotteita ja -laitteita, kuten kameroita,
kopiokoneita ja valomittareita. Konican tärkein
liiketoiminta viimeksi mainitulla alalla muodos-
tuu sen osakkuudesta japanilaisessa Sekonicissa.

238. Komission tutkimuksessa ilmeni, että Ko-
nican ja Minoltan toiminnot olivat suurelta osin
toisiaan täydentäviä, vaikka niissä oli päällekkäi-
syyksiä useilla tuotemarkkinoilla, kopiokoneet,
taskukamerat, digikamerat ja valomittarit mu-
kaan lukien. Komissiolla oli epäilyjä keskittymän
vaikutuksista valomittarien markkinoilla. Konica
tarjoutui kuitenkin luopumaan noin 40 prosentin
osuudestaan japanilaisessa valomittarien valmis-
tajassa Sekonicissa.

239. Komission tutkimus tehtiin läheisessä yhteis-
työssä Yhdysvaltojen oikeusministeriön kanssa.

Caemi/CVRD (2)

240. Komissio hyväksyi 18. heinäkuuta Com-
panhia Vale do Rio Docen (CVRD) aikeen hank-
kia yksinomainen määräysvalta Caemissa, joka
oli sen ja japanilaisen rautamalmin tradingyhtiön
Mitsuin yhteisessä määräysvallassa. CVRD ja
Caemi ovat brasilialaisia kaivosyhtiöitä, jotka
tuottavat ja myyvät rautamalmia, kaoliinia ja

bauksiittia. CVRD oli hankkinut yhteisen määräys-
vallan Caemissa yrityskaupassa, jonka komissio
oli hyväksynyt ehdollisesti lokakuussa 2001. Ko-
missio katsoi, että muutos yhteisestä määräysval-
lasta yksinomaiseen määräysvaltaan ei aiheutta-
nut uusia kilpailuongelmia.

241. Ensimmäistä yrityskauppaa hyväksyessään
käyttämän lähestymistavan mukaisesti komissio
keskittyi analyysissaan rautamalmin tuotanto- ja
myyntimarkkinoihin, jotka olivat ainoat merki-
tykselliset markkinat. Komission tarkastelun
tuloksista ilmeni, että markkinadynamiikka (so-
pimuskäytäntö, hintojen asettaminen ja alennus-
politiikka) ei ollut muuttunut merkittävästi, sen
jälkeen kun alkuperäinen toimenpide oli hyväk-
sytty, ja että CVRD:n kilpailuasema oli ollut va-
kaa edellisten 18 kuukauden aikana. Komissio
päätteli, että ilmoitetulla toimenpiteellä ei ollut
huomattavaa vaikutusta merkityksellisiin mark-
kinoihin. Se ei muuttanut ensimmäisestä toimen-
piteestä johtuvaa kilpailutilannetta, eikä uusia
kilpailuongelmia havaittu.

242. Koska ensimmäistä toimenpidettä koske-
vaan hyväksymispäätökseen liittyvää korjaustoi-
menpidettä eli Caemin osakkuutta yrityksessä ni-
meltä Québec Cartier Mining Company ei vielä
ollut toteutettu, CVRD sitoutui vastaamaan si-
toumuksen noudattamisesta. Tämä menettely oli
komission aikaisemmissa tapauksissa sovelta-
man käytännön mukainen.

Procter & Gamble / Wella (3)

243. Komissio hyväksyi ehdollisesti 30. heinä-
kuuta yrityskaupan, jossa amerikkalainen Procter
& Gamble (P&G) hankki yksinomaisen määräys-
vallan saksalaisessa Wella AG:ssä.

244. Sekä P&G että Wella toimivat aktiivisesti
hiustenhoitotuotteiden, tuoksujen ja värikosmetii-
kan markkinoilla. Komissio katsoi, että
toimenpide olisi ilmoitetussa muodossaan toden-
näköisesti luonut määräävän aseman hiustenhoito-
tuotteiden koko lajitelman (sampoot, hoitoaineet,
tehohoitoaineet, muotoilutuotteet ja väriaineet)
osalta Irlannissa sekä eräillä hiustenhoitotuottei-
den markkinoilla Norjassa ja Ruotsissa.

245. Tehokkaan kilpailun palauttamiseksi hius-
tenhoitotuotteiden markkinoille P&G sitoutui
myöntämään viiden vuoden yksinoikeuslisens-

¥1∂ Asia COMP/M.3091, Konica/Minolta, 11.7.2003.
¥2∂ Asia COMP/M.3161, CVRD/Caemi, 18.7.2003. ¥3∂ Asia COMP/M.3149, Procter & Gamble / Wella, 30.7.2003.
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sin, jota seurasi kolmen vuoden käyttökielto-
jakso, seuraavien tuotemerkkien osalta: P&G:n
hiustenhoitomerkin ”Herbal Essences” koko laji-
telma Irlannissa, Norjassa ja Ruotsissa sekä
P&G:n hiusvärimerkit ”Loving Care”, ”Lasting
Color”, ”Glints”, ”Borne Blonde” ja ”High-
lights”. Tämä koski myös Wellan ”Silvikrin”-
muotoilutuotemerkkiä Irlannissa ja ”Catzy”-tuo-
temerkkiä Norjassa. Korjaustoimenpiteet, joihin
kuului näiden tuotemerkkien lisensointi sekä osa-
puolten tarjoama tietty muu omaisuus, poistivat
epäilyt toimenpiteen kilpailunvastaisista vaiku-
tuksista hiustenhoitomarkkinoihin Irlannissa,
Norjassa ja Ruotsissa.

Candover/Cinven/BertelsmannSpringer (1)

246. Komissio päätti 29. heinäkuuta hyväksyä
yrityskaupan, jolla sijoitusyhtiöt Candover ja Cin-
ven hankkivat yhteisen määräysvallan saksalai-
sessa korkeakoulu- ja ammattijulkaisuihin erikois-
tuneessa kustantamossa BertelsmannSpringerissä.
Toimenpide loi yhteyden BertelsmannSpringerin
sekä Candoverin ja Cinvenin vuonna 2002 osta-
man hollantilaisen kustantamon Kluwer Acade-
mic Publishers -yrityksen välille. Se johti myös
BertelsmannSpringerin liiketoiminnan ja ranska-
laisen ammattialan kustantamon MediMedian lii-
ketoiminnan välisiin yhteyksiin, sillä Cinvenillä
on yhteinen määräysvalta MediMediassa.

247. Sekä BertelsmannSpringer että Kluwer
Academic Publishers toimivat aktiivisesti akatee-
misen kustannustoiminnan maailmanmarkki-
noilla, joilla ne keskittyvät tieteellisiin, teknisiin
ja lääketieteellisiin lehtiin, jotka lähes poikkeuk-
setta julkaistaan englanniksi. Komission tutki-
muksessa havaittiin, että BertelsmannSpringe-
ristä ja Kluwer Academic Publishers -yhtiöstä
tulisi keskittymän johdosta maailmanmarkkinoi-
den toiseksi suurin toimija, tosin selvästi pie-
nempi kuin markkinajohtaja Elsevier Science.
Komissio ei havainnut merkkejä siitä, että keskit-
tymä olisi johtanut yhteiseen määräävään ase-
maan.

248. BertelsmannSpringer ja MediMedia toimi-
vat kumpikin aktiivisesti lääketieteellisten am-
mattijulkaisujen markkinoilla Saksassa ja Rans-
kassa. Komission tutkimuksessa ilmeni, että
toimenpide johtaisi määräävään asemaan Rans-
kan markkinoilla. Komission havaitsemien on-

gelmien ratkaisemiseksi Candover ja Cinven tar-
joutuivat luopumaan BertelsmannSpringerin
liiketoiminnoista lääketieteellisten ammattijul-
kaisujen markkinoilla Ranskassa, jossa kyseinen
yritys käyttää nimeä ”Groupe Impact Médicine”.
Komissio katsoi, että tämä sitoumus poistaisi ky-
seiset kilpailuongelmat.

Teijin/Zeon (2)

249. Euroopan komissio hyväksyi 13. elokuuta
ehdotetun yhteisyrityksen, jolla yhdistetään Zeo-
nin ja Teijinin DCPD RIM -toiminnot (disyklo-
pentadieenia hyödyntävä reaktioruiskuvalu).

250. Japanilainen Zeon toimii synteettisen ku-
min ja lateksin, kemikaalien, lääkinnällisten lait-
teiden sekä ympäristö-, maa- ja vesirakentami-
sessa käytettävien materiaalien suunnittelussa,
valmistuksessa ja jakelussa. Zeon on mukana
DCPD RIM -toiminnassa, ja se harjoittaa tytär-
yhtiöidensä kautta DCPD RIM -puristemuo-
vausta ja valmistaa DCPD RIM -tuotteita. Teijin,
joka on myös japanilainen yritys, on kuitujen tuo-
tannon ja markkinoinnin alalla toimivan yritys-
ryhmän emoyhtiö. Teijin toimii DCPD RIM
-alalla kokonaan omistamansa tytäryhtiön Teijin
Mettonin kautta.

251. Zeon ja Teijin olivat DCPD RIM -valmis-
teiden ainoita toimittajia Euroopassa. Tämän
vuoksi niiden toimintojen yhdistäminen tällä
alalla aiheutti vakavia kilpailuongelmia. Näiden
ongelmien ratkaisemiseksi osapuolet sitoutuivat
luovuttamaan Teijinin määräysvallan tuottavan
osuuden myös DCPD RIM -alalla toimivasta
Metton America Incorporated -yrityksestä riip-
pumattomalle ja elinkelpoiselle kolmannelle osa-
puolelle. Koska näistä toiminnoista luopuminen
kumoaisi keskittymästä johtuvan markkinaosuu-
den kasvun kokonaisuudessaan, komissio päätti
hyväksyä keskittymän edellyttäen, että tämä ehto
toteutuu.

252. Japanin kilpailuviranomainen oli hyväksy-
nyt toimenpiteen aikaisemmin.

Alcan/Pechiney (II) (3)

253. Komissio hyväksyi 29. syyskuuta ehdote-
tun yrityskaupan, jolla kanadalainen alumiiniyh-
tiö Alcan osti ranskalaisen alumiinivalmistajan

¥1∂ Asia COMP/M.3197, Candover/Cinven/BertelsmannSpringer,
29.7.2003.

¥2∂ Asia COMP/M.3235, Teijin/Zeon, 12.8.2003.
¥3∂ Asia COMP/M.3225, Alcan/Pechiney (II), 29.9.2003.
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Pechineyn. Kummankin yrityksen toimintoihin
sisältyvät bauksiitin louhinta, alumiinioksidin ja-
lostus ja energiantuotanto sekä alumiinin sulatus,
valmistus ja kierrätys. Kummallakin on tutki-
mus- ja kehitysosastot, ja ne valmistavat myös
tehdastuotteita, erityisesti pakkauksia, kuten ae-
rosolipurkkeja, patruunoita ja joustopakkauksia.

254. Toimenpide olisi luonut johtavan, hieman
Alcoaa suuremman alumiiniyrityksen maailman-
laajuisen liikevaihdon perusteella tarkasteltuna.
Komission markkinatutkimuksessa havaittiin kil-
pailuongelmia valssattujen alumiinituotteiden
kokonaismarkkinoilla erityisesti juoma- ja elin-
tarviketölkkien aihioiden sekä juomatölkkien
kansiaihioiden osalta. Tutkimuksessa ilmeni
myös ongelmia jäykkiä pakkauksia vaativien alu-
miinisten aerosolipurkkien ja alumiinipatruunoi-
den markkinoilla. Tutkimuksessa havaittiin myös
vakavia ongelmia kolmilla teknologiamarkki-
noilla (alumiinioksidin jalostustekniikka, sulaton
elektrolyysitekniikka, anodien paistouuni -tekno-
logia), jolloin toimenpiteessä yhdistyisi alumiini-
metallituotantoketjun kaksi johtavaa, aktiivista
lisenssinhaltijaa.

255. Komission havaitsemien kilpailuongelmien
ratkaisemiseksi Alcan esitti laajaa sitoumuskoko-
naisuutta. Se tarjoutui ensiksi luopumaan joko
50 prosentin osuudestaan AluNorfissa sekä sen
Göttingenissä ja Nachterstedtissa olevista vals-
saamoista tai Pechineyn Neuf-Brisachissa, Rug-
lesissa sijaitsevasta alumiinifoliotehtaasta ja os-
tajan niin halutessa Annecyn valssaamosta.
Kumpaankin omaisuuden luovutusta koskevaan
kokonaisuuteen sisältyy uudenaikaisia tuotanto-
laitoksia. Alcanin Latchfordin valulaitos voitai-
siin myös liittää joko AluNorfin tai Neuf-Brisa-
chin kokonaisuuksiin ostajan valinnan mukaan.
Alcan siirtäisi lisäksi tutkimus- ja kehitysresurs-
sit ostajalle. Tämän sitoumuskokonaisuuden joh-
dosta mahdollinen ostaja voisi toimia täysin kil-
pailukykyisesti valssausalalla. Alcan tarjoutui
myös poistamaan kyseisten kahden yrityksen toi-
mintojen päällekkäisyydet alumiinisten aerosoli-
purkkien ja alumiinipatruunoiden osalta. Se si-
toutui myös tarjoamaan edelleen lisenssejä edellä
mainittuihin tekniikoihin ennen toimenpidettä
sovellettuja ehtoja vastaavilla ehdoilla ja luopu-
maan kokonaan anodien paistouuni -teknologias-
taan.

256. Nämä ehdot varmistivat, että markkinoilla
on riittävästi vahvoja ja kyvykkäitä toimittajia,
mistä teollisuuskäyttäjät ja viime kädessä myös
kuluttajat hyötyvät. Mahdollisen ostajan on osoi-

tettava komissiolle, että se kykenee säilyttämään
tämän omaisuuden ja kehittämään sitä alumiini-
teollisuuden aktiivisena toimijana. (1)

3.2 Sulautuma-asetuksen 8 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset

3.2.1 Sulautuma-asetuksen 8 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset, joissa ei aseteta ehtoja

Celanese/Degussa (2)

257. Komissio hyväksyi 11. kesäkuuta ehdoitta
saksalaisten kemian alan valmistajien Celanesen
ja Degussan välisen yhteisyrityksen. Osapuolet
siirtävät suurimman osan oksoyhdisteitä koske-
vista toiminnoistaan yhteisyritykselle.

258. Komissio oli aloittanut perusteellisen tutki-
muksen, koska keskittymä olisi johtanut suuriin
markkinaosuuksiin useilla markkinoilla. Tutki-
muksessa ilmeni kuitenkin, että yhteisyrityksen
perustaminen ei johtanut määräävän aseman syn-
tymiseen tai vahvistumiseen. Komissio katsoi,
että markkinaosuudet eivät olleet luotettava
markkinavoiman mittari näillä markkinoilla ja
että sellaisten kilpailijoiden läsnäolo, joilla on
runsaasti ylimääräistä kapasiteettia, aiheuttaisi
yhteisyritykselle riittävästi kilpailupainetta. Lisä-
kilpailupainetta aiheuttaisivat ETA:n ulkopuoli-
set tuottajat.

SEB/Moulinex (II) (3)

259. Komissio vahvisti 11. marraskuuta, että
Moulinexin siirtyminen SEB:n omistukseen ei
aiheuttanut kilpailuongelmia Espanjassa, Irlan-
nissa, Italiassa, Suomessa eikä Yhdistyneessä ku-
ningaskunnassa. Kumpikin yritys valmistaa pie-
niä sähkökodinkoneita.

260. Asiaa tarkasteltiin uudelleen ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen huhtikuussa anta-
man tuomion perusteella. Tuomiossa vahvistet-
tiin komission vuonna 2002 tekemä päätös siirtää
Ranskaa koskevien seikkojen käsittely Ranskan
viranomaisille ja eräissä Euroopan maissa asete-
tut ehdot, mutta siinä kumottiin ilman ehtoja an-

¥1∂ Alcan ja Pechiney olivat ilmoittaneet jo vuonna 1999 ystävällis-
mielisestä sulautumasta saadakseen sille hyväksynnän. Kauppa
johti epäilyihin monista kilpailuongelmista, ja sitä tutkittiin
perusteellisesti. Suunnitelma hylättiin maaliskuussa 2000, sen
jälkeen kun yritykset eivät olleet päässeet yhteisymmärrykseen
komissiolle esitettävistä sitoumuksista.

¥2∂ Asia COMP/M.3056, Celanese/Degussa, 11.6.2003.
¥3∂ Asia COMP/M.2621, SEB/Moulinex (II), 11.11.2003.
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nettu hyväksyminen viiden muun jäsenvaltion
osalta.

261. Komissio teki uuden, laajan tutkimuksen
kyseisten viiden maan osalta arvioidakseen toi-
menpiteen kilpailuvaikutuksia. Tutkimuksessa
tarkasteltiin kunkin kilpailijan asemaa kullakin
markkina-alueella liikevaihdon, tuotetarjonnan ja
tuotemerkin arvon perusteella. Tämä perusteelli-
nen analyysi vahvisti, että Espanjan, Irlannin, Ita-
lian, Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan
kuluttajat hyötyisivät riittävästä kilpailusta myös
sulautuman jälkeen.

262. Päätös ei vaikuttanut niiden vuoden 2002
päätökseen sisältyvien sitoumusten täyttämiseen,
jotka SEB oli antanut yhdeksän muun maan
osalta.

3.2.2 Sulautuma-asetuksen 8 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset, joissa asetetaan ehtoja 
ja velvoitteita

Siemens/Drägerwerk/JV (1)

263. Komissio hyväksyi 30. huhtikuuta ehdolli-
sesti saksalaisten Siemens AG:n ja Drägerwerk
AG:n hengityskoneiden, anestesialaitteiden ja
potilasvalvontalaitteiden liiketoiminnan yhdistä-
misen yhteisyritykseen nimeltä Dräger Medical.

264. Komission tutkimus keskittyi yhteisyrityk-
sen vaikutukseen anestesialaitteiden, hengitys-
koneiden ja potilasvalvontalaitteiden markki-
noilla. Markkinat ovat keskittyneet merkittävästi
viime vuosina, sillä suuret toimijat ovat laajentu-
neet ostamalla pieniä valmistajia. Komissio oli
huolissaan siitä, että Siemensillä ja Drägerwer-
killä olisi yhteisyrityksensä kautta liian suuri
osuus kyseisillä markkinoilla, mikä olisi ollut
haitallista sairaaloiden kannalta. Toimenpide
poisti markkinoilta myös erityisen merkittävän
kilpailijan erityisesti hengityskoneiden osalta.

265. Vastauksena komission havaitsemiin kil-
pailuongelmiin osapuolet tarjoutuivat myymään
Siemensin hengityskone- ja anestesialaiteliike-
toiminnan, mikä poisti alaa koskevan horisontaa-
lisen päällekkäisyyden, ja antamaan kilpailijoille
tarpeelliset tiedot, joiden perusteella ne voivat
liittää potilasvalvontalaitteensa ja kliiniset tieto-
järjestelmänsä yhteisyrityksen laitteisiin.

266. Komissio teki läheistä yhteistyötä Yhdys-
valtojen liittovaltion kilpailuviranomaisen
kanssa. Koska Siemens/Drägerin markkinaosuu-
det olivat Pohjois-Amerikassa huomattavasti pie-
nemmät kuin Euroopassa, Yhdysvaltojen kilpai-
luviranomaiset eivät vastustaneet toimenpidettä.

Newscorp/Telepiù (2)

267. Komissio hyväksyi 2. huhtikuuta kahden
italialaisen satelliittimaksutelevisioyhtiön sulau-
tuman, mutta se asetti useita monitahoisia ehtoja,
jotka ovat voimassa vuoteen 2011. Keskitty-
mässä News Corporation hankkii yksinomaisen
määräysvallan Telepiùssa (Vivendi-yhtymältä) ja
sulauttaa sen jälkeen Telepiùn Streamiin, joka on
News Corporationin määräysvallassa oleva mak-
sutelevisioyhtiö.

268. Italian maksutelevisio-operaattorit ovat ol-
leet vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa toi-
mintansa alusta lähtien (Telepiù vuodesta 1991 ja
Stream vuodesta 1998). Italian kilpailuviran-
omainen oli tutkinut kaksi aikaisemmin ehdotet-
tua, samantapaista toimenpidettä.

269. Komissio päätteli, että keskittymä olisi joh-
tanut pysyvään monopolinomaiseen tilanteeseen
Italian maksutelevisiomarkkinoilla, lisännyt es-
teitä satelliittitelevisiomarkkinoille tulolle ja luo-
nut monopoliaseman Italiassa eräiden suosituim-
pien ohjelmasisältöjen hankinnassa (erityisesti
tiettyjen, vuosittain järjestettäviä kansallisten
joukkueiden jalkapallo-otteluja koskevien yksin-
oikeuksien sekä menestyselokuvien osalta).
Tämä olisi sulkenut kolmannet osapuolet suosi-
tuimman sisällön markkinoilta. Tällainen sisältö
on keskeistä menestyvän maksutelevisiotoimin-
nan kannalta, sillä se houkuttelee maksutelevisio-
tilaajia. Tutkimuksessa ilmeni myös, että olisi
erittäin epätodennäköistä, että Italian maksutele-
visiomarkkinoilla voisi säilyä kaksi toimijaa.

270. Komissio otti huomioon näiden kahden yri-
tyksen jatkuvat taloudelliset vaikeudet, Italian
markkinoiden erityispiirteet ja häiriön, jota
Streamin toiminnan mahdollisesta lopettamisesta
aiheutuisi italialaisille maksutelevisiotilaajille.
Komissio katsoi, että yrityskeskittymän hyväksy-
minen aiheellisin ehdoin hyödyttäisi kuluttajia
enemmän kuin sen kieltäminen, jonka seurauk-
sena Streamin omistajat hyvin todennäköisesti
lakkauttaisivat sen toiminnan.

¥1∂ Asia COMP/M.2861, Siemens/Drägerwerk/JV. ¥2∂ Asia COMP/M.2876, Newscorp/Telepiù, 2.4.2003.
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271. Komission hyväksymien sitoumusten tar-
koituksena oli varmistaa pitkällä aikavälillä (vuo-
teen 2011 saakka) kolmansien osapuolten pääsy
suosituimpaan sisältöön, tekniseen alustaan ja
ehdollisen pääsyn järjestelmään sekä se, että su-
lautuman tuloksena syntyvä yritys ei toimi min-
kään vaihtoehtoisen lähetystekniikan alalla.
Samanaikaisesti luotiin tehokas täytäntöönpa-
nojärjestelmä, jossa Italian viestintäalan säänte-
lyviranomaisella on keskeinen asema.

DaimlerChrysler / Deutsche Telekom / JV (1)

272. Komissio hyväksyi 30. huhtikuuta yritys-
kaupan, jossa DaimlerChrysler AG ja Deutsche
Telekom AG hankkivat yhteisen määräysvallan
vastaperustetussa yhteisyrityksessä Toll Collect.
Toll Collect luo ja toteuttaa järjestelmän raskailta
kuorma-autoilta perittävien tiemaksujen perimi-
seksi Saksassa. Järjestelmää voidaan käyttää
myös alustana telemaattisten palveluiden tarjoa-
miseksi.

273. Komissio katsoi, että yhteisyrityksen perus-
taminen johtaisi DaimlerChryslerin määräävään
asemaan kuljetus- ja logistiikkayrityksille tarkoi-
tettujen telemaattisten järjestelmien kehittyvillä
markkinoilla Saksassa. Markkinoiden odotetaan
kasvavan nopeasti.

274. Koska DaimlerChryslerilla, Saksan suu-
rimmalla kuorma-autojen valmistajalla ja yhdellä
tärkeimmistä toimijoista kuljetus- ja logistiikka-
yritysten telematiikkajärjestelmien markkinoilla,
olisi yhteinen määräysvalta Toll Collectissa, se
voisi valvoa kolmansien palveluntarjoajien pää-
syä Toll Collectin ajoneuvolaitteisiin (onboard
units). Toll Collect vartioisi telemaattisten palve-
luiden tarjontaa tämän järjestelmän kautta, ja
DaimlerChrysler voisi valvoa markkinoiden kil-
pailuedellytyksiä. Samalla ajoneuvolaitteiden
vallitsevan standardin syntyminen johtaisi jo
markkinoilla olevien telemaattisten järjestelmien
toimittajien häviämiseen.

275. Vastauksena komission havaitsemiin kilpai-
luongelmiin osapuolet sitoutuivat muodostamaan
itsenäisen Telematics Gateway -yrityksen ja kehit-
tämään Toll Collectin ajoneuvolaitteeseen GPS-
liitännän, jolla laite liitetään ulkopuolisten osa-
puolten laitteisiin, sekä tiemaksun keräysmoduu-
lin ulkopuolisten telemaattisia laitteita varten.

276. Komissio katsoi, että samalla kun sitou-
muskokonaisuus poistaisi kilpailuongelmat ja
loisi tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille
kilpailijoille, se muodostaisi perustan telemaat-
tisten järjestelmien markkinoiden kehittymiselle
ja olisi erityisesti kuluttajien etujen mukainen.

Verbund/EnergieAllianz (2)

277. Komissio hyväksyi 11. kesäkuuta itävalta-
laisen voimayhtiön Österreichische Elektrizitäts-
wirtschafts-AG:n (Verbund) ja viiden itävaltalai-
sen alueellisen energiatoimittajan ryhmittymän
EnergieAllianzin välisen sulautuman, mutta se
asetti ehtoja ja velvoitteita.

278. Komissio katsoi, että keskittymä olisi luo-
nut EnergieAllianzin ja Verbundin määräävän
aseman tai vahvistanut sellaista suurasiakkaille,
pienjakelijoille ja pienasiakkaille toimitettavan
sähkön markkinoilla Itävallassa.

279. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus
näillä markkinoilla oli suuri: kuluttajaryhmän
mukaan se vaihteli 50 prosentista 75 prosenttiin.
Tilannetta olisivat pahentaneet Verbundin häviä-
minen EnergieAllianzin tärkeimpänä nykyisenä
ja mahdollisena kilpailijana, osapuolten johtava
asema energiantuotannossa sekä nykyiset sidok-
set kilpailijoihin.

280. Osapuolet esittivät sitoumuksia, jotka rat-
kaisivat komission havaitsemat ongelmat. Yksi
näistä sitoumuksista, Verbundin määräysvallan
tuottavan osuuden myyminen APC:ssä (joka hoiti
jakelun suurasiakkaille), oli toteutettava ennen
keskittymää.

281. Komissio otti huomioon sen, että keskipit-
källä aikavälillä uuden, sähkön sisämarkkinoita
koskevan direktiivin ja rajatylittävää energian-
vaihtoa koskevan asetuksen tullessa voimaan
voidaan odottaa, että markkinoille tulon esteet
vähenevät, kun otetaan huomioon Itävallan ny-
kyinen markkinoiden vapautumisaste ja riittävä
yhteenliittämiskapasiteetti Saksan rajalla. Ko-
missio otti huomioon myös sen, että Itävallan ta-
lous- ja työministeri oli ilmoittanut haluavansa
panna välittömästi täytäntöön energiamarkki-
noita koskevaan direktiiviin sisältyvät säännökset
oikeudellisesta eriyttämisestä.

282. Komissio toimi läheisessä ja tuloksek-
kaassa yhteistyössä Itävallan kilpailuviranomai-
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sen ja Itävallan energia-alan sääntelystä vastaa-
van yrityksen (E-Control) kanssa. E-Control
valvoo eräiden sitoumuskokonaisuuden osien
täytäntöönpanoa. Wirtschaftskammer Kärnten ja
Best connect Ampere Strompool ovat valittaneet
päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen tuomiois-
tuimeen. (1)

DSM/Roche (2)

283. Komissio hyväksyi 23. heinäkuuta yritys-
kaupan, jolla hollantilainen DSM ostaa sveitsiläi-
sen Rochen Vitamins and Fine Chemicals -liike-
toimintayksikön (RV&FC). DSM ja RV&FC
toimivat monilla toimialoilla. Yritysten tuotevali-
koimat ovat kuitenkin päällekkäiset vain rehuun
lisättävien entsyymien, etenkin muita polysakka-
rideja kuin tärkkelystä hajottavien entsyymien ja
fytaasin, osalta. Muita polysakkarideja kuin tärk-
kelystä hajottavat entsyymit auttavat eläimiä hyö-
dyntämään rehun sisältämät ravintoaineet. Fy-
taasi puolestaan on entsyymi, jolla lisätään rehun
sisältämän sulavan fosforin määrää sekä vähen-
netään lannan sisältämiä fosfaatteja ja ehkäistään
näin ympäristön pilaantumista. DSM ja RV&FC
kuuluvat kahteen erilliseen vertikaaliseen yritys-
liittoutumaan, joista toisen muodostavat DSM ja
BASF ja toisen RV&FC ja tanskalainen teolli-
suusentsyymejä valmistava Novozymes.

284. Komissio havaitsi kilpailuongelmia fytaa-
sin markkinoilla. DSM:n ja RV&FC:n välinen
yrityskauppa olisi luonut rakenteellisen yhteyden
edellä mainittujen kahden liittoutuman välille
sekä johtanut lähes monopolitilanteeseen fytaa-
sin markkinoilla sekä fytaasin tuotannossa että
jakelussa.

285. DSM toimitti sitoumuksia, joiden tarkoi-
tuksena oli lopettaa sen ja BASFin välinen liit-
toutuma rehuentsyymien tuotannossa ja jake-
lussa sekä siirtää rehuentsyymien tuotanto
komission hyväksymälle ostajalle. Komissio kat-
soi, että kyseiset korjaustoimenpiteet riittivät
poistamaan kilpailuongelmat ja palauttamaan te-
hokkaan kilpailun.

286. Komissio teki läheistä yhteistyötä toimen-
pidettä myös tarkastelleen Yhdysvaltojen liitto-
valtion kilpailuviranomaisen kanssa.

GE/Instrumentarium (3)

287. Komissio hyväksyi 2. syyskuuta ehdolli-
sesti GE Medical Systemsin ja Instrumenta-
riumin välisen yrityskaupan. General Electricilla
(GE) on monenlaista liiketoimintaa eri puolilla
maailmaa, ja GE Medical Systemsin kautta se
markkinoi sairaaloille erilaisia terveydenhuol-
lossa käytettäviä laitteita, kuten diagnostisia ku-
vantamislaitteita (esimerkiksi röntgenlaitteita),
sähköteknisiä järjestelmiä (esimerkiksi potilas-
valvontalaitteita) ja tietotekniikkaratkaisuja. Inst-
rumentarium toimii anestesian, tehohoidon ja
lääketieteellisen kuvantamistekniikan aloilla, ja
sen tuotemerkkejä ovat Datex-Ohmeda, Ziehm ja
Spacelabs, joka on yhdysvaltalainen, viime
vuonna hankittu potilasvalvontalaitteiden val-
mistaja.

288. Komission huolenaiheena oli se, että GE ja
Instrumentarium saisivat liian suuren osuuden
potilasvalvontalaitteiden markkinoista, mikä
olisi haitallista sairaaloille.

289. Kyseessä olevat markkinat ovat keskitty-
neet merkittävästi viime vuosina, sillä suuret toi-
mijat ovat laajentuneet ostamalla pieniä valmista-
jia. Sulautuma vahvisti tätä suuntausta, koska
siinä yhdistyi kaksi potilasvalvontalaitteiden nel-
jästä johtavasta valmistajasta Euroopassa. Yritys-
kauppa poisti erittäin läheisen kilpailijan markki-
noilta ja lisäsi siten GE:n/Instrumentariumin
markkinavoimaa leikkaussalin valvontalaitteissa
asiakkaiden eli sairaaloiden suhteen.

290. Komission tutkimuksissa tuotiin esille
huoli myös siitä, että GE voisi suosia tulevaisuu-
dessa omia tehohoidon ja leikkaussalin valvonta-
laitteitaan samoin kuin kliinisiä tietojärjestel-
miään eikä antaisi teknisiä tietoja, joita tarvitaan
kilpailijoiden järjestelmien liittämiseksi sulautu-
man tuloksena syntyvän yrityksen myymiin
anestesialaitteisiin ja muihin laitteisiin. Tämä ei
olisi sairaaloiden edun mukaista, koska se vähen-
täisi toimittajien määrää ja johtaisi mahdollisesti
nykyistä korkeampiin hintoihin.

291. GE sitoutui myymään Instrumentariumin
Spacelabs-liiketoiminnan ja tekemään useita toi-
mitussopimuksia ostajan kanssa sekä varmista-
maan, että sen anestesialaitteet, potilasvalvonta-
laitteet ja kliiniset tietojärjestelmät ovat
yhteensopivia kolmansien osapuolten laitteiden
kanssa.

¥1∂ Asia T-350/03.
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292. Komissio teki läheistä yhteistyötä Yhdys-
valtojen oikeusministeriön kanssa tarkastelles-
saan GE/Instrumentarium-asiaa.

3.3 Sulautuma-asetuksen 9 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset

Electrabel/Intercommunales (1)

293. Vuonna 2003 Electrabel ilmoitti useista toi-
menpiteistä, joilla oli yhteisönlaajuinen ulottu-
vuus ja joiden tarkoituksena oli hankkia alueellis-
ten osuuskuntamuotoisten yleishyödyllisten
laitosten (intercommunales) sähkö- ja kaasutoi-
minnot.

294. Belgian sähkö- ja kaasumarkkinoiden va-
pauttamiseksi kyseisten yleishyödyllisten laitos-
ten oli erotettava vaatimukset täyttäville asiak-
kaille tarkoitetut kaasun ja sähkön toimitukset
jakelutoiminnoista. Electrabel Customer Solu-
tions (ECS), joka on Suezin energiatoimintayksi-
kön Tractebelin sidosyritys, ehdotti, että se hank-
kisi niiden vaatimukset täyttävien asiakkaiden
toimitussopimukset, jotka eivät olleet valinneet
toimittajaa, ja että se olisi näin ollen niiden vaki-
tuinen toimittaja. Vastineeksi yleishyödylliset lai-
tokset saisivat osuuden ECS:stä. Flanderissa eh-
dotetut toimenpiteet kattoivat sekä kaasun että
sähkön, kun taas Valloniaa koskevat sopimukset
rajoittuivat sähköön. Koska kaikista eri alueellis-
ten yleishyödyllisten laitosten kanssa tehdyistä
sopimuksista ilmoitettiin erikseen, useat toimen-
piteet kuuluivat suoraan Belgian kilpailuviran-
omaisen toimivaltaan. Kyseinen viranomainen
katsoi, että toimenpiteet vahvistaisivat Electrabe-
lin määräävää markkina-asemaa.

295. Varmistaakseen yhdenmukaisuuden aikai-
sempien päätösten kanssa Belgian kilpailuviran-
omaiset pyysivät komissiolle ilmoitettujen
asioiden käsittelypaikan siirtämistä. Kaikissa sel-
laisissa asioissa, joilla oli yhteisönlaajuinen ulottu-
vuus, komissio katsoi, että toimenpide voisi vah-
vistaa Electrabelin jo määräävää asemaa
vaatimukset täyttäville asiakkaille tarkoitettujen
sähkö- ja kaasutoimitusten markkinoilla, jotka
ovat kansalliset laajuudeltaan. Komissio katsoi
myös, että nämä toimenpiteet lisäisivät merkittä-

västi Electrabelin kilpailijoiden jo ennestään kor-
keita markkinoille pääsyn esteitä Belgian sähkö- ja
kaasumarkkinoilla. Nämä toimenpiteet poistaisi-
vat lisäksi kilpailijoiden mahdollisuuden tulla va-
kituisiksi toimittajiksi; tällainen asema parantaisi
merkittävästi toimittajien uskottavuutta markki-
noilla. Komissio päätti näin ollen siirtää asioiden
käsittelyn Belgian toimivaltaisille viranomaisille.
Belgian kilpailuviranomainen hyväksyi 4. heinä-
kuuta toimenpiteet (myös ne, jotka komissio oli
sille siirtänyt), mutta se edellytti sitoumusten nou-
dattamista.

Arla / Express Dairies (2)

296. Komissio päätti 10. kesäkuuta siirtää tans-
kalaisen meijerialan yrityksen Arla Foodsin ja
brittiläisen Express Dairiesin suunnitteleman yri-
tyskeskittymän käsittelyn osittain Yhdistyneen
kuningaskunnan kilpailuviranomaisille käsitel-
lyn tuoreen maidon ja kerman markkinoihin ky-
seisessä maassa kohdistuvien kilpailuvaikutusten
arvioimiseksi. Samana päivänä komissio hyväk-
syi toimenpiteen muiden tuotemarkkinoiden ja
maantieteellisten markkinoiden osalta.

297. Yhdistynyt kuningaskunta pyysi komis-
siota siirtämään eräiden asiaan liittyvien seikko-
jen tutkinnan maan kilpailuviranomaisille, nimit-
täin niiden markkinoiden osalta, jotka koskivat
raakamaidon hankintaa Yhdistyneessä kuningas-
kunnassa, käsitellyn tuoreen maidon toimituksia
Isossa-Britanniassa ja pakatun tuoreen kerman
toimituksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset pyy-
sivät asian käsittelyn siirtämistä myös (yleensä
maitomiehille toimitettavan) pullotetun maidon
osalta eräillä alueilla Englannissa, koska ne kat-
soivat toimenpiteen voivan vaikuttaa kilpailuun
näillä markkinoilla.

298. Komissio katsoi, että toimenpide voisi ai-
heuttaa tuoreen maidon, tuoreen pakatun kerman ja
pullotetun maidon markkinoilla kilpailuongel-
mia, jotka soveltuvat parhaiten Yhdistyneen
kuningaskunnan kilpailuviranomaisten käsiteltä-
väksi. Komissio ei kuitenkaan havainnut yksin-
omaiseen tai yhteiseen määräävän asemaan
perustuvia kilpailuongelmia raakamaidon han-
kintamarkkinoilla. Näin ollen se hylkäsi tämän
osan pyynnöstä ja hyväksyi suunnitellun toimen-
piteen näiden markkinoiden osalta sekä niiden

¥1∂ Asiat COMP/M.3075, ECS / Intercommunale Iveka, COMP/
M.3076, ECS / Intercommunale IGAO, COMP/M.3077, ECS /
Intercommunale Intergem, COMP/M.3078, ECS / Intercommu-
nale Gaselwest, COMP/M.3079, ECS / Intercommunale Imewo,
ja COMP/M.3080, ECS / Intercommunale Iverlek, kaikki
13.2.2003. ¥2∂ Asia COMP/M.3130, Arla / Express Dairies.



68
markkinoiden osalta, joiden käsittelyn siirtoa ei
ollut pyydetty.

Lagardère/Natexis/VUP (1)

299. Ranskan viranomaiset toimittivat 14. tou-
kokuuta hakemuksen, jossa ne pyysivät, että nii-
den käsiteltäväksi siirrettäisiin asia, joka koski
ranskalaisen monialayrityksen Lagardèren han-
ketta ostaa Vivendi Universal Publishing (VUP).
Toimenpide kattoi kaksi suurinta ranskalaista
kustantamoa.

300. Ranskan viranomaiset katsoivat, että toi-
menpide uhkasi luoda määräävän aseman
monilla Ranskan markkinoilla, jotka kuuluvat
”kirjankustannusketjuun” (tekijänoikeuksien
hankinnan, kustannustoiminnan ja jakelun mark-
kinat). Näin ollen ne pyysivät yrityskeskittymän
käsittelyn osittaista siirtämistä voidakseen analy-
soida toimenpiteen vaikutusta näihin markkinoi-
hin Ranskassa.

301. Komissio katsoi, että asian käsittelyä ei
voitu siirtää, koska useimmilla markkinoilla oli
ylikansallinen maantieteellinen ulottuvuus, sillä
ne kattoivat koko ranskankielisen alueen Euroo-
passa.

302. Koulukirjojen ja muiden oppikirjojen myyn-
timarkkinoiden osalta komissio katsoi, että niistä
ensimmäiset muodostivat erilliset kansalliset
markkinat, kuten Ranskan viranomaiset olivat to-
denneet (erityisesti kansallisten oppisuunnitelmien
vuoksi). Komissio ei kuitenkaan voinut päättää
muiden oppikirjojen markkinoiden maantieteel-
listä ulottuvuutta. Kun otetaan huomioon näiden
markkinoiden merkittävät päällekkäisyydet ja
kaikki muut toiminnot, jotka muodostavat osan
osapuolten toiminnasta kirjankustannusketjussa,
komissio katsoi, että yhden viranomaisen olisi tut-
kittava toimenpiteen vaikutus kaikilla merkityksel-
lisillä markkinoilla. Päätöstä tehdessään komissio
otti huomioon Lagardère-konsernin toiveen olla
yhteydessä yhteen ainoaan kilpailuviranomaiseen,
varsinkin kun ainoastaan koulukirjojen myynti-
markkinoiden käsittely olisi siirretty Ranskan vi-
ranomaisille. Myös Belgian viranomaiset ilmoitti-
vat komissiolle, että ne halusivat asiaa käsiteltävän
yhteisön tasolla. Tämän vuoksi komissio päätti
23. heinäkuuta olla suostumatta Ranskan viran-
omaisten pyyntöön siirtää asian osittainen käsittely
niille.

BAT / Tabacchi Italiani (2)

303. Komissio päätti 23. lokakuuta siirtää Italian
kilpailuviranomaisten käsiteltäväksi asian, joka
koski British American Tobaccon (BAT) suunni-
telmaa ostaa italialainen tupakkayhtiö Ente Ta-
bacchi Italiani (ETI).

304. BAT on kansainvälinen tupakkayritys, joka
valmistaa, markkinoi ja myy savukkeita ja muita
tupakkatuotteita maailmanlaajuisesti. ETI on jul-
kinen osakeyhtiö, joka valmistaa, markkinoi ja
myy tupakkatuotteita Italiassa. Sen kokonaan
omistama tytäryhtiö Etìnera SpA jakelee näitä
tuotteita Italiassa.

305. Toimenpide oli viimeinen vaihe Italian hal-
lituksen hankkeessa yksityistää ETI. BAT ja sen
kaksi liikekumppania Axiter SpA ja FB Group
Srl valittiin ETI:tä koskeneen tarjouskilpailun
voittajaksi.

306. ETI on Italian toiseksi suurin tupakkayhtiö
Philip Morrisin jälkeen. Keskittymän toteutumi-
sen jälkeen BAT olisi markkinajohtaja alhaisen
hintaluokan tuotteiden markkinasegmentissä.

307. Italian kilpailuviranomainen pyysi komis-
siota siirtämään asian tutkinnan sille. Komissio
katsoi, että pyyntö oli hyvin perusteltu ja että se
noudatti komission alustavaa havaintoa, jonka
mukaan toimialan lisääntynyt keskittyminen ja
vahvan toimijan poistuminen markkinoilta voisi-
vat luoda määräävän aseman tai vahvistaa sel-
laista Italian tupakkamarkkinoilla.

4 Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot 
vuonna 2003

Philips ja Babyliss v. komissio (3)

308. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuo-
mioistuin antoi 3. huhtikuuta tuomiot kahdesta
Babylissin ja Philipsin rinnakkaisesta kanteesta
komission 8. tammikuuta 2002 tekemien päätös-
ten kumoamiseksi. Päätöksissä hyväksyttiin eh-
dollisesti ranskalaisen kodinkonevalmistajan
SEB:n suunnittelema yritysosto sulautuma-ase-
tuksen 6 artiklan 2 kohdan nojalla ja siirrettiin
asian käsittely osittain 9 artiklan 2 kohdan
a alakohdan nojalla. Yritysoston kohteena oli
SEB:n kilpailija Moulinex. Tuomioissa vahvis-

¥1∂ Asia COMP/M.2978, Lagardère/Natexis/VUP.

¥2∂ Asia COMP/M.3248, BAT / Tabacchi Italiani, 23.10.2003.
¥3∂ Asia T-114/02, Babyliss v. komissio, ja asia T-119/02, Royal Phi-

lips Electronics NV v. komissio.
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tettiin suurelta osin komission kumpikin päätös ja
kumottiin hyväksyvä päätös viiden jäsenvaltion
(Espanja, Irlanti, Italia, Suomi ja Yhdistynyt ku-
ningaskunta) osalta.

309. Philips oli pyytänyt ehdollisen hyväksy-
mispäätöksen ja siirtopäätöksen kumoamista,
kun taas Babyliss haki ainoastaan ehdollisen hy-
väksymispäätöksen kumoamista. Ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi Philipsin kan-
teen ja hyväksyi Babylissin kanteen Espanjan, Ir-
lannin, Italian, Suomen ja Yhdistyneen kuningas-
kunnan osalta.

Sitoumuksiin kolmen viikon määräajan jälkeen 
tehtyjen muutosten hyväksyminen

310. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
hylkäsi kantajien väitteen, jonka mukaan komissio
ei voinut hyväksyä osapuolten alkuperäiseen si-
toumuskokonaisuuteen tekemiä muutoksia, sen
jälkeen kun sitoumusten esittämiselle asetettu kol-
men viikon määräaika oli umpeutunut. Tuomiois-
tuin katsoi, että kyseiset muutokset olivat ainoas-
taan alun perin ehdotettuihin sitoumuksiin tehtyjä
parannuksia. Jos komissio katsoo, että sillä on tar-
peeksi aikaa tutkia myöhään tehtyjä muutoksia ja
toteuttaa tarpeelliset tutkimukset, sillä on oltava
toimivalta hyväksyä keskittymä siinäkin tapauk-
sessa, että muutokset on tehty määräajan jälkeen.
Tuomioistuin huomautti kuitenkin, että komission
on noudatettava sulautuma-asetuksen mukaan hy-
väksyttävistä korjaustoimenpiteistä antamansa tie-
donannon määräyksiä ja varmistettava, että si-
toumusten eri luonnoksiin mahdollisesti tehtävät
muutokset ovat pieniä muutoksia.

Sitoumusten riittävyys niiden maantieteellisten 
markkinoiden osalta, joita ehdotus koskee

311. Kantajat asettivat kyseenalaiseksi sitoumuk-
sen myöntää lisenssi Moulinex-tuotemerkkiin
määräajaksi, koska niiden mielestä sitoumus ei
riittänyt poistamaan havaittuja kilpailuongelmia.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi,
että ei voida automaattisesti sulkea pois sitä, että
tuotemerkkilisenssin tapainen korjaustoimenpide
riittäisi ratkaisemaan keskittymästä johtuvat kil-
pailuongelmat. Ottaen huomioon tuotemerkkien
tärkeys kyseisillä markkinoilla ensimmäisen oi-
keusasteen tuomioistuin vahvisti komission kan-
nan, että sitoumus oli asianmukainen ja oikeasuh-
teinen. Samoin tuomioistuin katsoi, että viiden
vuoden lisenssi, jota seurasi ylimääräinen kolmen
vuoden aika, jolloin Moulinex-tuotemerkkiä ei

oteta uudelleen käyttöön, on riittävä. Tuomioistuin
katsoi komission toimineen oikein myös laajen-
taessaan Moulinex-tuotemerkin lisenssin kaikkiin
pienten kodinkoneiden ryhmiin, vaikka vakavia
epäilyjä oli esitetty ainoastaan yhden tuoteryhmän
osalta. Tämän perusteella tuomioistuin vahvisti
komission analyysin keskittymän portfoliovaiku-
tuksista merkityksellisiin markkinoihin, kun tuo-
temerkki on tärkein kilpailuelementti ja kun tuote-
merkin maine hyödyttää kaikkia tuotteita.

Vakavat epäilyt, joita ei voitu sulkea pois niiden 
maantieteellisten markkinoiden suhteen, joiden 
osalta ei esitetty sitoumuksia

312. Babyliss esitti kanneperusteenaan, että ko-
missio ei vaatinut sitoumuksia eräillä markki-
noilla (Espanja, Irlanti, Italia, Suomi ja Yhdisty-
nyt kuningaskunta), joilla keskittymä aiheutti
vakavia kilpailuongelmia.

313. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
muistutti, että komissio oli tehnyt päätöksensä
nelivaiheisen analyysin jälkeen. Ensimmäiseksi
komissio oli tutkinut, ylittäisikö sulautuman tu-
loksena syntyvän yrityksen yhteenlaskettu mark-
kinaosuus 40 prosenttia yksittäisillä tuotemark-
kinoilla. Toiseksi se oli katsonut, että vakavat
epäilyt voitaisiin sulkea pois, jos merkittäviä
päällekkäisyyksiä ei ole, tai kolmanneksi, jos kil-
pailijoita on markkinoilla läsnä merkittävässä
määrin. Neljänneksi se oli katsonut, että vakavat
epäilyt voitiin sulkea pois, silloin kun kyseessä
olevien tuotemarkkinoiden merkitys oli vähäinen
verrattuna yhdistyneen yrityksen kaikkien pien-
kodinkoneiden markkinoihin, koska tällöin vä-
hittäismyyjillä olisi tasapainottavaa neuvottelu-
voimaa (käänteinen portfoliovaikutus).

314. Ensimmäisen kohdan osalta tuomioistuin ei
kiistänyt komission havaintoa, että yli 40 prosen-
tin yhteenlaskettu markkinaosuus voi johtaa va-
kaviin epäilyihin kyseisten yksittäisten markki-
noiden osalta, kun otetaan huomioon muiden
tekijöiden tarkastelu. Toisen kohdan osalta tuo-
mioistuin vahvisti, että vakavat epäilyt voitaisiin
sulkea pois, jos päällekkäisyydet eivät olleet mer-
kittäviä. Tuomioistuin painotti kuitenkin sitä, että
myös markkinat, joilla ei ole merkittäviä päällek-
käisyyksiä mutta joilla osapuolilla on suuret
markkinaosuudet jo ennen sulautumaa, olisi otet-
tava huomioon portfoliovaikutusten arvioinnissa.
Kolmannen kohdan osalta tuomioistuin huo-
mautti, että markkinoilla, joiden osalta oli esitetty
vakavia epäilyjä, kilpailijoiden läsnäolo voisi sul-
kea pois vakavat epäilyt ainoastaan, jos kilpaili-
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joilla on riittävän vahva markkina-asema, jotta ne
voivat toimia todellisena vastavoimana sulautu-
man osapuolille.

315. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli
eri mieltä komission analyysin neljännestä koh-
dasta. Tuomioistuin ei yhtynyt komission päätel-
mään, että silloin kun tuotemarkkinoilla, joilla
osapuolilla on vahva asema, on vähäinen merkitys
suhteessa yhdistyneen yrityksen kaikkiin pienko-
dinkoneisiin, mahdollisesta kilpailunvastaisesta
käytännöstä joillain markkinoilla, joilla yrityksellä
on määräävä asema, voitaisiin rangaista ostamalla
vähemmän SEB-Moulinexin tuotteita muilla
markkinoilla. Ensimmäisen oikeusasteen tuomio-
istuin katsoi, että komissio ei ollut todistanut, että
vähittäismyyjät käyttäytyisivät kuvatulla tavalla
eivätkä yksinkertaisesti siirtäisi hinnankorotuksia
kuluttajille. Tuomioistuin huomautti myös, että jos
vähittäismyyjät rankaisevat uutta yritystä sen kil-
pailunvastaisen käytännön vuoksi, se on pelkäs-
tään merkki siitä, että ne voivat estää SEB-Moulin-
exia käyttämästä väärin asemaansa. Sulautuma-
asetuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole estää
määräävän aseman väärinkäyttö vaan tällaisen
aseman luominen tai vahvistaminen. Tuomioistuin
katsoi näin ollen, että komission päätöksessään
esittämä analyysi ei näin ollen voinut sulkea pois
vakavia epäilyjä kilpailuongelmista Espanjan, Ir-
lannin, Italian, Suomen eikä Yhdistyneen kunin-
gaskunnan markkinoilla.

9 artiklan mukainen siirto

316. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
hyväksyi Philipsin kanteen sillä perusteella, että
9 artiklan mukaisella siirtopäätöksellä olisi to-
dennäköisesti välittömiä ja automaattisia oikeus-
vaikutuksia Philipsiin, SEB-Moulinexin tärkeim-
pään kilpailijaan Ranskassa. Siirtopäätös vaikutti
Philipsin laillisiin oikeuksiin siten, että se vei
Philipsiltä mahdollisuuden osallistua sulautuma-
asetuksen 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun me-
nettelyn mukaiseen komission tutkimukseen, jos
tutkimus olisi edennyt toiseen vaiheeseen. Siirto-
päätös vei näin ollen kolmansilta osapuolilta
EY:n perustamissopimuksen mukaisen oikeuden
valittaa komission päätöksestä ensimmäisen oi-
keusasteen tuomioistuimeen.

Asian käsittelyn osittainen siirto Ranskan 
viranomaisille

317. Philips katsoi, että komission siirtopäätös
rikkoi sulautuma-asetuksen 9 artiklan periaat-

teita ja että se oli siirtopäätöksissä aiemmin so-
velletun käytännön vastainen.

318. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kat-
soi, että 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan kaksi
edellytystä täyttyivät tässä asiassa, ja muistutti, että
kyseisessä artiklassa säädetyt edellytykset ovat ku-
mulatiivisia sekä oikeudellisia ja että niitä on tulkit-
tava objektiivisten seikkojen perusteella. Suuret
markkinaosuudet, markkinoille pääsyn merkittävät
esteet ja tuotteiden myyminen pääasiallisesti suur-
ten jakelukanavien kautta riittivät perusteeksi näke-
mykselle, että Ranskan markkinat olivat rakenteel-
lisesti erilaiset ja erillään muista markkinoista.
Tämän jälkeen tuomioistuin tutki, toimiko komis-
sio oikein siirtäessään asian käsittelyn osittain
Ranskan viranomaisille. Se korosti, että sulau-
tuma-asetuksen 9 artiklan 3 kohdan a alakohdassa
myönnetään laaja harkintavalta päättää, siirre-
täänkö keskittymän tutkiminen jäsenvaltiolle.
Tämä harkintavalta ei kuitenkaan ole rajaton. Ko-
missio ei voi siirtää käsittelyä jäsenvaltiolle, jos jä-
senvaltion esittämää siirtopyyntöä tutkittaessa täs-
mällisten ja yhtäpitävien seikkojen muodostama
kokonaisuus osoittaa, ettei asian siirtäminen mah-
dollista tehokkaan kilpailun turvaamista tai sen pa-
lauttamista kyseessä olevilla markkinoilla. Tässä
asiassa tuomioistuin totesi, että komission oli pe-
rusteltua olettaa, että Ranskan kilpailuviranomaiset
ottavat käyttöön toimenpiteitä, jotka mahdollista-
vat tehokkaan kilpailun säilyttämisen tai sen pa-
lauttamisen, ja sen vuoksi komissio oli toiminut
9 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti.

319. Tuomioistuin hylkäsi perusteettomana kan-
neperusteen, jonka mukaan komissio ei ollut
noudattanut aikaisempaa päätöskäytäntöään,
sillä siirtopäätös oli tehty 9 artiklan mukaisesti.

320. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
tuomion jälkeen komissio tutki perusteellisesti
kaikkia merkityksellisiä markkinoita tuomion
mukaisesti ja päätteli, että toimenpide ei aiheutta-
nut kilpailuongelmia varsinkaan portfoliovaiku-
tuksen suhteen. Komissio hyväksyi toimenpiteen
11. marraskuuta ilman sitoumuksia.

Petrolessence SA, Société de gestion 
de restauration routière SA v. komissio (1)

321. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
hylkäsi 3. huhtikuuta kanteen komission 13. syys-

¥1∂ Asia T-342/00, Petrolessence SA, Société de gestion de restaura-
tion routière SA v. komissio.
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kuuta 2000 tekemän päätöksen kumoamiseksi.
Tuomioistuin ei pitänyt Mirabellieria Ranskan
moottoriteiden varsilla sijaitsevien kuuden huolto-
aseman sopivana ostajana. TotalFina/Elfin oli
myytävä kyseiset huoltoasemat niiden sitoumus-
ten johdosta, joita se oli esittänyt TotalFinan hank-
kiessa määräysvallan Elfissä. (1) Komissio hyväk-
syi kyseisen toimenpiteen 9. helmikuuta 2000
sulautuma-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan nojalla.
Komissio katsoi, että ilman sitoumuksia keskit-
tymä aiheuttaisi vakavia kilpailuongelmia muun
muassa bensiinin vähittäismyynnin markkinoilla
Ranskan moottoriteillä.

322. Komissio oli katsonut kiistanalaisessa pää-
töksessä, että Mirabellier, joka oli yksi sulautuman
osapuolten ehdottamista ostajista, ei täyttänyt yhtä
sitoumuksissa esitettyä kriteeriä, toisin sanoen sen
ei katsottu pystyvän säilyttämään tai kehittämään
tehokasta kilpailua. Mirabellier ei sisältynyt sulau-
tuman osapuolten tämän jälkeen tekemään ostaja-
ehdotukseen, jonka komissio hyväksyi.

Tutkittavaksi ottaminen

323. Kantajat (Petrolessence, SG2, konsernin
yhtiöt, joista yksi harjoittaa Mirabellierin liike-
toimintaa) valittivat päätöksestä, jossa Mirabelli-
eria ei hyväksytty asianmukaiseksi ostajaksi. En-
simmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että
päätös hylätä sulautuman osapuolten ehdotus os-
tajiksi muuttaa kyseisten ostajien oikeusasemaa.
Se katsoi, että hylkäys oli päätös, joka muutti os-
tajan (Mirabellier) oikeusasemaa.

324. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
hylkäsi kanteen ja vahvisti, että komissio ei ollut
tehnyt virhettä arvioidessaan ostajaehdokasta si-
toumusten kriteerien suhteen. Tässä yhteydessä
tuomioistuin hylkäsi kantajien väitteen, että to-
teamalla Mirabellierin olevan markkinatulokas
ilman viimeaikaista kokemusta kyseisillä vähit-
täismarkkinoilla komissio oli soveltanut sellaista
ostajiin kohdistuvaa vaatimusta, jota ei ollut mää-
ritelty sitoumuksissa. Se vahvisti myös muut ko-
mission arvioon sisältyvät seikat.

325. Tässä yhteydessä ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin palautti mieliin, että vakiintuneen oi-
keuskäytännön mukaan ja sulautuma-asetuksen
aineellisten säännösten (erityisesti 2 artiklan) pe-
rusteella komissiolla on jonkin verran harkintaval-
taa erityisesti taloudellisia seikkoja koskevan

arvioinnin osalta. Näin ollen yhteisöjen tuomiois-
tuinten valvoessa sulautumia koskevien sääntöjen
soveltamisen kannalta olennaisen harkintavallan
käyttöä niiden on otettava huomioon keskittymien
taloudellisessa arvioinnissa tarpeellinen harkinta-
valta. Kun tuomioistuimen suorittaman valvonnan
kohteena ovat komission sulautuma-asetuksessa
sille myönnetyn harkintavallan puitteissa tekemät
monitahoiset taloudellisluonteiset arvioinnit, val-
vonta kohdistuu ainoastaan siihen, että menettely-
sääntöjä ja perusteluvelvollisuutta on noudatettu,
että tosiseikat pitävät paikkansa ja että näitä tosi-
seikkoja ei ole arvioitu ilmeisen virheellisesti eikä
harkintavaltaa ole käytetty väärin.

Verband der freien Rohrwerke v. komissio (2)

326. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
hylkäsi 8. heinäkuuta kolmannen osapuolen
pyynnön kumota komission päätökset, joilla hy-
väksyttiin saksalaisen teräsyrityksen Salzgitter
AG:n (Salzgitter) suunnitelma ostaa Mannes-
mannroehren-Werke AG (MRW).

Komission päätökset

327. Komissio hyväksyi Salzgitterin ja MRW:n
välisen yrityskaupan kahdella päätöksellä, jotka
tehtiin 5. syyskuuta 2000 sulautuma-asetuksen
6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla (”EY-pää-
tös”) ja 14. syyskuuta 2000 EHTY:n perustamisso-
pimuksen 66 artiklan nojalla (”EHTY-päätös”). (3)
Salzgitter on integroitunut teräksentuottaja, joka
valmistaa ja jakelee hyvin monenlaisia tuotteita,
muun muassa läpimitaltaan suuria kierrehitsattuja
putkia. MRW valmistaa teräsputkia ja niiden val-
mistamiseen käytettäviä raaka-aineita.

328. Toimenpide johti päällekkäisyyksiin puoli-
valmiiden tuotteiden valmistuksessa, mutta komis-
sio ei havainnut kilpailuongelmia, koska osapuo-
lilla oli suhteellisen alhainen markkinaosuus
ETA:n teräs- ja putkimarkkinoilla ja koska alalla on
liikakapasiteettia. Koska joukko suurten putkien
pieniä valmistajia, jotka ostivat raaka-aineita Salz-
gitteriltä, esittivät huolensa siitä, että toimenpiteen
jälkeen ne eivät ehkä voi hankkia tarvitsemaansa
määrää kilpailukykyisin hinnoin sulautuman tulok-
sena syntyvältä yritykseltä, Salzgitter ilmoitti näi-
den pelkojen poistamiseksi, että se toimittaisi edel-

¥1∂ Asia COMP/M.1628, TotalFina / Elf Aquitaine, 9.2.2000.

¥2∂ Asia T-374/00, Verband der freien Rohrwerke eV v. komissio.
¥3∂ Asia COMP/M.2045, Salzgitter/Mannesmannroehren-Werke,

5.9.2000, ja asia COMP/EHTY.1336, Salzgitter/Mannesmannro-
ehren-Werke, 14.9.2000.
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leen kvarttolevyjä ja kuumavalssattuja leveitä
teräsnauhoja (putkien valmistuksessa tarvittavia
raaka-aineita) syrjimättömin ehdoin. EHTY-pää-
töksessä otettiin huomioon tämä ilmoitus.

329. Kanteen panivat vireille kaksi pientä saksa-
laista putkivalmistajaa ja alan yhdistys. Kantajat
väittivät, että komission päätöksissä ei otettu riit-
tävästi huomioon keskittymän väitettyjä horison-
taalisia eikä vertikaalisia seikkoja, erityisesti
Salzgitterin väitettyä kykyä ja halukkuutta syrjiä
riippumattomia putkivalmistajia MRW:n putki-
tuotannon hyväksi.

330. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
vahvisti komission päätelmät kuumavalssattujen
leveiden teräsnauhojen tuotemarkkinoiden ja
maantieteellisten markkinoiden osalta ja totesi,
että komissio ei ollut tehnyt ilmeistä virhettä ar-
vioidessaan keskittymän vaikutuksia läpimitaltaan
suurten putkien markkinoihin. Läpimitaltaan
pienten putkien markkinoiden osalta ensimmäi-
sen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kannepe-
rusteen, jonka mukaan komissio ei ollut analysoi-
nut riittävästi keskittymän vaikutuksia näihin
markkinoihin, sillä osapuolten toiminnoissa ei
ollut horisontaalisia päällekkäisyyksiä eikä su-
lautuman tuloksena syntyvällä yrityksellä mer-
kittävää asemaa kuumavalssatun leveän nauhan
tuotantoketjun alkupään markkinoilla.

331. Tuomioistuin hylkäsi myös kanneperusteen,
jonka mukaan komission olisi pitänyt tarkastella
sitä, että toimenpiteen johdosta Salzgitter yhdessä
Usinor/DH:n kanssa käyttäisi määräysvaltaa
Europipessa, joka valmistaa suuria putkia kvartto-
levyistä ja kuumavalssatuista nauhoista, sekä yh-
dessä TKS:n kanssa sillä olisi määräysvalta
HKM:ssä, joka valmistaa raakaterästä, levyai-
hioita ja kvarttolevyjä. Tuomioistuin totesi, että
koska toimenpiteestä oli ilmoitettu komissiolle su-
lautuma-asetuksen mukaisesti, komissiolla ei ollut
velvollisuutta analysoida tällaisia vaikutuksia pe-
rustamissopimuksen 81 artiklan perusteella, sillä
ei ollut todisteita tosiasiallisesta yhteensovittami-
sesta Europipen ja HKM:n emoyhtiöiden välillä.

Schlüsselverlag J. S. Moser v. komissio (1)

332. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi
25. syyskuuta tuomion asiassa, jossa Schlüssel-
verlag J. S. Moser ym. (Moser) olivat valittaneet

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mää-
räyksestä, jolla kyseinen tuomioistuin oli jättänyt
tutkimatta kanteen, jonka mukaan komissio oli
laiminlyönyt velvollisuutensa tutkia keskittymä,
jolla ei ollut yhteisönlaajuista ulottuvuutta. (2)

333. Valittajat toimivat Itävallassa lehtialalla, ja
ne ovat sulautuman osapuolten suoria kilpaili-
joita. Ne kantelivat vuonna 2001 komissiolle
Bertelsmann-konserniin kuuluvan Verlagsgruppe
News GmbH:n aikeesta ostaa Kurier-Magazine
Verlags GmbH ja väittivät, että komission olisi
pitänyt tutkia keskittymä (3) sen yhteisönlaajui-
sen ulottuvuuden vuoksi.

334. Yrityskeskittymien valvonnan erityisryh-
män johtaja ilmoitti valittajille 12. heinäkuuta
2001, että keskittymällä ei ollut yhteisönlaajuista
ulottuvuutta, koska liikevaihto ei ylittänyt sovel-
lettavia raja-arvoja, ja vahvisti näkemyksensä
3. syyskuuta 2001. Näihin kahteen kirjeeseen si-
sältyi lauseke, jonka mukaan esitetty näkemys
edusti yrityskeskittymien valvonnan erityisryh-
män mielipidettä eikä sitonut komissiota. Kysei-
sen johtajan kolmannessa kirjeessä tämä näke-
mys vahvistettiin jälleen, mutta siinä ei ollut
kyseistä lauseketta. Ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoi, että valittajien intressi nostaa
kanne laiminlyönnin vuoksi oli rauennut, koska
komissio oli viimeisessä kirjeessä määritellyt lo-
pullisen kantansa kanteluun, eikä laiminlyönti-
kannetta voitu näin ollen nostaa.

Komission velvollisuudet 
yrityskeskittymämenettelyjä koskevien 
kantelujen osalta

335. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti ensim-
mäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräyk-
sen ja selvitti komission velvoitteita yrityskeskit-
tymämenettelyihin liittyvien kantelujen osalta.
Ensinnäkin se katsoi, että komissio ei voi jättää
ottamatta huomioon niiden yritysten kanteluita,
jotka eivät ole mahdollisesti yhteisönlaajuisen
keskittymän osapuolia. Se katsoi, että tällaisen
toimenpiteen toteuttaminen kantelun tehneiden
yritysten kilpailijayritysten hyväksi voi nimittäin
välittömästi muuttaa kantelun tehneiden yritys-
ten asemaa kyseessä olevilla markkinoilla. Yhtei-
söjen tuomioistuimen mukaan tämä on yksi syy
siihen, miksi sulautuma-asetuksen 18 artiklassa

¥1∂ Asia C-170/02 P, Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH ym. v.
komissio.

¥2∂ Asia T-3/02, Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH ym. v. komissio.
¥3∂ Toimivaltainen kansallinen tuomioistuin (OLG Wien) hyväksyi

keskittymän 26.1.2001.
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säädetään, että kolmansilla osapuolilla on oikeus
tulla kuulluksi.

336. Komissio ei voi myöskään väittää, että sillä
ei ole velvollisuutta antaa ratkaisua sen toimival-
taa valvontaviranomaisena koskevasta periaat-
teesta, kun sillä on sulautuma-asetuksen 21 artik-
lan mukainen yksinomainen vastuu tehdä tässä
asetuksessa tarkoitettuja päätöksiä. Jos kolman-
net yritykset pyytävät komissiota ottamaan
virallisesti kantaa siihen, kuuluuko sellainen yri-
tyskeskittymä, josta sille ei ole ilmoitettu, sulau-
tuma-asetuksen soveltamisalaan, eikä komissio
näin tee, se merkitsisi sitä, että nämä yritykset ei-
vät voisi käyttää hyväkseen niitä menettelyllisiä
takeita, joita yhteisön lainsäädännössä niille an-
netaan. Samalla komissio epäisi itseltään keinon
tutkia sitä, noudattavatko yhteisönlaajuisen yri-
tyskeskittymän osapuolina olevat yritykset asian-
mukaisesti ilmoitusvelvollisuuttaan. Lisäksi kan-
telun tehneet yritykset eivät pystyisi valittamaan
komission päätöksestä jättää keskittymä tutki-
matta, jos tutkimatta jättäminen todennäköisesti
haittaa niiden etuja.

337. Yhteisöjen tuomioistuin totesi myös, että
hyvän hallintotavan mukaisesti komissiolla on
velvollisuus tutkia sille tehdyt kantelut huolelli-
sesti ja puolueettomasti. Tuomioistuin katsoi, että
se seikka, että kantelijoilla ei ole sulautuma-ase-
tuksen nojalla oikeutta saada kanteluitaan tutki-
tuiksi vastaavilla edellytyksillä kuin asetuksen
N:o 17 soveltamisalaan kuuluvat kantelut, ei
merkitse sitä, ettei komission täydy arvioida,
kuuluuko keskittymä sen toimivaltaan, eikä tehdä
siitä tarvittavia päätelmiä.

338. Tuomioistuin katsoi, että osapuolten, jotka
haluavat kyseenalaistaa kansallisten viranomais-
ten toimivallan tutkia keskittymä sen yhteisönlaa-
juisen ulottuvuuden vuoksi, on kanneltava siitä ko-
missiolle kohtuullisessa määräajassa. Se perusteli
tätä vaatimusta tarpeella varmistaa yritysten oi-
keusvarmuus ja sulautuma-asetuksen mukainen
menettelyvarmuus. Tässä tapauksessa tuomiois-
tuin katsoi, että kantelua ei ollut tehty määräajassa.

Sogecable / Canalsatélite Digital / Vía Digital 
v. komissio (1)

339. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
hylkäsi 30. syyskuuta espanjalaisten kaapelitele-

visio-operaattorien (Aunacable ym.) vireille pa-
nemat kaksi kannetta komission 14. elokuuta
2002 tekemän päätöksen kumoamiseksi. Päätök-
sen mukaan Sogecable SA:n ja Vía Digitalin vä-
lisen keskittymän arviointi siirrettiin sulautuma-
asetuksen 9 artiklan nojalla Espanjan kilpailuvi-
ranomaisen käsiteltäväksi (jäljempänä ’siirtopää-
tös’).

340. Sogecable on maksutelevisio-operaattori
(Canal+:n ja Canalsatélite Digitalin kautta), ja se
on Prisan (espanjalainen media-alan konserni) ja
Groupe Canal+:n (Vivendi) yhteisessä määräys-
vallassa. Sillä on analoginen maksutelevisioka-
nava (Canal+) ja digitaalisatelliittitelevision ka-
navakokonaisuus (Canalsatélite Digital). Se
tarjoaa teknisiä palveluita, tuottaa, myy ja jakelee
teemakanavia ja elokuvia sekä hankkii ja myy ur-
heiluoikeuksia. Vía Digital on Espanjan toinen
monikanavainen maksutelevisio-operaattori, ja
se on Telefónican määräysvallassa (Espanjan
vakiintunut televiestintäoperaattori). Komissio
siirsi koko asian käsittelyn Espanjan viranomai-
sille niiden pyynnöstä.

Tutkittavaksi ottaminen

341. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
katsoi, että vaikka siirtopäätös ei vaikuttanut kan-
tajien kilpailuasemaan, koska ainoastaan Espan-
jan kilpailuviranomaisen päätöksellä voi olla
tällainen vaikutus, siirtopäätös vaikutti niihin
suoraan ja erikseen. Tämä johtui siitä, että siirto-
päätös ei anna niille mahdollisuutta käyttää oi-
keuksia osallistua kolmansina osapuolina sulau-
tuma-asetuksen 18 artiklan 4 kohdan mukaiseen
komission järjestämään kuulemiseen eikä panna
vireille kannetta ensimmäisen oikeusasteen tuo-
mioistuimessa.

Erilliset markkinat / erilliset maantieteelliset 
markkinat

342. Kantajat katsoivat, että sulautuma-asetuksen
9 artiklan 2 kohdan toinen ehto ei ollut täyttynyt
sillä perusteella, että kiistanalaisessa päätöksessä
määritellyt tuotemarkkinat eivät muodostaneet
sellaisia jäsenvaltion markkinoita, joilla olisi eril-
listen markkinoiden ominaisuudet. Jotta markki-
nat olisivat asetuksen mukaiset erilliset markkinat,
niiden on kantajien mukaan erotuttava muista
markkinoista paitsi sillä perusteella, että ne muo-
dostavat erilliset maantieteelliset markkinat, myös
siten, että niillä on erilainen kilpailurakenne kuin
muiden jäsenvaltioiden markkinoilla. Kantajat

¥1∂ Yhdistetyt asiat T-346/02 ja T-347/02, Sogecable / Canalsatéite
Digital / Vía Digital v. komissio.
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väittivät, että kyseiset maksutelevisio-, televisioin-
tioikeus- ja televiestintämarkkinat olivat kansalli-
sia laajemmat. Tämän väitettiin ilmenevän muun
muassa siitä, että Canal+ toimi useissa jäsenval-
tioissa ja että kilpailurakenne oli hyvin samankaltai-
nen eri maantieteellisillä alueilla.

343. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
hylkäsi tämän 9 artiklan 2 kohdan tulkinnan ja
katsoi, että ”erillisten markkinoiden” käsitteen
on ymmärrettävä tarkoittavan sulautuma-asetuk-
sen 9 artiklan 7 kohdan mukaisia eri tuotemark-
kinoita ja maantieteellisiä markkinoita. Tämän
perusteella tuomioistuin katsoi, että ei ollut olen-
naista, esiintyykö kyseessä olevien markkinoiden
joitakin rakenteellisia piirteitä myös muilla
maantieteellisillä markkinoilla. Siirtopäätöksen
tekemiseksi riittää, että kilpailuedellytykset
alueella, jolla kyseiset yritykset tarjoavat tavaroita
tai palveluita, eivät ole yhtenäiset ja että kulutta-
jien mieltymykset ja tietyt markkinoille tulon es-
teet rajaavat kyseiset markkinat jäsenvaltion
alueelle. Se, että yritys toimii eri jäsenvaltioissa,
ei tarkoita automaattisesti, että niiden markkinoi-
den maantieteellinen ulottuvuus, joilla yritys toi-
mii, ylittää tietyn jäsenvaltion alueen.

344. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
hylkäsi myös kanneperusteen, jonka mukaan ko-
mission olisi siirtopäätöksessään analysoitava
kaikkia ilmoituksessa ja jäsenvaltion siirtopyyn-
nössä mainittuja markkinoita. Tuomioistuin huo-
mautti, että eräät ilmoituksessa mainitut markkinat
eivät olleet keskittymän vaikutusalaan kuuluvia
markkinoita ja että komission siirtopäätöksestä il-
meni, että eräiden siirtopyynnössä mainittujen
markkinoiden osalta voitiin sulkea pois vaara mää-
räävän aseman luomisesta tai vahvistamisesta.

345. Tuomioistuin vahvisti, että komission toi-
mivalta siirtää keskittymän käsittely jäsenvaltion
viranomaisten käsiteltäväksi sulautuma-asetuk-
sen 9 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla on
rajallinen ainoastaan, jos siirtopyynnön tarkaste-
luajankohtana on selvää tarkan ja yhdenmukai-
sen näytön perusteella, että siirrolla ei voida
turvata tai palauttaa tehokasta kilpailua. Tuo-
mioistuin katsoi, että koska Espanjan viranomaisilla
oli erityislainsäädäntö kyseisen keskittymän kä-
sittelemiseksi, komissio toimi kohtuullisesti kat-
soessaan, että käsittelyn siirtäminen Espanjan vi-
ranomaisille säilyttäisi tehokkaan kilpailun eikä
uhkaisi sitä.

346. Tuomioistuin hylkäsi myös kantajien pe-
rusteen, jonka mukaan siirtopäätös poikkesi ko-

mission aikaisemmin media-alan yrityskeskitty-
mätapauksiin soveltamasta käytännöstä. Näillä
tapauksilla ei ollut merkitystä kyseessä olevan
siirron laillisuuden kannalta, sillä kutakin siirtoa
on tarkasteltava sen omien piirteiden pohjalta su-
lautuma-asetuksen 9 artiklan perusteella.

”Täysimääräinen siirto”

347. Viitaten vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huo-
mautti, että päätöksen artiklaosaa ei voida erottaa
sen perusteena olevista syistä. Kun komissio oli
määritellyt päätöksessä syyt, joiden perusteella
se katsoi, että toimenpide uhkasi luoda tehokkaan
kilpailun estävän määräävän aseman tai vahvis-
taa sellaista kyseisillä merkityksellisillä (espan-
jalaisilla) markkinoilla, komission ei tarvinnut
toistaa tätä analyysia artiklaosassa, erityisesti
kun asian käsittely siirrettiin kokonaisuudessaan.
Osittainen siirto olisi saattanut edellyttää tarkkaa
kuvausta analysoitavista markkinoista.

348. Tarkastellessaan väitettä, jonka mukaan Es-
panjan viranomaisille ei ole annettu ohjeita, en-
simmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että
ne sisältyvät sulautuma-asetuksen 9 artiklaan ja
siirtopäätöksen 1 artiklaan. Sulautuma-asetuksen
9 artiklan 8 kohdassa säädetään, että jäsenvaltiot
voivat toteuttaa ainoastaan toimenpiteitä, jotka
ovat ehdottoman välttämättömiä tehokkaan kil-
pailun turvaamiseksi tai palauttamiseksi. Näin ol-
len kansallisen viranomaisen on ryhdyttävä ky-
seisiin toimenpiteisiin.

ARD v. komissio (1)

349. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
antoi 30. syyskuuta tuomion, jossa se vahvisti ko-
konaan komission päätöksen hyväksyä (entisen)
saksalaisen maksutelevisio-operaattorin Kirch-
PayTV:n siirtymisen Kirch Holdingin yksin-
omaisesta määräysvallasta Kirch Holdingin ja
brittiläisen maksutelevisio-operaattorin BSkyB:n
yhteiseen määräysvaltaan. Tähän tutkimuksen
ensimmäisessä vaiheessa tehtyyn päätökseen liit-
tyi sitoumuksia. (2)

Komission päätös

350. Komissio havaitsi kilpailuongelmia Saksan
maksutelevisiomarkkinoilla ja digitaalisten, inter-

¥1∂ Asia T-158/00, ARD v. komissio.
¥2∂ Asia COMP/JV.37, BSkyB/KirchPayTV, 21.3.2000.
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aktiivisten tv-palveluiden kehittyvillä markki-
noilla. Saksan maksutelevisiomarkkinoiden
osalta se katsoi, että koska BSkyB ei todennäköi-
sesti tulisi Saksan maksutelevisiomarkkinoille
lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä, BSkyB:n
häviäminen mahdollisena kilpailijana ei ollut
merkityksellistä. Komissio katsoi kuitenkin, että
ehdotettu toimenpide olisi vahvistanut Kirch-
PayTV:n määräävää asemaa kyseisillä markki-
noilla ja lisännyt ennestään suuria markkinoille
tulon esteitä, koska BSkyB olisi lisännyt sen ra-
hoitusvaroja ja taitotietoa. Keskittymä olisi johta-
nut KirchPayTV:n määräävän aseman luomi-
seen, ellei peräti monopoliasemaan, digitaalisten,
interaktiivisten televisiopalveluiden kehittyvillä
markkinoilla.

351. Ilmoituksentekijät esittivät useita sitou-
muksia, jotka poistivat komission havaitsemat
kilpailuongelmat Saksan maksutelevisiomarkki-
noilla ja digitaalisten, interaktiivisten palvelui-
den markkinoilla. Sitoumusten tavoitteena oli
myöntää kolmannelle osapuolelle pääsy Kirchin
tekniseen alustaan, erityisesti Kirchin d-box-sa-
lauksenpurkulaitteisiin, ja helpottaa Kirchin
kanssa kilpailevien televisioyhtiöiden luomista
myöntämällä kolmansille osapuolille pääsy
Kirchin maksutelevisiopalveluihin. Sitoumukset
poistivat maksutelevisiomarkkinoille tulon es-
teitä ja estivät KirchPayTV:tä siirtämästä näiden
markkinoiden määräävää asemaansa digitaalis-
ten, interaktiivisten televisiopalveluiden markki-
noille.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 
tuomio

352. ARD, saksalaisten julkisen palvelun yleisra-
diotoiminnan harjoittajien järjestö, valitti komis-
sion päätöksestä ja sitoumusten hyväksymisestä
viidestä syystä. Se väitti ensiksi, että komissio oli
arvioinut yrityskeskittymän väärin sulautuma-ase-
tuksen 2 artiklan 3 ja 4 kohdan kannalta, sillä ko-
missio oli päätellyt, että keskittymä ei poistaisi
mahdollista kilpailua, koska BSkyB ei todennä-
köisesti tulisi Saksan maksutelevisiomarkkinoille
lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Toiseksi ARD
väitti, että sulautuma-asetuksen 6 artiklan 2 kohtaa
on rikottu, koska ainoastaan sellaiset yrityskeskit-
tymät voidaan hyväksyä ensimmäisessä vaiheessa,
joiden aiheuttamat kilpailuongelmat ovat helposti
tunnistettavissa (kuten asetuksen (EY) N:o 1310/
97 johdanto-osan 8. kappaleessa todetaan) ja hel-
posti korjattavissa. ARD väitti tältä osin, että ko-
missio oli aikaisemmin kieltänyt kolme Saksan

maksutelevisiomarkkinoita koskevaa sulautumaa,
joiden osapuolena KirchPayTV oli ollut. ARD
väitti tämän osoittavan, että kilpailuongelmat eivät
olleet rajallisia eivätkä helposti korjattavissa. Kol-
manneksi ARD väitti, että sitoumukset ovat riittä-
mättömiä poistamaan kilpailuongelmat. Se väitti
tältä osin, että sitoumukset olivat pelkästään käyt-
täytymiseen liittyviä sitoumuksia ja että niissä
vain toistettiin perustamissopimuksen 82 artiklan
mukaiset määräävässä asemassa olevien yritysten
velvoitteet. Neljänneksi ARD väitti, että toisen
vaiheen menettelyn aloittamatta jättäminen oli
menettelyvirhe, sillä ainoastaan keskittymät,
joissa kilpailuongelmat ovat helposti tunnistetta-
vissa ja korjattavissa, voidaan hyväksyä ensim-
mäisessä vaiheessa. Lopuksi ARD väitti, että sen
oikeuksia kolmantena osapuolena oli loukattu,
koska muutetut sitoumukset hyväksyttiin niin
myöhäisessä vaiheessa, että se ei voinut esittää riit-
tävästi näkemyksiään.

353. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
hylkäsi ensimmäisen väitteen, koska Kirch-
PayTV:n heikosta taloudellisesta tilasta huoli-
matta BSkyB:tä ei ilman ehdotetun toimenpiteen
toteuttamistakaan voitu markkinoille tulon estei-
den vuoksi katsoa mahdolliseksi kilpailijaksi
Saksan maksutelevisiomarkkinoilla.

354. ARD:n toisen väitteen osalta tuomioistuin
katsoi, että kanneperuste herätti kaksi kysymystä.
Ensimmäinen kysymys koskee sitä, voiko komis-
sio hyväksyä toimenpiteen ensimmäisessä vai-
heessa vain silloin, kun kilpailuongelma on hel-
posti tunnistettavissa ja korjattavissa asetuksen
(EY) N:o 1310/97 johdanto-osan 8. kappaleen
mukaisesti. Toinen kysymys liittyy siihen, voi-
daanko kyseistä kilpailuongelmaa pitää helposti
tunnistettavana ja korjattavana. Ensimmäisen oi-
keusasteen tuomioistuin esitti kantansa ainoas-
taan toisen kysymyksen osalta ja totesi, että se,
että komissio oli aikaisemmin kieltänyt Saksan
maksutelevisiomarkkinoilla kolme samanta-
paista sulautumaa, joiden osapuolena Kirch-
PayTV oli ollut, ei riitä näytöksi siitä, että kysei-
seen toimenpiteeseen liittyvät kilpailuongelmat
eivät ole rajallisia tai helposti korjattavissa. Tuo-
mioistuin painotti tältä osin, että edelliset kieltä-
vät päätökset koskivat eri osapuolia ja erilaisia
kilpailuongelmia.

355. ARD:n kolmannen väitteen osalta tuo-
mioistuin katsoi, että vaikka sitoumukset liittyivät
enimmäkseen yrityksen käyttäytymiseen, ne oli-
vat myös rakenteellisia, koska niiden tarkoituk-
sena oli ratkaista rakenteellinen ongelma eli kol-
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mannen osapuolen pääsy markkinoille. Näin
ollen sitoumuksia ei voitu katsoa pelkästään
käyttäytymiseen liittyviksi sitoumuksiksi, jotka
eivät pysty ratkaisemaan komission havaitsemia
kilpailuongelmia. Tuomioistuin katsoi myös, että
sitoumukset luovat lisäarvoa verrattuna pelkäs-
tään sellaiseen sitoumukseen, jonka mukaan pi-
dättäydytään perustamissopimuksen 82 artiklan
mukaisesta määräävän aseman väärinkäytöstä.

356. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
hylkäsi ARD:n neljännen väitteen toista ja kol-
matta väitettä koskeneiden perusteluidensa no-
jalla. ARD:n viidennen väitteen osalta tuomiois-
tuin katsoi, että ARD oli ollut riittävästi mukana
menettelyssä. ARD oli saanut kyselylomakkeen
ja esittänyt näkemyksensä toimenpiteestä kyse-
lyyn antamassaan vastauksessa. ARD:n ja asiaa
käsitelleen työryhmän välillä oli pidetty kokous
Brysselissä. ARD oli osallistunut alkuperäisen
ehdotuksen ja ensimmäisen muutetun ehdotuk-
sen ensimmäisiin markkinatesteihin. Toisen
muutetun (lopullisen) ehdotuksen osalta ensim-
mäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että
muutettuihin ja lopullisiin ehdotuksiin sisältyi
vain pieniä muutoksia, jotka komissio saattoi hy-
väksyä, vaikka kolmen viikon määräaika oli um-
peutunut.

5 Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen kilpailuviranomaisverkko 
(ICN)

357. Komissio on osallistunut aktiivisesti kan-
sainvälisen kilpailuviranomaisverkon (ICN) kan-
sainvälisten yrityskeskittymien valvontaa käsitte-
levään työryhmään sen perustamisesta eli vuoden
2001 lopusta alkaen. Työryhmän toiminta on
jaettu kolmeen alaryhmään: yksi ryhmä tarkaste-
lee tutkintamenetelmiä yrityskeskittymätutki-
muksissa, toinen yrityskeskittymien valvonnan
analyyttisia puitteita sekä kolmas ilmoituksia ja
menettelyjä yrityskeskittymien valvontajärjestel-
missä. Myös monet yksityisen sektorin järjestöt
ja yksityishenkilöt osallistuvat näiden alaryh-
mien työhön. Komissio on aktiivinen jäsen kai-
kissa kolmessa alaryhmässä. Perustavoitteena on
löytää yrityskeskittymien valvontaan liittyviä
alueita, joilla voidaan edistää parhaita käytän-
teitä, vähentää sääntelykustannuksia ja poistaa
esteitä, jotka vaikeuttavat eri lainkäyttöalueiden
välistä yhteisymmärrystä yrityskeskittymäpoli-
tiikasta.

Ilmoituksia ja menettelyjä käsittelevä alaryhmä

358. Alaryhmällä on kolme tavoitetta: parantaa
tehokkuutta kullakin lainkäyttöalueella, helpot-
taa lähentymistä ja vähentää kansainvälisten yri-
tyskeskittymien valvonnasta julkisille ja yksityi-
sille tahoille aiheutuvaa rasitetta. Tätä varten
alaryhmä on yhteistyössä yksityisen sektorin
neuvonantajien kanssa laatinut luettelon keskitty-
mien valvontaa koskevista lainsäädännöistä, ja se
kokoaa parhaillaan tietoja valvonnan aiheutta-
mista kustannuksista ja rasitteista. Lisäksi ala-
ryhmä on laatinut joukon keskittymäilmoituksia
ja niiden arviointimenettelyjä koskevia periaat-
teita, jotka ICN:n laajempi jäsenistö hyväksyi
ICN:n ensimmäisessä vuotuisessa konferenssissa
Napolissa lokakuussa 2002.

359. Tarkoituksena on se, että periaatteet esite-
tään perusteellisessa parhaiden käytänteiden
suosituksessa (”suositellut käytänteet”). ICN:n
jäsenet ovat tähän mennessä hyväksyneet seitse-
män suositeltua käytännettä seuraavilla aloilla:
1) riittävä yhteys toimenpiteen vaikutusten ja ar-
vioinnin suorittavan lainkäyttöalueen välillä;
2) ilmoitusta edellyttävät raja-arvot; 3) yrityskes-
kittymäilmoituksen ajoitus. Nämä kolme suosi-
teltua käytännettä hyväksyttiin Napolissa viime
vuonna pidetyssä ensimmäisessä vuosikonfe-
renssissa. ICN:n jäsenet hyväksyivät tänä vuonna
neljä uutta suositeltua käytännettä Meridassa ke-
säkuussa järjestetyssä konferenssissa. Ne katta-
vat seuraavat aiheet: 4) tutkimuskaudet (toisin
sanoen tutkimusten kesto); 5) alustavan ilmoituk-
sen vaatimukset (toisin sanoen sen, mitä tietoja il-
moituksentekijöiden on heti toimitettava viran-
omaisille); 6) avoimuus (kuinka viranomaiset
ilmoittavat syyt täytäntöönpanotoimien toteutta-
miselle tai toteuttamatta jättämiselle); 7) yritys-
keskittymien valvontaa koskevien säännösten
tarkistus (toisin sanoen ajoittainen yrityskeskitty-
mien valvontaa koskevan lainsäädännön, menet-
telyjen jne. tarkistus).

360. Alaryhmä valmistelee neljää muuta suosi-
teltua käytännettä. Nämä koskevat luottamuksel-
lisuutta, menettelyn oikeudenmukaisuutta,
yrityskeskittymätutkimusten tekemistä ja viran-
omaisten välistä yhteistyötä. Se tarkastelee myös
tapoja, joilla voidaan edistää (Napolissa vuonna
2002 hyväksyttyjen) periaatteiden ja suositeltu-
jen käytänteiden täytäntöönpanoa ja noudatta-
mista.
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Tutkintamenetelmiä käsittelevä alaryhmä

361. Tämä alaryhmä keskittyy yrityskeskitty-
mien tutkintaan liittyvien parhaiden käytänteiden
kehittämiseen, mukaan lukien erityisesti i) luotet-
tavien todisteiden keräysmenetelmät, ii) yritys-
keskittymien tutkinnan tehokas suunnittelu ja
iii) taloustieteilijöiden käyttö / taloudellisten to-
disteiden arviointi. Ensi vuoden työohjelman
puitteissa laaditaan tutkimusmenetelmien käsi-
kirja, johon sisältyy kokoelma eri lainkäyttö-
alueilla kerätyistä tutkimusvälineistä.

362. Tutkintamenetelmien alaryhmä esitti kolme
raporttia vuoden 2003 konferenssissa: analyysin
eri lainsäädäntöalueilla sovellettavista tutkimus-
keinoista, raportin luotettavan näytön hankkimi-
sesta sekä raportin taloustieteilijöiden ja ekono-
metristen tietojen roolista keskittymäasioissa.
Kilpailun pääosasto vastasi ensimmäisen raportin
laatimisesta, ja sen panos kahteen muuhun hank-
keeseen oli merkittävä.

Analyyttisiä puitteita käsittelevä alaryhmä

363. Tämä alaryhmä keskittyy yrityskeskitty-
mien valvonnan yleisiin analyyttisiin puitteisiin,

joihin sisältyvät yrityskeskittymien analyysissa
käytettävät aineelliset standardit ja näiden stan-
dardien soveltamiskriteerit. Tietoja kerätään eri
jäsenvaltioissa sovelletuista aineellisista standar-
deista, muun muassa täytäntöönpanosta annettuja
suuntaviivoja tai muita tulkitsevia asiakirjoja
koskevia tietoja. Perusteellinen tutkimus on tehty
eri standardien vaikutuksesta neljään lainkäyttö-
alueeseen (Australia, Etelä-Afrikka, Saksa ja Yh-
dysvallat).

364. Tänä vuonna alaryhmä analysoi yksityisen
sektorin neuvonantajien avustuksella useiden
lainkäyttöalueiden yrityskeskittymäsuuntavii-
voja (mukaan lukien EU:n ehdotus horisontaali-
sia sulautumia koskeviksi suuntaviivoiksi). Ala-
ryhmä on laatinut viisi asiakirjaa seuraavista
aiheista: i) markkinoiden määritelmä, ii) yksi-
puoliset vaikutukset, iii) koordinoidut vaikutuk-
set, iv) markkinoille tulon ja laajentumisen es-
teet sekä v) tehokkuusedut. Nämä asiakirjat
esiteltiin yhdessä vuosikonferenssien päätel-
mistä laaditun tiivistelmän kanssa. Kilpailun
pääosasto osallistui kaikkien mainittujen asia-
kirjojen laatimiseen.

6 Tilastot

Kuvio 4 – Vuosittain tehtyjen lopullisten päätösten ja ilmoitusten määrä  
vuodesta 1997 alkaen

Lopulliset päätökset (EHTY:n perustamissopimuksen 66 artikla)
Lopulliset päätökset (asetus (ETY) N:o 4064/89) Ilmoitukset (asetus (ETY) N:o 4064/89)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1997

142

172

10

1998

238 235

10

1999

270
292

9

2000

345 345

13

2001

340 335

9

2002

275 277

1

2003

231
212

0



78
Kuvio 5 – Keskittymälajit (1994–2003)

Ostotarjous  
(4 %)

Muut 
(4 %)

Yhteisyritykset / 
yhteinen määräysvalta 

(33 %)

Enemmistöosakkuuden
hankinta
(59 %)
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III – VALTIONTUET
A – Yleinen valtiontukipolitiikka

1 Johdanto

365. Valtiontuen valvonnassa keskitytään vai-
kutuksiin, joita yrityksille myönnetyllä jäsen-
valtioiden tuella on kilpailuun. Tavoitteena on
huolehtia siitä, että valtion toimet eivät haittaa
sisämarkkinoiden kitkatonta toimintaa, vaalia
kilpailua ja kilpailukykyä koko yhteisössä sekä
edistää rakenneuudistusta. Erityisesti pyritään
varmistamaan, etteivät valtiontukitoimenpiteet
heikennä kaupan vapauttamisen ilmeisen
myönteisiä vaikutuksia. Tukholmassa kokoon-
tuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä esitet-
tyjen poliittisten tavoitteiden mukaisesti
jäsenvaltioiden on jatkettava pyrkimyksiään vä-
hentää valtiontuen yleistä tasoa suhteessa
maansa bruttokansantuotteeseen (BKT) sekä
suunnattava tuki uudelleen yhteisön edun mu-
kaisiin horisontaalisiin tavoitteisiin, joita ovat
esimerkiksi taloudellisen ja sosiaalisen yhteen-
kuuluvuuden vahvistaminen, työllisyys, ympä-
ristönsuojelu, tutkimuksen ja kehityksen
edistäminen sekä pk-yritysten kehittäminen.
Myönnetyn tuen määrän olisi oltava suhteessa
sen tavoitteisiin.

366. Valtiontukia valvotaan panemalla täytän-
töön sääntelyvälineitä. Ne voivat olla sekä komis-
siota että jäsenvaltioita sitovia säädöksiä tai sel-
laisia tekstejä, jotka sitovat oikeudellisesti vain
komissiota, kuten suuntaviivat, puitteet tai tie-
donannot. Asetuksissa vahvistetaan tuen ilmoit-
tamisessa ja arvioinnissa sovellettavat menettelyt
ja vapautetaan eräitä ongelmattomia tukilajeja il-
moitusvelvollisuudesta. Eräissä alakohtaisissa
teksteissä vahvistetaan tiettyihin aloihin (esimer-
kiksi laivanrakennukseen) sovellettavat valtion-
tukisäännöt. Niissä teksteissä, jotka eivät ole oi-
keudellisesti sitovia, pyritään valottamaan
arviointiperusteita, joiden mukaan komissio ar-
vioi yksittäisiä aloja.

367. Lisäksi komissio seuraa jäsenvaltioiden
vastuulla olevaa sääntöjenvastaisen tuen takai-
sinperintää sekä erityisten säädösten perus-
teella ilmoitusvelvollisuudesta vapautettuja
tukitoimenpiteitä. Seuranta laajennetaan vähi-
tellen kattamaan kaikki valtiontukipäätökset,
joihin sisältyy jäsenvaltioille asetettuja ehtoja.

2 Valtiontuen valvonnan 
uudenaikaistaminen

2.1 Yleinen lähestymistapa

368. Käynnissä on mittava uudistushanke, jonka
tavoitteena on parantaa ja uudenaikaistaa valtion-
tukisääntöjä menettelyjen ja asiasisällön osalta.
Hanke on edistynyt huomattavasti, ja se on tar-
koitus saada päätökseen ennen laajentumista,
jotta uusia sääntöjä voidaan soveltaa kaikissa
25 jäsenvaltiossa laajentumispäivästä lähtien.

369. Yksi uudistuspaketin päätavoitteista on su-
juvoittaa ja yksinkertaistaa menettelyjä, joita so-
velletaan jäsenvaltioiden tekemiin ilmoituksiin ja
antamiin kertomuksiin, sekä parantaa samalla
avoimuutta ja oikeusvarmuutta. Tavoitteena on
poistaa valtiontukitoimenpiteiden tarkastelupro-
sessista tarpeettomat menettelyihin liittyvät rasit-
teet ja nopeuttaa täten päätösten tekemistä
mahdollisuuksien mukaan. Ilmoituslomakkeista
pitäisi lisäksi käydä jäsenvaltioille aiempaa sel-
vemmin ilmi, minkälaisia tietoja komissio tarvit-
see arvioidakseen asianmukaisesti erilaisia
tukitoimenpiteitä. Tarkasteluprosessin odotetaan
nopeutuvan, sillä komission ei tarvitse pyytää jä-
senvaltiolta lisätietoja.

370. Uudistuksella pyritään lisäksi kehittä-
mään merkittävästi jäsenvaltioiden kanssa har-
joitettavaa yhteistyötä kannustamalla yhä pa-
rempaan vuoropuheluun ja tietojenvaihtoon
sekä lisäämällä kansallisten, paikallis- ja
alueviranomaisten sekä oikeuslaitoksen tietoi-
suutta valtiontukikysymyksistä. Samanaikai-
sesti valtiontuen valvonta pyritään sulautta-
maan tätä laajempaan yhteisön politiikkaan,
erityisesti talousuudistusohjelmaan. Uudistus-
prosessin pitäisi johtaa kevyisiin, ennustetta-
vissa oleviin ja avoimiin menettelyihin sekä
taloudellisesti aiempaa järkevämpiin ja van-
kempiin perusteisiin valtiontukitoimenpiteiden
arvioinnissa.

Avoimuus

371. Sisämarkkinoiden tapaisilla yhdentyneillä
markkinoilla on selvää, että yhteisesti sovittuun
tavoitteeseen talouden uudenaikaistamisesta
päästään vain yhteisellä toiminnalla ja tiedon-
vaihdolla parhaista käytänteistä. Tiedonvaihdon
perusvälineet ovat valtiontukirekisteri ja valtion-
tukien tulostaulu. Ne otettiin käyttöön vuonna
2001 ja niitä on jatkuvasti kehitetty.
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Tilastollisten apuvälineiden kehittäminen

372. Jäsenvaltioilla on velvollisuus toimittaa
yksityiskohtaisia tietoja ja tilastotietoja
valtiontukiohjelmistaan. Osana menettelyasetuk-
sen uudistusta parhaillaan on hyväksyttävänä ko-
mission ehdotus vakioiduista kertomusmalleista,
joita jäsenvaltioiden on tarkoitus käyttää vuotui-
sissa kertomuksissaan voimassa olevista tukioh-
jelmista ja yksittäisistä tuista. Näiden kertomus-
mallien avulla komissio saa jäsenvaltioilta
täsmällistä tietoa myönnetyn tuen muodoista ja
määrästä, ja se pystyy muodostamaan yleiskuvan
erityyppisten tukien kilpailuvaikutuksista.

Valtiontukien tulostaulu

373. Osana haastetta tehdä EU:sta maailman kil-
pailukykyisin ja dynaamisin osaamistalous Lis-
sabonissa maaliskuussa 2000 kokoontunut Eu-
rooppa-neuvosto pyysi neuvostoa, komissiota ja
jäsenvaltioita jatkamaan pyrkimyksiään alentaa
valtiontukien yleistasoa. Useimmat jäsenvaltiot
näyttävät ryhtyneen toimiin varmistaakseen, että
sitoumukset tuen vähentämiseksi ja uudelleen-
suuntaamiseksi toteutuvat. Valtiontuen kokonais-
määrä suhteessa BKT:hen viidessätoista jäsen-
valtiossa laskee edelleen, sillä vuonna 2002 tukea
myönnettiin yhteensä 49 miljardia euroa eli
0,56 prosenttia suhteessa BKT:hen verrattuna
60 miljardiin euroon vuonna 1998.

374. Marraskuussa 2002 kilpailukykyneuvosto
hyväksyi päätelmät valtiontukien vähentämiseen
ja parantamiseen sovellettavasta taloudellisesta
lähestymistavasta. Päätelmien tärkeimpänä ta-
voitteena on laajentaa valtiontukien vaikutusten

taloudellista analyysia kannustamalla jäsenval-
tioiden välisten keskustelujen ja tietojenvaihdon
lisäämiseen. Jäsenvaltioita pyydettiin muun
muassa harkitsemaan, onko valtiontuen muodossa
toteutettu toimi soveltuvin ja tehokkain tapa käsi-
tellä markkinoiden toimintahäiriöitä. Tuen vä-
hentämistä koskevaan seurantakertomukseen,
jonka komissio esitti neuvostolle vuonna 2002,
sisältyi jäsenvaltioille osoitettu muodollinen
pyyntö esittää selvitys toimista, joita ne ovat to-
teuttaneet valtiontukea koskevien päätelmien
noudattamiseksi.

375. Valtiontukien syksyn 2003 tulostaulussa
esitetään tiivistelmä kolmentoista jäsenvaltion lä-
hettämistä selvityksistä. Siinä tarkastellaan myös
yhtä kilpailua eniten vääristävää valtiontukimuo-
toa eli vaikeuksissa olevien yritysten pelastus- ja
rakenneuudistustukea sekä komission valtiontu-
kiuudistusohjelman viimeaikaista kehitystä.
Kevään 2004 päivityksessä luodaan katsaus val-
tiontukitilanteeseen unionissa ja tarkastellaan
vallitsevia suuntauksia viimeisimpien käytettä-
vissä olevien tietojen perusteella (vuosi 2002).
Paperiversioiden lisäksi Internetissä on julkaistu
vuodesta 2002 lähtien pysyvä verkkoversio, joka
muodostuu avainindikaattoreista, tilastotiedoista
ja jäsenvaltioiden foorumista.

376. Komissio on yksittäisiä tapauksia käsitel-
lessään soveltanut viime aikoina paljolti taloudel-
lisiin näkökohtiin perustuvaa lähestymistapaa. Se
on kohdentanut uudelleen valtiontukipolitiik-
kaansa sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta
merkityksellisiin tapauksiin ja kysymyksiin. Ko-
mission vuoden 2003 esityslistalla tärkeällä si-
jalla olivat muun muassa Saksan, Ranskan ja

Lisälehti 7: Huomattavien vaikutusten arvioiminen

Kilpailun pääosastossa pohdittiin vuonna 2003 laajalti, miten voidaan tunnistaa tuet, joilla todennäköi-
sesti ei ole huomattavia kilpailuvaikutuksia, samalla kun säilytetään kilpailua enemmän vääristävän tuen
tiukka valvonta. Vaikuttaa järkevältä pitää ensisijaisina tapauksia, joissa muihin jäsenvaltioihin todennä-
köisesti kohdistuu kielteisiä vaikutuksia.

Tuloksena on kaksi täydentävää välinettä. Ensimmäinen väline perustuu ennen kaikkea tuen vähäiseen
määrään ja tuen tavoitteisiin. Perusajatuksena on se, että mitä vähemmän tukea myönnetään, sitä
vähemmän se todennäköisesti vääristää kilpailua, jos muut tekijät säilyvät samanlaisina. Jos tuen määrä
on riittävän alhainen, tukitoimenpidettä voidaan kenties pitää vähämerkityksisenä. Toinen väline on edel-
listä toimialakohtaisempi, ja sillä pyritään erittelemään toiminnot, joissa jäsenvaltioiden välillä käydään
vain vähän kauppaa. Suljetun sektorin tavaroita ja palveluita tuottavilla toimialoilla myönnettävä tuki ei
suoraan siirrä tuotantoa pois muista jäsenvaltioista. Tällaisilla toimialoilla myönnettävä tuki saattaa
kuitenkin estää ulkomaisten kilpailijoiden asettautumista. Riskiä voidaan vähentää varmistamalla, että
tuki myönnetään ketään syrjimättömällä tavalla. Lisäedellytyksin vältetään, etteivät jonkin toimialan
yksittäiset toimijat hyödy tuesta kohtuuttomalla tavalla.
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Itävallan julkisten pankkien valtiontakaukset,
pääomasiirrot Landesbankenille Saksassa, Deut-
sche Post, rajoittamaton valtiontakaus Electricité
de France -yhtiölle (EdF) ja osakasennakko
France Télécom -yrityksen hyväksi.

377. Verotuki on ollut toinen merkittävä kysy-
mys. Haitallista verokilpailua ehkäisevien
menettelysääntöjen soveltamisen ansiosta on tun-
nistettu joitakin mahdollisesti haitallisia verotoi-
menpiteitä, joiden osalta on käynnistetty valtion-
tukea koskevat tutkimukset. Tältä osin on tehty
päätöksiä useissa asioissa ja jäsenvaltioille on
joissakin tapauksissa myönnetty tietty siirtymä-
kausi järjestelmiensä mukauttamiseksi.

2.2 Lainsäädäntötoimet

2.2.1 Vaikeuksissa olevien yritysten 
pelastamiseen ja rakenneuudistukseen 
myönnettävä valtiontuki

378. Pelastus- ja rakenneuudistustukea koske-
vissa vuoden 1999 yhteisön suuntaviivoissa (1)
todetaan, että valtiontuki vaikeuksissa olevien
yritysten pelastamiseksi konkurssilta ja niiden ra-
kenneuudistuksen helpottamiseksi soveltuu yh-
teismarkkinoille vain silloin, kun tuensaajalle ja
jäsenvaltiolle asetetut tietyt tiukat ehdot täytty-
vät. Vuoden 1999 suuntaviivojen voimassaolo-
aika päättyy vuoden 2004 lokakuussa. Suuntavii-
voja on tarkistettu edellytysten tiukentamiseksi,
sääntöjen yksinkertaistamiseksi ja tiettyjen puut-
teiden korjaamiseksi. Parhaillaan tarkasteltavana
olevien tärkeimpien seikkojen joukossa ovat seu-
raavat mahdollisuudet:

– Varmistetaan, että pelastustuki rajoittuu pa-
lautuvaan väliaikaiseen ja lyhytaikaiseen ra-
hoitustukeen, jota myönnetään ainoastaan
niin kauan kuin kattavan rakenneuudistus-
suunnitelman käynnistäminen kestää.

– Valtiontuen valvonnassa keskitytään suuryri-
tyksiin, jotka käyvät kauppaa koko EU:n
alueella. Näillä yrityksillä on tavallisesti suuret
markkinaosuudet, ja niille myönnettävä val-
tiontuki vaikuttaa tavallista enemmän kilpai-
luun ja kauppaan.

– Vahvistetaan periaatetta, jonka mukaan eri-
tyisesti tukea saavien suuryritysten on rahoi-
tettava huomattava osuus rakenneuudistuk-

sesta aiheutuvista kustannuksista ilman
valtiontukea.

379. Myös tiettyjä teknisiä seikkoja on tarkastel-
tava, kuten tuen ainutkertaisuuden periaatteen so-
veltamista lyhytaikaisten pelastustoimien yhtey-
dessä ja mahdollisuutta määritellä pelastustuen
suuruus automaattisin perustein.

380. Käynnissä on monimutkainen tarkastelu-
prosessi, joka vaatii laajoja sisäisiä ja ulkoisia
lausuntokierroksia. Tavoitteena on saada uudet
suuntaviivat voimaan ennen nykyisten suuntavii-
vojen voimassaolon päättymistä.

2.2.2 Laivanrakennusteollisuuden puitteet

381. Komissio hyväksyi 26. marraskuuta laivan-
rakennusteollisuuden valtiontukea koskevat
puitteet (2) (jäljempänä ’puitteet’). Niillä korva-
taan laivanrakennusteollisuudelle myönnettävän
tuen uusien sääntöjen vahvistamisesta 29. kesä-
kuuta 1998 annettu neuvoston asetus (EY)
N:o 1540/98 (jäljempänä ’vuoden 1998 laivanra-
kennusasetus’) (3), jonka voimassaolo päättyi
31. joulukuuta 2003. Uusien puitteiden peruspe-
riaatteena on yksinkertaistaa laivanrakennus-
alalla sovellettavia valtiontukisääntöjä niin muo-
don kuin sisällön suhteen. Näin saadaan myös
päätökseen vuoden 1998 laivanrakennusasetuk-
sella käynnistetty normalisointiprosessi, jonka
mukaan toimintatuki lakkautetaan asteittain.

382. Uudet säännöt annetaan komission puit-
teina. Sisällön kannalta voidaan todeta, että ho-
risontaaliset valtiontukisäännöt laajennetaan
koskemaan mahdollisimman pitkälle laivanra-
kennusalaa. Tähän sisältyvät erityisesti niin kut-
suttujen ryhmäpoikkeusasetusten soveltaminen
koulutustukeen, pk-yrityksille myönnettävään
tukeen ja työllisyystukeen sekä vähämerkityk-
sistä tukea koskevat säännöt. Näitä ei alalla aiem-
min sovellettu. Lisäksi ilmoitusvaatimuksia on
höllennetty vuoden 1998 laivanrakennusasetuk-
seen verrattuna.

383. Uusissa puitteissa otetaan samalla huo-
mioon eräitä laivanrakennusalan muista teollisuu-
denaloista erottavia erityispiirteitä. Nämä piirteet
näkyvät tietyissä alakohtaisissa toimenpiteissä
innovaatiotuen, sulkemistuen, vientiluottojen ja
kehitysavun sekä aluetuen aloilla.

¥1∂ EYVL L 288, 9.10.1999, s. 2–18.
¥2∂ EUVL C 317, 30.12.2003, s. 11.
¥3∂ EYVL L 202, 18.7.1998, s. 1.
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384. Yksi puitteiden mielenkiintoisimmista koh-
dista on uusi innovaatiotukea koskeva säännös.
Koska laivanrakennusalalla on tiettyjä erityispiir-
teitä – kuten lyhyet tuotantosarjat sekä tuotettu-
jen yksiköiden koko, arvo ja monimutkaisuus –,
vuoden 1998 laivanrakennusasetuksella otettiin
käyttöön innovaatiotuki. Laivanrakennus on itse
asiassa ainoa tämänkaltaista tukea saava ala. In-
novaatiotukea koskevan säännöksen täytäntöön-
pano ei kuitenkaan ole ollut täysin tyydyttävää.
Puitteiden tarkoituksena on parantaa ja kehittää
innovaatioon annettavaa tukea tekemällä kysei-
seen säännökseen kaksi tärkeää muutosta. (1) En-
sinnäkin innovaation määritelmää on parannettu
vastaamaan yhä paremmin kyseisen teollisuu-
denalan luonnetta ja erityistarpeita. Toiseksi sal-
litaan entistä korkeampi tuki-intensiteetti (jopa
20 prosenttia aiemman kymmenen prosentin si-
jaan). Näiden muutosten ansiosta säännöksen
pitäisi toimia yhä paremmin ja vedota yhä enem-
män kyseiseen teollisuudenalaan. Erityistä kan-
nustavaa vaikutusta edellytetään kuitenkin vaati-
malla, että ainoastaan sellaisia hankkeita, joissa
on teknologinen ja teollinen riski, voidaan tukea.

385. Jotta edistettäisiin taloudellisesti kannatta-
mattoman kapasiteetin sulkemista ja siirtymistä
erikoistuneisiin korkean teknologian segmenttei-
hin, puitteissa säilytetään mahdollisuus myöntää
sulkemistukea telakoiden sulkemiseksi kokonaan
tai osittain. Lisäksi vuoden 1998 laivanrakennus-
asetuksen tavoin puitteissa viitataan asianomaisiin
OECD:n vientiluottoja ja kehitysapua koskeviin
määräyksiin, ja puitteet sisältävät erityissääntöjä
laivanrakennusalalla myönnettävästä aluetuesta.

2.2.3 Uudet meriliikenteen alan suuntaviivat

386. Komissio julkaisi 30. lokakuuta uudet
suuntaviivat meriliikenteen valtiontuelle. Suunta-
viivojen tarkoituksena on parantaa valtiontukien
vaikutusten valvontamenetelmiä, antaa verova-
pautuksia koskevat uudet ohjeet ja samalla var-
mistaa terve kilpailu sisämarkkinoilla.

2.2.4 Täytäntöönpanoasetus

387. Komissio on tehnyt asetusehdotuksen me-
nettelyasetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöön-
panosta ja tiettyjen osien selventämisestä. Ehdo-
tuksella pyritään ennen kaikkea selventämään ja
keventämään ilmoitusmenettelyjä. Lisäksi siinä

vahvistetaan menetelmät määräaikojen laskemi-
seksi sekä perintämenettelyissä sovellettava
korko. Asetus hyväksyttäneen vuoden 2004 en-
simmäisen vuosineljänneksen aikana.

2.2.5 Suuria investointihankkeita koskevat 
monialaiset puitteet (2002)

388. Jäsenvaltioita laajalti kuultuaan komissio
on muuttanut alueellisesta tuesta suurille inves-
tointihankkeille annettuja monialaisia puitteita,
jotka hyväksyttiin vuonna 2002 ja joiden tarkoi-
tuksena oli ottaa käyttöön aiempaa nopeampi,
yksinkertaisempi ja helpommin seurattava järjes-
telmä suurille investoinneille myönnetyn valtion-
tuen valvomiseksi. (2)

389. Vakavien kilpailunvääristymien välttämi-
seksi puitteissa määrätään tiukoista säännöistä
rakenteellisista ongelmista kärsivillä toimi-
aloilla. Luettelo tällaisista aloista oli tarkoitus
laatia vuoden 2003 loppuun mennessä. Koska
luettelon laatimisessa on ollut menetelmällisiä ja
teknisiä vaikeuksia ja jotta jäsenvaltioiden esittä-
mät pyynnöt otettaisiin huomioon, komissio on
päättänyt lykätä luettelon hyväksymistä.

390. Koska luetteloa ei ole laadittu, komissio eh-
dotti 30. lokakuuta 2003 kaikille jäsenvaltioille
perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mu-
kaisena toimenpiteenä suuria investointihank-
keita koskevien, voimassa olevien siirtymäkau-
den sääntöjen voimassaolon jatkamista herkillä
aloilla 31. joulukuuta 2006 saakka. Näiden sään-
töjen mukaisesti tukea ei voida myöntää synteet-
tikuitualan suurille investointihankkeille ja
autoteollisuudessa tukea voidaan myöntää vain
rajoitetusti. Komissio ehdotti myös laivanraken-
nusalan alueellisia investointihankkeita koskevaa
menettelyvaatimusta.

391. Kaikki jäsenvaltiot hyväksyivät komission
ehdotukset, ja vuoden 2002 monialaisia puitteita
muutettiin vastaavasti. (3)

2.2.6 Pk-yritysten T&K-tuki

392. Tutkimus- ja kehitystyölle myönnetty tuki
voi edistää taloudellista kasvua, vahvistaa kilpailu-
kykyä ja parantaa työllisyyttä. Pk-yrityksille tutki-
mus- ja kehitystyöhön annettava tuki on erityisen
tärkeää, sillä pk-yritysten rakenteellisena haittana
ovat muun muassa vaikeudet, joita ne kohtaavat

¥1∂ Katso puitteiden 15 kohta.
¥2∂ Katso XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (2002), s. 115.
¥3∂ EUVL C 263, 1.11.2003.
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pyrkiessään hyödyntämään uutta teknologista ke-
hitystä ja teknologian siirtoa. Komissio katsoo,
että tutkimus- ja kehitystyöhön kohdistettu val-
tiontuki kannustaa pk-yrityksiä osallistumaan yhä
enemmän tutkimus- ja kehitystoimintaan. Nämä
yritykset käyttävät yleensä liikevaihdostaan vain
pienen osuuden tutkimus- ja kehitystoimintaan.
Komissio ehdotti näin ollen 12. elokuuta 2003 ase-
tuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamista T&K-tuen
sisällyttämiseksi siihen. (1) Muutos hyväksyttä-
neen vuoden 2004 alussa.

2.2.7 Alustava selvitys valtiontuesta, jota 
myönnetään laajakaistainfrastruktuurille 
yhteisön patenttisopimuksen saamiseksi

393. Komission yksiköt hyväksyivät 28. heinä-
kuuta valmisteluasiakirjan nimeltä ”Guidelines
on criteria and modalities of implementation of
structural funds in support of electronic commu-
nications” (Sähköiselle viestinnälle rakennera-
hastoista myönnettävän tuen perusteita ja yksi-
tyiskohtaisia sääntöjä koskevat suuntaviivat).
Suuntaviivoissa keskitytään perusteisiin, joilla
yhteisön tukea voidaan myöntää laajakaistainfra-
struktuuria koskeville aloitteille, mutta niissä kä-
sitellään myös asiaan liittyviä valtiontukiseik-
koja. Kilpailusääntöjen osalta on todettava, ettei
yhteisön tuki ole EY:n perustamissopimuksen
87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea, mutta
sen on noudatettava kyseisiä sääntöjä. Kun yhtei-
sön tukea myönnetään jäsenvaltion rahoituksen
lisäksi, se on otettava huomioon määriteltäessä
yhteismarkkinoille soveltuvaa tukimäärää. Suun-
taviivoissa käsitellään seuraavia seikkoja.

Viranomaisomistuksessa oleva infrastruktuuri

394. Viranomaisomistuksessa olevan laajakais-
tainfrastruktuurin rahoittaminen ei ole EY:n pe-
rustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tar-
koitettua valtiontukea. Tällaisen infrastruktuurin
luomiseksi toteutettavissa julkisissa hankin-
noissa on noudatettava asiaa koskevaa yhteisön
lainsäädäntöä. Kun infrastruktuuria tarjotaan yri-
tysten käyttöön, tämä on tehtävä ketään syrji-
mättä ja palvelusta on perittävä tarkoituksenmu-
kainen maksu. Jos markkinat eivät pysty
tarjoamaan vastaavia palveluita, tällaisten mak-
sujen ei odoteta kattavan kaikkia investointikus-
tannuksia, mutta infrastruktuurin käyttäjien ei pi-
täisi niiden ansiosta saada ylimääräistä voittoa.

395. Jos markkinoilla on jo infrastruktuurin tar-
joamaa palvelua vastaava palvelu, infrastruktuu-
rin vuokraamisesta olisi perittävä maksu, jolla
voidaan kattaa kustannukset ja saada kohtuullista
voittoa investoinnille. Jos infrastruktuurin hallin-
nointi annetaan jonkin kolmannen osapuolen
tehtäväksi, käyttöoikeus infrastruktuuriin olisi
myönnettävä määräajaksi avoimella ja syrjimät-
tömällä menettelyllä, mieluiten kilpailumenette-
lyllä, ja käyttöoikeuden haltijan olisi maksettava
markkinahintainen korvaus. Periaatteessa menet-
tely olisi toteutettava tarkoituksenmukaisella ta-
solla (kansallinen, alueellinen, paikallinen) sel-
laisen toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa,
jonka tehtävänä on varmistaa asianomaisen lain-
säädännön noudattaminen ja johdonmukaisuus
kansallisen ja alueellisen tietoyhteiskuntapolitii-
kan kanssa. Infrastruktuurin hallinnoijalle asetet-
tavilla toimintavaatimuksilla säilytetään infra-
struktuurin luonne palveluna, joka on avoin
kaikille sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja
tarjoaville operaattoreille syrjimättömin ehdoin.

Yritysomistuksessa oleva infrastruktuuri

396. Jos kyseessä on yritysomistuksessa olevan
infrastruktuurin (osa)rahoitus, valtion rahoitus-
osuuden edellytyksenä on oltava tiettyjen toimin-
tavaatimusten asettaminen. Niillä säilytetään inf-
rastruktuurin luonne palveluna, joka on avoin
kaikille sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja
tarjoaville operaattoreille syrjimättömin ehdoin.

397. Olisi osoitettava, että valtiontukea myönne-
tään hankkeen etenemiseen tarvittava vähim-
mäismäärä. Näin varmistetaan, että operaattori
saa tavanomaisen markkinatuoton toiminnastaan.
Tämän vuoksi valtion rahoitus olisi myönnettävä
avoimella tarjouskilpailulla. Periaatteessa menet-
tely olisi toteutettava tarkoituksenmukaisella ta-
solla (kansallinen, alueellinen, paikallinen) sel-
laisen toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa,
jonka tehtävänä on varmistaa asianomaisen lain-
säädännön noudattaminen ja johdonmukaisuus
kansallisen ja alueellisen tietoyhteiskuntapolitii-
kan kanssa. Tarjouskilpailuun osallistujien on
esitettävä tarjouksessaan tekniset ja rahoituksel-
liset yksityiskohdat. Tarjouskilpailun voittaa
operaattori/operaattorit, jonka/joiden tarjoamat
sähköiset viestintäverkot täyttävät palvelulle
määritellyt erityiset vähimmäisvaatimukset (pal-
velun laatu, jatkokehitys jne.) pienimmin kustan-
nuksin.¥1∂ EUVL C 190, 12.8.2003, s. 3.
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Infrastruktuurihankkeet, jotka eivät ole kaikille 
avoimia

398. Jos laitteistot ja välineet eivät ole kaikkien
käytettävissä, vaan ne on suunnattu yhdelle tai
useammalle operaattorille, kyseessä ei ole avoi-
men infrastruktuurihankkeen rahoitus. Esimerk-
kinä voidaan mainita sääntelyviranomaisen
kanssa tehtävällä sopimuksella tietylle operaatto-
rille varatut laitteistot.

399. Tietylle loppukäyttäjälle tarkoitettujen lait-
teistojen ja välineiden rahoittaminen saattaa olla
valtiontukea, jos kyseessä on yritys. Tapauksen
mukaan rahoitusta ei ehkä pidetäkään valtiontu-
kena tai se saatetaan katsoa yhteismarkkinoille
soveltuvaksi, jos rahoitus on tarpeen yleisiin ta-
loudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun tarjoa-
miseksi. Jos rahoitus katsotaan valtiontueksi, se
saatetaan katsoa yhteismarkkinoille soveltuvaksi
pk-yrityksille myönnettävää tukea, aluetukea tai
vähämerkityksistä tukea koskevien sääntöjen pe-
rusteella.

400. Palveluntarjonnassa on noudatettava avoi-
muuden, syrjimättömyyden, oikeasuhteisuuden
ja vähäisimpien markkinavääristymien periaa-
tetta. Jos palveluntarjoajaa ei valita avoimella ja
syrjimättömällä menettelyllä, operaattorin on pi-
dettävä kyseisestä palvelusta erillistä kirjanpitoa,
jonka perusteella julkisen korvauksen suuruus tai
palvelun käytöstä maksettavat maksut voidaan
määrätä.

2.2.8 Alueellisia valtiontukia koskevien 
suuntaviivojen tarkistaminen tammikuun 
2007 jälkeistä ajanjaksoa varten

401. Alueellisia valtiontukia koskevien vuoden
1998 suuntaviivojen mukaan komission oli määrä
tarkastella suuntaviivoja uudelleen viiden vuoden
kuluttua niiden voimaantulosta. (1) Komissio tar-
kasteli suuntaviivoja keväällä 2003 ja katsoi, ettei
suuntaviivoja tarvinnut tarkistaa. Komissio päätti
kuitenkin 2. huhtikuuta 2003 (2) tehdä kohtuulli-
sen pian yleistarkistuksen, jotta jäsenvaltiot voivat
laatia aluekartat 1. tammikuuta 2007 alkavalle
ajanjaksolle ja ilmoittaa niistä. Tämän jälkeen ko-
missio voi hyväksyä ne.

402. Komissio on aloittanut harjoittamansa alue-
tukipolitiikan tulevaisuuden perusteellisen ar-
vioinnin ottaakseen huomioon laajentumisen

mukanaan tuomat rakenteelliset muutokset, talou-
dellisen kehityksen ja Euroopan kilpailukyvyn
lisäämiselle annetun huomattavan poliittisen pai-
noarvon. Tältä osin toimitaan läheisessä
yhteistyössä vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden
kanssa sekä täysin avoimessa hengessä. Näin ol-
len vanhoja ja uusia jäsenvaltioita on pyydetty
esittämään aluetuen tarkistamisen kannalta tär-
keinä pitämiään huomioita.

3 Laajentuminen (3)

403. Yhtenä asiakirjana esitetyt liittymissopi-
mukset allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003.
Kymmenen uuden maan liittymiseksi Euroopan
unioniin tehtyjen valmistelujen yhteydessä on
laadittu ensimmäinen luettelo voimassa olevista
tukitoimenpiteistä. Luettelo liitetään kymmenen
uuden jäsenvaltion liittymissopimukseen. Työ on
jatkunut niin kutsutun väliaikaisen menettelyn
avulla. Kyseisen oikeudellisen kehyksen avulla
arvioidaan tukiohjelmia ja yksittäisiä tukitoimen-
piteitä, jotka on pantu täytäntöön uusissa jäsen-
valtioissa ennen liittymispäivää ja joiden sovelta-
minen jatkuu liittymisen jälkeen. Menettelyä
sovelletaan toimenpiteisiin, joita ei ole jo sisälly-
tetty liittymissopimuksen liitteessä IV olevaan
luetteloon voimassa olevista tukitoimenpiteistä.
Menettelyä sovelletaan 30. päivään huhtikuuta
2004 saakka ja siinä vaaditaan, että uusien jäsen-
valtioiden on ilmoitettava komissiolle suunnitel-
luista valtiontukitoimenpiteistä.

404. Menettelyn mukaisesti uusien jäsenvaltioi-
den on esitettävä komissiolle säännöllisesti luet-
telo voimassa olevista tukitoimenpiteistä, jotka
valtiontukien valvonnasta vastaava kansallinen
viranomainen on arvioinut ja joiden se katsoo
noudattavan yhteisön säännöstöä. Samalla on toi-
mitettava mahdolliset muut tiedot, jotka ovat
olennaisia arvioitaessa tukitoimenpiteiden sovel-
tuvuutta yhteismarkkinoille. Ilmoituksen saa-
tuaan komissio tarkastelee ilmoitettujen, liittymi-
sen jälkeen sovellettavien toimenpiteiden
soveltuvuutta yhteismarkkinoille. Jos komissio ei
kolmen kuukauden kuluessa toimenpidettä kos-
kevien täydellisten tietojen saamisesta vastusta
jotakin tiettyä tukitoimenpidettä, koska se epäilee
vakaasti tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille,
komission katsotaan hyväksyvän tuen. Jos ko-
missio päättää vastustaa jotakin tiettyä toimenpi-
dettä, se tekee päätöksen perustamissopimuksen

¥1∂ EYVL C 74, 10.3.1998, s. 9–31 (98/C 74/06).
¥2∂ EYVL C 110, 8.5.2003, s. 24. ¥3∂ Katso myös kansainvälistä toimintaa koskeva V luku.
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88 artiklan 2 kohdan mukaisen tutkintamenette-
lyn aloittamisesta. Jos päätös tehdään ennen liit-
tymispäivämäärää, se tulee voimaan vasta kysei-
senä päivänä.

B – Tuen käsite

1 Tuen alkuperä

405. Komissio hyväksyi 19. maaliskuuta kaksi
Alankomaiden toimenpidettä nimeltä MEP
(Milieukwaliteit van de ElektriciteitsProductie –
ympäristöseikat sähköntuotannossa), joiden tar-
koituksena on kannustaa uusiutuvien energialäh-
teiden käyttöön (1) sekä sähkön ja lämmön
yhteistuotantoon (2). Tukiohjelman tavoitteena
on tarjonnan lisääminen. Uudesta ohjelmasta
myönnetään toimintatukea kiinteän, enintään
kymmenen vuoden pituisen ajanjakson ajan, ja
sen kokonaisbudjetti on 2 503 miljoonaa euroa.
Ohjelma rahoitetaan sähkönkuluttajilta perittä-
vällä pakollisella maksulla. Maksu peritään koro-
tettuna kytkentämaksuna ja varat ohjataan
rahastoon. Rahastosta tuetaan uusiutuvista ener-
gialähteistä tuotetun sähkön sekä yhdistetyllä
lämmön ja sähkön tuotannolla tuotetun sähkön
alankomaisia tuottajia, jotka syöttävät tuotta-
mansa energian suurjänniteverkkoon.

406. Kyseisessä tapauksessa täyttyi selvästikin
kolme valtiontuen perusteista eli valikoivuus,
etu ja vaikutukset kauppaan. Valtion varojen
osalta on todettava, että ohjelma rahoitetaan ra-
hastosta. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäy-
täntö on vahvistanut kolme kasautuvaa perus-
tetta, joilla arvioidaan valtion varojen käyttöä
rahastorahoituksessa (3): rahaston täytyy olla
valtion perustama, sen on saatava rahoituksensa
valtion määräämistä tai hallinnoimista maksu-
osuuksista ja siitä on myönnettävä varoja tie-
tyille yrityksille. Komissio pani merkille, että
rahasto on valtion perustama, että sitä hallinnoi
valtionyhtiö TenneT ja että rahastosta tuetaan
ainoastaan uusiutuvista energialähteistä tuote-
tun sähkön sekä yhdistetyllä lämmön ja sähkön
tuotannolla tuotetun sähkön alankomaisia tuot-
tajia. Komissio totesi näin ollen, että tukioh-
jelma sisältää EY:n perustamissopimuksen

87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea.
Komissio tarkasteli toimenpiteitä ympäristön-
suojelulle myönnettävää valtiontukea koskevien
yhteisön suuntaviivojen perusteella. (4)

407. Ohjelma rahoitetaan kaikilta sähkönkulut-
tajilta perittävällä pakollisella maksulla. Se peri-
tään korotettuna kytkentämaksuna, joka on kai-
kille kuluttajille sama (riippumatta siitä, onko
kyseessä suur- vai pienkuluttaja). Korotus oli
34 euroa vuonna 2003. Energia- ja ympäristöpo-
litiikan kannalta komissio ei suosi tällaista ohjel-
maa, sillä se ei noudata saastuttaja maksaa -peri-
aatetta. Lisäksi ohjelma voi olla yleispalvelua
koskevan periaatteen vastainen, sillä hyvälaatui-
sesta energiasta maksettava hinta saattaa pienku-
luttajasta vaikuttaa kohtuuttoman kalliilta. Yhtei-
sön voimassa olevan lainsäädännön mukaan
jäsenvaltioilla on kuitenkin tässä suhteessa va-
paat kädet suunnitella veroja ja veroluonteisia
maksuja koskevat järjestelmänsä.

408. Komissio hyväksyi 24. kesäkuuta EY:n
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan
c alakohdan nojalla Alankomaiden oikeudellisen
kehyksen ilmansaasteena pidettäviä typen oksi-
deja (NOx) koskevasta yksityisyritysten päästö-
kauppamekanismista. (5) Komissio oli jo tehnyt lu-
kuisia päätöksiä kyseiseen ilmoitettuun ohjelmaan
liittyvistä järjestelmistä, joissa käydään kauppaa
päästöillä tai ilmansaasteilla. Näissä järjestelmissä
käytetään erilaisia kaupattavia päästö- tai ilman-
saasteasiakirjoja, kuten kiintiöitä, päästöoikeuk-
sia, todistuksia ja hyvityksiä. Komissio katsoo,
että kaupattavat päästöasiakirjat ovat viranomais-
ten vastaanottajalle myöntämiä aineettomia hyö-
dykkeitä. Valtiontuen arvioinnin kannalta kyseessä
on kaksi kaupankäyntijärjestelmää, joista toinen
kuuluu EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan
1 kohdan (6) soveltamisalaan ja toinen jää sen ul-
kopuolelle.

409. Kyseisten kahden järjestelmän erona on se,
myyvätkö tai huutokauppaavatko viranomaiset
aineettomat hyödykkeet niiden vastaanottajille
vai luovutetaanko ne jollain muulla tavalla. En-
simmäisessä järjestelmässä viranomaiset myyvät
tai huutokauppaavat päästö- tai ilmansaasteasia-
kirjat päästöjen tai ilmansaasteiden aiheuttajalle,

¥1∂ N 707/2002.
¥2∂ N 708/2002.
¥3∂ Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-173/73, Italia v. komissio,

2.7.1974 antama tuomio ja asiassa C-78/76, Steinike v. Saksa,
22.3.1977 antama tuomio.

¥4∂ EYVL C 37, 3.2.2001, s. 3.
¥5∂ N 35/2003, EUVL C 227, 23.9.2003.
¥6∂ Katso esimerkiksi 29.3.2000 tehty komission päätös asiassa

N 653/1999, Tanska – CO2-kiintiöjärjestelmä (EYVL C 322,
11.11.2000, s. 9), ja 28.11.2001 tehty komission päätös asiassa
N 416/2001, Yhdistynyt kuningaskunta – päästökauppajärjes-
telmä (EYVL C 88, 12.4.2002, s. 16).
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ja kaupattava päästö- tai ilmansaasteasiakirja an-
taa tälle oikeuden tuottaa päästöjä tai ilmansaas-
teita (suoraan tai epäsuoraan). Toisessa järjestel-
mässä vastaanottaja ei maksa kaupattavasta
päästö- tai ilmansaasteasiakirjasta valtiolle, ja
asiakirja on pelkkä tuotannon tai päästöjen hy-
väksymistodistus.

410. Päästö- tai ilmansaasteasiakirjoilla käytävä
kauppa on osoitus myönnetyn hyödykkeen ar-
vosta. Yrityksille aiheutuu kuluja kaupattavan
päästö- tai ilmansaasteasiakirjan realisoinnista,
mutta tämä ei poista niiden saamaa etua. Tätä voi-
daan kuitenkin pitää myönteisenä seikkana ar-
vioitaessa ohjelman soveltuvuutta yhteismarkki-
noille.

411. Kaupattavat NOx-hyvitykset vaikuttavat
ensinnäkin suoraan valtion määräämiin absoluut-
tisiin yrityskohtaisiin päästönormeihin. Näin ol-
len ilmoitettua NOx-päästökauppajärjestelmää
voidaan verrata NOx-päästöoikeuksien suoraan
jakoon. Toiseksi tuottaja itse on vastuussa
päästönormin täyttämisestä. Kolmanneksi Alan-
komaiden viranomaiset voivat luovuttaa pääs-
tönormit muutenkin kuin myymällä tai huuto-
kauppaamalla ne. Näin ollen nämä yksityiset
järjestelmät ovat EY:n perustamissopimuksen
87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja valtion va-
roja.

412. Komissio sai 17. syyskuuta päätökseen muo-
dollisen tutkimuksen siitä, onko Saksa myöntänyt
valtiontukea Space Park Bremen -hankkeelle. (1)
Bremenin osavaltio ei loppujen lopuksi hankkinut
osakkuutta Köllmann AG:stä, hankkeen pääinves-
toijasta, joten tältä osin asian tarkastelu voitiin lo-
pettaa. Saksan kannan mukaan valtion varoja ei ole
käytetty eikä valtio ole myöntänyt lainaa, vaan lai-
nan on myöntänyt julkinen yritys. Komissio tarkas-
teli näin ollen asiaa Euroopan yhteisöjen tuomiois-
tuimen niin kutsutussa Stardust-tuomiossa (2)
esittämien sääntöjen perusteella. Se katsoi, että val-
tion varoja oli myönnetty ja että lainan myöntäjinä
olivat Saksan viranomaiset.

413. Tarkasteltuaan lainaehtoja ja tukiosaa
markkinaedellytysten perusteella komissio pää-
tyi osittain kielteiseen päätökseen. Se tuli siihen
tulokseen, että laina sisälsi sääntöjenvastaista ja
yhteismarkkinoille soveltumatonta valtiontukea.
Tuen suuruus on laskettava tosiasiallisesti perityn

koron ja sovellettavan, voimassa olleen viiteko-
ron välisen erotuksen perusteella korotettuna
400 peruspisteellä 1. päivästä huhtikuuta 2002
oletetun, lainanantajalle aiheutuneen kasvaneen
riskin vuoksi. Komissio määräsi, että Saksan oli
heti toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet
lakkauttaakseen välittömästi kaiken lainaan si-
sältyvän sääntöjenvastaisen valtiontuen. Jos lai-
naa jatkettaisiin, Saksan oli välittömästi muutet-
tava toimenpidettä ja määrättävä koroksi
viitekorko 400 peruspisteellä korotettuna sekä li-
sättävä lainaehtoihin määräys, jonka mukaan
laina on maksettava pian takaisin.

2 Yrityksen tai yritysten saama hyöty

414. Italian ilmoittamasta tukiohjelmasta (3)
17. syyskuuta 2003 tekemässään päätöksessä ko-
missio katsoi, että koska investoijille, rahastolle
ja investointikohteena olleille yrityksille ei koitu-
nut etua, EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan
1 kohdassa mainittu ensimmäinen ratkaiseva te-
kijä ei täyttynyt. Komissio totesi täten, ettei ky-
seinen toimenpide ollut valtiontukea.

415. Komissio teki arviointinsa valtiontukea ja
riskipääomaa koskevan tiedonannon (4) perus-
teella. Tiedonannossa todetaan, että kun valtion
varoja sijoitetaan rahastoihin samoin ehdoin,
joita myös markkinataloussijoittajat soveltavat
(tasavertaisuusperiaate), voidaan yleensä pää-
tellä, ettei toimenpiteestä aiheudu etua. Komissio
katsoi lukuisten tekijöiden perusteella, ettei ky-
seessä ollut tuki. Näistä tekijöistä voidaan mai-
nita kaksi seuraavaa: riskipääomarahastolle piti
valita tarjouskilpailulla hoitaja, jonka pitää myös
tuoda omaa pääomaa rahastoon (alhaisin tarjous
valitaan); toiseksi investoijalle ei myönnetä oh-
jelmassa edullisia ehtoja.

416. Käsiteltävänä oli myös uusien yritysten pe-
rustamistuki Sardiniassa Italiassa. Komissio päätti
tuen soveltuvan yhteismarkkinoille. (5) Ohjelmassa
on tiettyjä eroavaisuuksia edellä mainittuun ohjel-
maan verrattuna, minkä vuoksi tuen mahdollisuutta
ei voitu sulkea pois. Yksi näistä eroavaisuuksista
koski rahaston hoitajan saamaa korvausta. Hoitaja
on myös investoija, sillä se tuo rahastoon omaa
pääomaa. Ohjelmassa määrätään peruskorvauk-
sesta, joka on viisi prosenttia rahastoon keskimää-
rin vuodessa sijoitetusta pääomasta. Tämän perus-

¥1∂ C 53/2002.
¥2∂ Asia C-482/99; katso myös Ranska v. komissio (Stardust

Marine), Kok. 2002, s. I-4397.
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korvauksen lisäksi rahaston hoitajalle/investoijalle
maksetaan palkkio, joka on 35 prosenttia osakkuu-
den tuoman tosiasiallisen voiton ja tavoitellun vä-
himmäisvoiton erotuksesta. Koska tämän palkkion
enimmäismäärää ei ole rajattu viiteen prosenttiin,
kuten edellä mainitussa ohjelmassa, komissio ei
voinut sulkea pois mahdollisuutta, että hoitajalle/
investoijalle olisi koitunut etua. Koska myös muut
valtiontuen olemassaoloon liittyvät edellytykset
täyttyivät, komissio määritteli toimen valtion-
tueksi.

417. Italian ilmoittamasta tukiohjelmasta (1)
27. marraskuuta 2003 tekemässään päätöksessä
komissio otti kantaa ohjelmaan, jolla perustetaan
kolme rahastoa. Rahastot hankkivat pääoma-
osuuksia sekä myöntävät takauksia ja pääomaen-
nakkoa investoijille sekä osakkuuslainoja.

418. Ohjelmassa riskipääomarahastolle valitaan
tarjouskilpailulla hoitaja, jonka on tuotava rahas-
toon omaa pääomaa. Komissio haluaa muistuttaa,
että koska hoitaja valitaan tarjouskilpailulla, eri-
tyisesti hallinnointikulut eli valitun hoitajan
enimmäiskulut voidaan määritellä. Ohjelmassa
määrätään teknisistä (pisteet 80/100) ja taloudel-
lisista (pisteet 20/100) valintaperusteista. Komis-
sio havaitsi, että kyseisessä tapauksessa hinnalla
oli merkitystä vain toisessa valintaperusteessa.
Ennen kaikkea on todettava, että koska teknisin
perustein voidaan myöntää jopa 80 pistettä sa-
dasta pisteestä ja hinnan perusteella ainoastaan
20 pistettä sadasta pisteestä, laatuperuste koros-
tuu merkittävästi, kun toisaalta ehdottoman puo-
lueettomana tavoitteena on pitää julkishallinnolle
aiheutuvat kustannukset mahdollisimman pie-
ninä. Toisin sanoin koska kyseisessä tapauksessa
tarjouskilpailu ratkaistaan teknisten ja taloudel-
listen tekijöiden ilmeisen epäsuhtaisen yhdistel-
män eikä yksinomaan hinnan perusteella, julkisia
hankintoja koskevalla menettelyllä ei pystytä var-
muudella valitsemaan ehdokasta, joka pystyy tar-
joamaan palvelun vähäisimmin kustannuksin. (2)
Komissio havaitsi myös, että tietyt ohjelmassa
määrätyt toimet edellyttävät välttämättä hoitajan/
investoijan rahastoon tuoman pääoman käyttöä.
Markkinataloussijoittajaa koskevan periaatteen
mukaisesti toimiva yksityinen sijoittaja ei kuiten-

kaan hyväksyisi tukien myöntämistä sen omista
varoista. Komissio otti tutkimuksessaan nämä
osatekijät huomioon ja tuli siihen tulokseen, että
investoijan saamaa etua oli mahdoton sulkea
pois.

419. Helmikuussa 2003 komissio aloitti tutkinta-
menettelyn uudesta tuesta, jota myönnetään
Fairchild Dornier GmbH:lle, saksalaiselle lento-
konevalmistajalle, joka oli ollut maksukyvyttö-
myystilassa maaliskuusta 2002. Ennen tätä uutta
tukea Saksan liittohallitus ja Baijerin osavaltio oli-
vat myöntäneet 50 prosentin suuruisen lainata-
kauksen 90 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (noin
85 miljoonan euron) lainalle, jonka komissio oli
hyväksynyt kesäkuussa 2003. Uudella tuella pi-
dennettäisiin hyväksyttyä takausta, ja Saksan työ-
voimaviranomainen (Bundesanstalt für Arbeit)
myöntäisi 19,2 miljoonaa euroa avustuksina. Nii-
den tarkoituksena on kattaa 65 prosenttia henki-
löstösuunnitelmasta, joka hyödyttäisi puolta Dor-
nierin työvoimasta. Tutkintamenettelyssä on
ennen kaikkea selvitettävä, onko kyseessä valtion-
tuki. Saksan hallituksen mielestä toimenpiteet ei-
vät ole valtiontukea, koska kyseessä ovat työnteki-
jöiden henkilökohtaiset oikeudet.

420. Komissio päätti 13. toukokuuta olla vastus-
tamatta Irlannin sairausvakuutusmarkkinoiden
riskintasausjärjestelmää. (3) Kyseisellä järjestel-
mällä Irlannin viranomaiset haluavat estää markki-
natulokkaita poimimasta päältä vakuutusriskien
kannalta parhaita asiakkaita. Komission havainto-
jen mukaan riskintasausjärjestelmää tarvitaan va-
kauttamaan Irlannin viranomaisten valitsema sai-
rausvakuutusjärjestelmä, joka perustuu yhtäläisiä
hintoja eri vakuutustuotteille haluaviin markkinoi-
hin. Lisäksi järjestelmällä halutaan varmistaa, että
suunnitteilla olevilla, Irlannin terveysvakuutusvi-
ranomaisen hallinnoimilla tasausmaksuilla peri-
tään vain vähimmäismäärä, joka tarvitaan sairaus-
vakuutuslaitosten riskiprofiileissa olevien erojen
häivyttämiseksi. Näin ollen riskintasausjärjes-
telmä ei kuulu valtiontukea koskevien EU:n sään-
töjen soveltamisalaan.

3 Valikoivuus

421. Komissio hyväksyi 24. kesäkuuta EY:n pe-
rustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c ala-
kohdan nojalla Ruotsin investointitukiohjelman,
jolla alennetaan väliaikaisesti tietyntyyppisen ta-

¥1∂ Valtiontuki N 152/2003.
¥2∂ Altmark-tuomiossa (asiassa C-280/00 24.7.2003 annetun tuomion
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vähäisimmin kustannuksin, kun määritetään julkisen palvelun vel-
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lonrakennuksen kustannuksia Ruotsin kasvu-
alueilla. (1) Ohjelmassa tuetaan pienten vuokra-
asuntojen omistajia. Ohjelmassa ei kiinnitetä
huomiota investointilähteeseen, joten se on avoin
sekä kansallisille että ulkomaisille kiinteistön-
omistajille/investoijille.

422. Komissio aloitti 30. huhtikuuta EY:n
perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mu-
kaisen muodollisen tutkintamenettelyn Itävallan
energiaverohyvityslaista. (2) Lakia sovelletaan
1.1.2002 ja 31.12.2002 välillä ja sen nojalla yrityk-
sille myönnetään hyvitys maakaasun ja sähkön
energiaverosta, jos verojen yhteenlaskettu määrä
ylittää 0,35 prosenttia yrityksen nettotuotantoar-
vosta. Vuoden 2000 uudistetulla energiaverohyvi-
tyslailla tuensaajajoukko laajennetaan alkuperäis-
ten tuensaajien eli hyödykkeiden valmistajien
ulkopuolelle asiassa Adria-Wien-Pipeline (3) anne-
tun yhteisöjen tuomioistuimen tuomion huomioon-
ottamiseksi. Itävallan kannan mukaan toimenpide
pitäisi muutoksen jälkeen katsoa yleiseksi toimen-
piteeksi. Komissio tunnustaa, että lainmuutoksen
jälkeen hyvitystä ei enää rajoiteta lainsäädännön
nojalla tiettyihin talouden aloihin. Komissio katsoo
kuitenkin tässä vaiheessa, että muutettunakin vero-
hyvitys on edelleen valikoiva. Kynnyksen asetta-
misen 0,35 prosenttiin katsotaan yhä aiheuttavan
sen, että tuesta hyötyvät ne yritykset, joiden ener-
giankulutus on korkea verrattuna niiden nettotuo-
tantoarvoon. Nämä yritykset on katsottava valikoi-
duksi yritysryhmäksi EY:n perustamissopimuksen
87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä.

423. Koska kaikki muut valtiontuen osatekijät
täyttyvät, komissio arvioi tuen soveltuvuutta yh-
teismarkkinoille kahden tuensaajaryhmän osalta.
Nämä ryhmät ovat hyödykkeiden valmistajat, joi-
den osalta hyvitystä jatkettiin, ja palveluala, jolle
hyvitys myönnettiin vasta vuodesta 2002. Komis-
sio perusti arviointinsa ympäristönsuojelulle
myönnettävästä valtiontuesta vuonna 2001 an-
nettuihin yhteisön suuntaviivoihin. (4)

4 Kilpailun vääristyminen

424. Komissio päätti 19. maaliskuuta 2003, ettei
Saksan vuonna 1997 Linde AG:lle myöntämä
4,6 miljoonan euron (9 miljoonan Saksan markan)
suuruinen tuki ollut EY:n perustamissopimuksessa

tarkoitettua tukea. (5) Päätöksen perusteena oli yh-
teisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistui-
men 17. lokakuuta 2002 asiassa T-98/00 antama
tuomio. Linde AG kuuluu kansainvälisellä teknolo-
gia-alalla toimivaan Linde-ryhmään, joka työllistää
maailmanlaajuisesti 46 000 ihmistä. Vuonna 1993
Saksan yksityistämisvirasto Treuhandanstalt
(THA) myi Leunassa (Sachsen-Anhalt) sijaitsevan
amiinintuotantolaitoksen Union Chimique Bel-
gelle (UCB). Samanaikaisesti THA teki pitkäaikai-
sen sopimuksen hiilimonoksidin toimittamisesta
UCB:lle kiinteällä hinnalla.

425. Hiilimonoksidin tuotantokustannukset kui-
tenkin ylittivät THA:n alkuperäiset odotukset. So-
pimuksen noudattaminen sopimushinnalla olisi ai-
heuttanut THA:lle huomattavat tappiot. Tappioiden
välttämiseksi THA etsi sijoittajaa, joka pystyisi
huolehtimaan sen tappiollisesta velvoitteesta. Ai-
noa kiinnostunut sijoittaja, joka oli objektiivisin pe-
rustein sopiva ottamaan huolehtiakseen THA:n hii-
limonoksidin toimitusvelvoitteesta, oli Linde AG,
sillä kyseinen yritys oli toiminut Leunan alueella
kaasuntuottajana vuodesta 1994. Uuden laitoksen
rakennuskustannukset olivat 6,4 miljoonaa euroa
(12,5 miljoonaa Saksan markkaa). Linde AG osal-
listui näihin kustannuksiin 1,8 miljoonalla eurolla
(3,5 miljoonalla Saksan markalla) ja BvS (THA:n
seuraaja) 4,6 miljoonalla eurolla (9 miljoonalla
Saksan markalla) (”tukiosuus”). Tukiosuus oli pie-
nempi kuin täysin uudesta laitoksesta aiheutuvat
rakennuskustannukset, jotka olisivat olleet noin
10,3 miljoonaa euroa (20 miljoonaa Saksan mark-
kaa).

426. Komissio aloitti muodollisen tutkintame-
nettelyn heinäkuussa 1999, sillä se epäili vaka-
vasti Lindelle myönnetyn avustuksen olevan tu-
kea. Komissio päätti menettelyn tammikuussa
2000 osittain kielteisellä päätöksellä, jossa tode-
taan, että avustusosa, joka ylittää 35 prosenttia
laitoksen tukikelpoisista investointikustannuk-
sista (noin 2,3 miljoonaa euroa eli 4,4 miljoonaa
Saksan markkaa), ei ole perustamissopimuksen
mukainen aluetukea koskevien säännösten no-
jalla. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuo-
mioistuin kumosi 17. lokakuuta 2002 komission
päätöksen ja totesi, ettei Linde AG:lle ollut
myönnetty tukea.

427. Tuomioistuimen antaman tuomion perus-
teella komissio arvioi uudelleen toimenpidettä ja
totesi, ettei avustus ollut tukea, sillä oli käynyt
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ilmi, ettei toimenpide vaikuttanut kauppaan eikä
näin ollen vääristänyt kilpailua. Linde oli ainoa
yritys, joka oli objektiivisin perustein sopiva toi-
mittamaan hiilimonoksidia UCB:lle, ja se toi-
mitti koko tuotantonsa UCB:lle. Saksan hallituk-
selle Linde oli yksinkertaisesti keino varmistaa,
että se täytti velvollisuutensa toimittaa hiilimo-
noksidia UCB:lle. Tukiosuus rajoittui tarvitta-
vaan vähimmäismäärään.

5 Kauppaan kohdistuva vaikutus

428. Komissio aloitti 2. heinäkuuta 2002 muodolli-
sen tutkintamenettelyn erään tukiohjelman yritys-
kohtaisesta soveltamisesta Vila Galé -nimiseen por-
tugalilaiseen yritykseen. Tarkoituksena oli hankkia
ja kunnostaa hotelli Brasiliassa. (1) Ehdotettu tuki-
toimenpide sisälsi sekä kansallisia varoja että yhtei-
sön osarahoitusta EAKR:sta. Tutkinnan perusteella
komissio katsoi, ettei EAKR:n varoja voida käyttää
EU:n ulkopuolella tehtävään investointiin.

429. Koska matkailualalla ei ole yhteisön suun-
taviivoja, komission oli arvioitava tätä tukea suo-
raan perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan
c alakohdan perusteella. Erityisesti komissio ar-
vioi, helpotettaisiinko tuella matkailun kehitty-
mistä Portugalissa muuttamatta kaupankäynnin
edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella
tavalla. Tietyistä syistä, joita olivat erityisesti
tuensaajan suhteellisen pieni koko, tuen vähäinen
määrä ja se, että kyseessä oli kyseisen yrityksen
ensimmäinen kansainvälistymisyritys, komissio
katsoi, että tuki vaikuttaisi hyvin vähän EU:n
kauppaan ja edistäisi jossain määrin Portugalin
taloutta. Komissio teki 15. lokakuuta lopullisen
ehdollisen päätöksen toimenpiteestä. Tuki katsot-
tiin EY:n perustamissopimuksen mukaiseksi
edellyttäen, ettei EAKR:n varoja käytettäisi.

C – Valtiontuen soveltuvuus 
yhteismarkkinoille

1 Horisontaaliset tuet

1.1 Pelastustuki

430. Komissio aloitti 17. syyskuuta muodollisen
tutkintamenettelyn arvioidakseen kaikkien Rans-
kan elokuussa ilmoittamien, Alstomin hyväksi

toteutettavien tukitoimenpiteiden soveltuvuutta
yhteismarkkinoille. Tutkintamenettely kattoi
myös sellaisia toimenpiteitä, joista komissio oli
saanut tiedon muiden lähteiden kautta ja jotka
saattoivat sisältää valtiontukea.

431. Samanaikaisesti muodollisen tutkintamenet-
telyn aloittamisen yhteydessä komissio katsoi, että
oli syytä tehdä välipäätös, jolla kahden pakettiin
sisältyvän toimenpiteen maksatus keskeytettäisiin,
kunnes komissio tekisi päätöksen toimenpiteiden
soveltuvuudesta yhteismarkkinoille. Kyseiset toi-
menpiteet olivat Ranskan osallistuminen Alstomin
pääomakorotukseen ja pääomalaina.

432. Komissio päätti pyytää Ranskaa muutta-
maan pakettia ennen välipäätöksen tekemistä. Se
antoi Ranskalle viisi päivää aikaa luopua toimen-
piteistä, jotka merkitsisivät peruuttamatonta pää-
omaosakkuutta Alstomissa. Muutoin kilpailu-
asioista vastaava komissaari hyväksyisi yhdessä
komission puheenjohtajan kanssa tuen keskeyttä-
mistä koskevan välipäätöksen ja ilmoittaisi siitä.
Ranska suostui muuttamaan tukipakettia ennen
määräajan päättymistä. Se korvasi pääomaosak-
kuutensa Alstomissa velkakirjoilla, joilla ei ole
peruuttamatonta vaikutusta markkinoihin.
Ranska suostui myös hakemaan komission hy-
väksyntää tulevalle pääomaosakkuudelleen Als-
tomissa. Tämän vuoksi komissio ei tehnyt väli-
päätöstä tuen keskeyttämisestä, koska uudet
toimenpiteet ovat peruutettavissa. Tämä ei kui-
tenkaan merkitse komission hyväksyntää. Ko-
missio tekee myönteisen tai kielteisen päätöksen
vasta tutkintamenettelyn päätyttyä.

433. Koska muutokset eivät olleet pelkästään
muodollisia vaan myös sisällöllisiä (lyhytaikaista
maksuvalmiutta korotettiin 1,1 miljardilla eu-
rolla), komissio laajensi käynnissä olevia tutki-
muksiaan 15. lokakuuta 2003 tehdyllä päätök-
sellä. Muutetun tukipaketin arvo on nyt noin
8,2 miljardia euroa, joista noin 4,275 miljardia
euroa on Ranskan myöntämää valtiontukea. (2)
Menettelyn laajentamisen ansiosta komissio pys-
tyy arvioimaan koko paketin soveltuvuutta
yhteismarkkinoille. Komissio tutkii asiaa valtion-
tuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastami-
seksi ja rakenneuudistukseksi annettujen yhtei-
sön suuntaviivojen nojalla ja tarkastelee ensiksi
perusteellisesti Alstomin kannattavuuden palaut-
tamiseen tähtäävää rakenneuudistussuunnitel-
maa. Toiseksi komissio tutkii markkinoita, joilla

¥1∂ C 47/2002. ¥2∂ C 58/2003.
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Alstom toimii, ja sitä, tarvitaanko vastasuoritteita
tasapainottamaan tuen aiheuttamia kilpailunvää-
ristymiä. Lopuksi se päättää, onko tukea tarkoitus
myöntää vain ehdoton vähimmäismäärä, joka tar-
vitaan yrityksen kilpailukyvyn palauttamiseksi.

434. Komissio hyväksyi 19. maaliskuuta Bab-
cock Borsig Power Service GmbH (BBP Service)
-yritykselle myönnettävän pelastustuen. (1) Tuki
myönnetään 90-prosenttisena valtiontakauksena
kahdelle 52,5 miljoonan euron suuruiselle luotto-
järjestelylle. Luotot myönnetään kuudeksi kuu-
kaudeksi. Luotonantajana on eräs pankkien yh-
teenliittymä. Takauksen ja luottojen ansiosta
yritys voi jatkaa toimintaansa kuusi kuukautta ja
päättää tänä aikana tulevaisuudestaan. BBP Ser-
vice oli nykyään maksukyvyttömän Babcock
Borsig AG -yrityksen tytäryhtiö. Se toimii
voimalaitospalvelujen alalla, ja se on ollut selvi-
tystilassa syyskuusta 2002. Yrityksen vaikeudet
johtuivat Babcock Borsig -ryhmän maksukyvyt-
tömyydestä, joka aiheutti huomattavia maksuhäi-
riöitä.

435. Komissio arvioi takausta valtiontuesta vai-
keuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja
rakenneuudistukseksi annettujen yhteisön suun-
taviivojen (2) nojalla. Näiden suuntaviivojen mu-
kaisesti komissio voi hyväksyä pelastustuen vai-
keuksissa olevalle yritykselle maksettavana
kertaluonteisena maksuvalmiustukena, jotta yri-
tys voi jatkaa toimintaansa rakenneuudistus- tai
selvitystilasuunnitelman laatimiseen saakka. Ko-
missio tuli siihen tulokseen, että näille luotoille
myönnetty takaus täyttää suuntaviivoissa vahvis-
tetut edellytykset. Tuen perusteena olivat vakavat
sosiaaliset syyt, se myönnettiin markkinaehtoi-
sena luottona, joka on maksettava takaisin, tai täl-
laisten luottojen valtiontakauksena, se oli rajoi-
tettu välttämättömään vähimmäismäärään, eikä
sillä ole huomattavia kielteisiä heijastusvaikutuk-
sia muihin jäsenvaltioihin.

1.2 Rakenneuudistustuki

436. Komissio päätti 23. heinäkuuta aloittaa
muodollisen tutkintamenettelyn tarkastellakseen
yksityiskohtaisesti Yhdistyneen kuningaskunnan
British Energy plc -yritykselle myöntämää
rakenneuudistustukea. (3) British Energy plc
(BE) on Yhdistyneen kuningaskunnan sähkö-

markkinoiden tärkeimpiä toimijoita. Sen toi-
minta keskittyy ydinvoimaloiden ylläpitoon.
Englannissa ja Walesissa käyttöön otetun uuden
sähkökauppajärjestelmän jälkeen tapahtunut säh-
kön tukkuhintojen lasku on alentanut merkittä-
västi konsernin ydinvoimaloiden kassavirtaa.
Komissio oli päättänyt 11. marraskuuta 2002 olla
vastustamatta Yhdistyneen kuningaskunnan
myöntämää pelastustukea. (4)

437. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset
ilmoittivat 7. maaliskuuta rakenneuudistussuun-
nitelmasta, jonka tavoitteena on palauttaa BE:n
pitkän aikavälin kannattavuus. Yhdistyneen ku-
ningaskunnan hallitus sitoutui ottamaan vastuul-
leen edellisiltä vuosilta peräisin olevien ydinalan
rasitteiden rahoituksen, erityisesti ennen BE:n
ydinvoimaloiden rakenneuudistusta ja käytöstä
poistamista ladatun polttoaineen huollon osalta.
Suunnitelmassa määrätään myös neuvottelemaan
uudelleen polttoainejakelua ja käytetyn polttoai-
neen huoltoa koskevat sopimukset British
Nuclear Fuel Limited (BNFL) -valtionyhtiön
kanssa. Uusissa sopimuksissa BNFL:n näistä
palveluista perimien hintojen pitäisi olla BE:lle
aiempaa edullisemmat. BE neuvotteli myös sopi-
muksen maksuajan pidennyksestä ja teki joitakin
rahoitusjärjestelyjä päävelkojiensa kanssa. Se on
myös ottanut käyttöön uuden kaupankäyntistra-
tegian ja luopunut Pohjois-Amerikassa olevista
omaisuuseristään. BE on myös saanut paikallis-
viranomaisilta kolmen kuukauden lykkäyksen
verojen maksuun.

438. Komissio on alustavasti tutkinut ilmoitettua
tukea EY:n perustamissopimuksen mukaisesti.
Koska jotkin kyseisistä toimenpiteistä koskevat
Euratomin perustamissopimuksen soveltamis-
alaan liittyviä seikkoja, niitä arvioidaan kyseisen
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Tähän men-
nessä saatujen asiakirjojen perusteella komissio
katsoo, että on vakavasti epäiltävä toimenpitei-
den luonnetta ja soveltuvuutta yhteismarkki-
noille. Komissio epäilee erityisesti, palautuuko
BE:n kannattavuus kohtuullisen ajan kuluessa
suunnitelman avulla, osallistuuko yritys riittä-
vissä määrin rakenneuudistukseen ja voidaanko
tuki hyväksyä ilman vastasuoritteita. Suunni-
telma ei vaikuta täyttävän valtiontuesta vaikeuk-
sissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenne-
uudistukseksi annettujen yhteisön suuntaviivojen
vaatimuksia.
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439. Komissio päätti, että koska Espanjan viran-
omaiset eivät ole toteuttaneet riittäviä toimia pe-
riäkseen maksamattomia veroja ja sosiaaliturva-
maksuja Hilados y Tejidos Puigneró SA
-yritykseltä (1), joka on suuri espanjalainen teks-
tiili- ja vaatetusalan yritys, yritykselle on myön-
netty tukea. Yrityksellä on ollut rahoitusvaikeuk-
sia 1990-luvun alusta. Vuonna 2000 sillä oli
maksamatta veroja 44 miljoonaa euroa ja sosiaa-
liturvamaksuja 60 miljoonaa euroa. Lisäksi yri-
tys oli saanut Katalonian rahoituslaitoksen (ICF)
tukea erilaisten lainojen ja takausten muodossa,
esimerkiksi 12 miljoonan euron lainan vuonna
2000. Komission kannan mukaan nämä toimen-
piteet ovat ilmoittamatonta valtiontukea.

440. Komissio arvioi tukea erityisesti valtion-
tuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastami-
seksi ja rakenneuudistukseksi annettujen yhtei-
sön suuntaviivojen (2) nojalla. Tukea ei voitu
katsoa yhteismarkkinoille soveltuvaksi, koska
tuen myöntämishetkellä ei ollut riittäviä takeita
yrityksen kannattavuuden palautumisesta ja
koska kohtuuttomia kilpailunvääristymiä ei väl-
tetty. Tuella on sen sijaan autettu yritystä jatka-
maan tuotantoa lisääntyvästä velkaantumisesta
huolimatta ilman tarpeellisten rakenneuudistus-
toimenpiteiden toteuttamista. Kilpailua on vää-
ristänyt yrityksen osassa tuotantoaan harjoittama
alhainen hintapolitiikka. Espanjan on perittävä
yhteismarkkinoille soveltumaton tuki korkoineen
tuensaajalta.

1.3 Takaukset julkisten pankkien hyväksi

441. Itävalta ilmoitti kahdesta Burgenlandin
osavaltion myöntämästä takauksesta Bank Bur-
genland AG:n (BB) hyväksi. (3) Kyseessä on itä-
valtalainen alueellinen pankki, jonka pääosakas
on Burgenlandin osavaltio. BB:lle on myönnetty
osavaltion täytetakaus, jonka mukaisesti osaval-
tion olisi puututtava asiaan, jos pankki joutuisi
selvitystilaan tai konkurssiin ja jos sen varat eivät
riittäisi kattamaan sen velkoja. Rikollisen toimin-
nan takia BB:hen kohdistui vaateita, jotka olisivat
johtaneet vararikkoon. Osavaltio myönsi rajalli-
sen, nimenomaisen takauksen, joka kattoi ky-
seessä olevat vaateet, joita ei voitu periä, jotta
vältyttäisiin BB:n konkurssilta sekä täytetakauk-
sen mukaisilta maksuilta. BB:n lainasalkun yksi-
tyiskohtaisessa tarkastuksessa todettiin myöhem-

min muitakin järjestämättömiä luottoja.
Voidakseen pitää pankin toiminnassa Burgenlan-
din osavaltio ja Bank Austria sopivat, että Bank
Austria luopuu tietyistä lainoista ja vaatii vasti-
neeksi takaisinmaksua tulevista tuotoista (tilan-
teen paranemista koskeva lauseke) sekä luovuttaa
omat Bank Burgenlandin osakkeensa (34 pro-
senttia) osavaltiolle yhdellä Itävallan šillingillä.
Osavaltio myönsi lisätakauksen, joka kattoi muut
järjestämättömät luotot.

442. Komissio katsoi, että toimenpiteet olivat
valtiontukea, koska pankin annettiin jatkaa liike-
toimintaa, sen sijaan että se olisi asetettu kon-
kurssiin. Toimenpiteet katsottiin myös uudeksi
tueksi, koska nykyistä täytetakausta voitiin nou-
dattaa vasta konkurssin jälkeen eikä ennen kon-
kurssia pankin liiketoiminnan jatkamiseksi. Uu-
det toimenpiteet olivat tätä laajempia.

443. Komissio arvioi rakenneuudistussuunnitel-
man alustavasti soveltamalla pelastus- ja raken-
neuudistustukea koskevissa suuntaviivoissa
vahvistettuja edellytyksiä. Se kuitenkin epäili,
pystyttäisiinkö rakenneuudistussuunnitelmalla
palauttamaan kannattavuus tehokkaasti. Itävalta
ei myöskään ollut esittänyt todisteita siitä, että
kilpailun kohtuuton vääristyminen olisi vältetty
esitetyillä vastasuoritteilla. Komissio ei myös-
kään pystynyt päättelemään, oliko tuki tosiasial-
lisesti rajoitettu vähimmäismäärään. Näiden
avoimeksi jääneiden kysymysten vuoksi komis-
sio teki 26. kesäkuuta 2003 päätöksen muodolli-
sen tutkintamenettelyn aloittamisesta. (4)

444. Keväällä 2003 Ranskan viranomaiset hy-
väksyivät komission ehdotuksen lakkauttaa as-
teittain Ranskan julkisen rahoituslaitoksen
Caisse des Dépôts et Consignationsin (CDC) ty-
täryhtiölle CDC IXIS:lle myönnetty takaus. (5)
CDC siirsi liikepankkitoimintansa CDC IXIS:lle
vuoden 2000 lopussa. CDC oli päättänyt tukea ty-
täryhtiötään myöntämällä takauksen, joka kattaa
suuren osan CDC IXIS:n toiminnoista. Päinvas-
toin kuin edellä mainitussa tapauksessa (Bank
Burgenland) tytäryhtiö ei ole julkinen pankki
vaan liikepankki.

445. Komissio katsoi, että CDC IXIS:lle myön-
netty takaus on valtiontukea koskevien sääntöjen
mukaisesti valtiontakaus. CDC ei voinut myön-
tää CDC IXIS:lle takausta ottamatta huomioon
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julkisviranomaisten asettamia vaatimuksia, ja oli
hyvin epätodennäköistä, että tällainen päätös voi-
taisiin tehdä viranomaisten tietämättä. Komissio
tarkasteli, voitaisiinko takaukseen soveltaa poik-
keusta takauksia koskevan komission tiedonan-
non mukaisesti. Oli kuitenkin selvää, ettei CDC:n
takausta voitu pitää soveltamisalaltaan tai ajalli-
sesti rajoitettuna. Pääomamarkkinoilla toimivan
rahoituslaitoksen salkun arvo vaihtelee päivästä
toiseen. Lisäksi takaukseen sisältyy tosiasiallisia
ja potentiaalisia riskejä, jotka CDC IXIS:n ta-
pauksessa ovat erityisen huomattavia, koska se on
vahvasti mukana johdannaiskaupassa ja koska se
harjoittaa muita taseen ulkopuolisia toimintoja.
Takausta, jonka kohteena olevien toimintojen
määrä ja arvo vaihtelevat jatkuvasti ja joka tämän
vuoksi merkitsee mahdollisia kuluja takaajalle, ei
voida pitää rajallisena. Lopuksi on todettava, että
oli mahdotonta laskea tällaisesta avoimesta taka-
uksesta maksettavan provision markkinahintaa.

446. Komissio katsoi tämän vuoksi, että tämä ta-
kaus oli valtiontukea, johon ei voitu soveltaa
poikkeusta. Näin ollen komissio ehdotti tammi-
kuussa 2003 takauksen asteittaista lakkautta-
mista, jonka Ranskan hallitus hyväksyi. (1) Täl-
lainen asteittainen lakkauttaminen merkitsee
siirtymäaikaa, jonka aikana CDC IXIS voi mu-
kauttaa toiminta- ja oikeusympäristöään pystyäk-
seen toimimaan samalla tasolla kuin kilpaili-
jansa. Sen ansiosta myös vastapuolet tietävät
selkeästi, missä tapauksissa takaus kattaa niiden
CDC IXIS:n kanssa suorittamat liiketoimet.
Markkinat pystyvät näin ollen toimimaan täysin
avoimesti.

1.4 Ympäristötuki

447. Komissio hyväksyi 9. heinäkuuta Saksan
ohjelman uusiutuvista raaka-aineista tehtyjen
eristysaineiden käytön edistämiseksi. (2) Ohjel-
masta saadaan avustusta 30 tai 40 euroa kuutio-
metriä kohti, jos ostetaan uusiutuvista luonnon-
varoista, kuten pellava- tai hamppukuidusta,
viljasta tai lampaanvillasta, tehtyjä eristysaineita.
Avustuksilla on tarkoitus kannustaa ihmisiä osta-
maan ympäristöä säästäviä eristyslevyjä, jotka
maksavat enemmän kuin perinteiset fossiilisista
aineksista tehdyt levyt.

448. Yksi komission tärkeimmistä syistä hyväk-
syä suunnitellut avustukset oli se, että ympäristöä

säästävät levyt ovat huomattavasti kalliimpia
kuin fossiilisista aineksista tehdyt levyt. Uusiutu-
vista raaka-aineista tehdyt levyt tarjoavat ympä-
ristöetuja perinteisiin eristysaineisiin verrattuna.
Luonnonvaroja säästyy, kun käytetään uusiutuvia
raaka-aineita. Uusiutuvat raaka-aineet ovat
yleensä hiilidioksidineutraaleja, joten niiden
käyttö suojaa ilmakehää ja edistää Kioton pöytä-
kirjan tavoitteiden saavuttamista. Ympäristöä
säästävien eristysaineiden ostoon kannustavat
avustukset voidaan hyväksyä ympäristönsuoje-
luun tarkoitettuna tukena. Periaatteessa avustuk-
set eivät kuitenkaan korvaa kaikkia ympäristöä
säästävien eristysaineiden ostosta aiheutuvia li-
säkustannuksia.

449. Komissio lopetti 30. huhtikuuta muodolli-
sen tutkintamenettelyn Italian tukiohjelmasta,
jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonepääs-
töjä Toscanassa. (3) Tukiohjelmalla oli tarkoitus
kannustaa uusiutuvien energialähteiden käyttöön
ja energiansäästöön. Ohjelmaa arvioitiin energia-
alan investointiin liittyvien, ympäristönsuojelun
valtiontukia koskevien komission suuntaviivojen
E.1.3 kohdan mukaisesti. (4)

450. Italian viranomaisten menettelyn aloittami-
sen jälkeen toimittamien tietojen perusteella
katsottiin, että 75 prosentin tukitaso oli tarpeen
fotosähkölaitosten osalta. Tämäntyyppisiin in-
vestointeihin voitiin ensimmäistä kertaa soveltaa
suuntaviivojen 32 kohdan kolmatta alakohtaa,
jossa mahdollistetaan tuen myöntäminen tukikel-
poisten kustannusten kokonaismäärälle edellyt-
täen, että tuen välttämättömyys osoitetaan. Ky-
seessä on ennakkotapaus muille alueille ja
jäsenvaltioille, kun ne panevat täytäntöön aurin-
koenergian käyttämisen edistämisohjelmia. (5)

451. Komissio totesi 4. helmikuuta, 5. helmi-
kuuta, 19. helmikuuta ja 22. huhtikuuta eräät ve-
siohjelmat ympäristönsuojelun valtiontukia kos-
kevien komission suuntaviivojen mukaisiksi
(tutkimusten osalta sovellettiin T&K-
puitteita). (6) Kyseisten ohjelmien toteuttajina
ovat Ranskan vesivirastot, jotka ovat juomaveden
laadusta vastaavia julkisia virastoja. Ohjelmien
tarkoituksena on tehdä tutkimuksia vesien pi-
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laantumisesta, vähentää yritysten vedenkulu-
tusta, puhdistaa alueita, jotka voivat saastuttaa
pohjavedet, sekä ehkäistä juomaveden pilaantu-
mista.

452. Komissio päätti 11. marraskuuta hyväksyä
Yhdistyneen kuningaskunnan jätteenkierrätys-
ohjelman (Waste and Resources Action Pro-
gramme, WRAP), josta oli aloitettu muodollinen
tutkintamenettely 19. maaliskuuta.

453. WRAP sisältää kaksi tukitoimenpidettä:
avustusrahaston ja takuurahaston. Kaikki
WRAP:stä avustuksina tai takauksina rahoitetut
hankkeet perustuvat samaan ajatukseen, eli jäte-
tuotteille (puu, muovi, lasi, kivijäte, komposti)
luodaan kysyntää tukemalla jätteenkierrätyslai-
toksiin tehtäviä investointeja. Tämä kannustaa
puolestaan paikallisviranomaisia näiden jättei-
den erilliskeruuseen. Yhdistyneen kuningaskun-
nan viranomaiset odottavat, että jätetuotteille
muodostuu markkinat ja että jätteenkierrätys
lisääntyy. Yhdistyneen kuningaskunnan viran-
omaiset ilmoittivat näistä kahdesta tukitoimenpi-
teestä ympäristönsuojelulle myönnettävää val-
tiontukea koskevien suuntaviivojen perusteella.
Komissio katsoi kuitenkin, ettei kyseisiä suunta-
viivoja voida soveltaa. Suuntaviivoja sovelletaan
tavallisesti investointeihin, joiden tavoitteena on
vähentää tuensaajan aiheuttamaa ympäristön
saastumista. Niitä ei ole tarkoitus soveltaa tilan-
teisiin, joissa tuensaajan koko taloudellinen
toiminta (eli kyseisessä tapauksessa jätteenkier-
rätys) on ympäristön kannalta hyödyllistä.

454. Koska toimenpiteet eivät kuulu ympäristön-
suojelulle myönnettävästä valtiontuesta annettujen
suuntaviivojen soveltamisalaan, komissio arvioi,
voidaanko niitä pitää yhteismarkkinoille soveltu-
vina EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan
3 kohdan nojalla. Komissio pani ensin merkille,
että tukitoimenpiteillä tuetaan jätteenkierrätystä,
joka on ensisijainen ympäristötavoite yhteisössä.
Tuki on tarpeen korvaamaan tiettyjen, hyvin vähän
kierrätettyjen jätetuotteiden kierrätykseen ja uu-
sien, markkinoilla testaamattomien kierrätystek-
niikoiden kehittämiseen liittyvät ylimääräiset kus-
tannukset. Lisäksi tukimäärät ovat suhteellisen
pieniä, ja tuensaajien valitsemiseksi ja tukimäärän
määrittelemiseksi käytetään avointa tarjouskilpai-
lumenettelyä. Lopuksi komissio totesi, että
tukikelpoiset kustannukset ja tuki-intensiteetit
noudattavat ympäristönsuojelulle myönnettävästä
valtiontuesta annetuissa suuntaviivoissa vahvistet-
tuja periaatteita. Näin ollen tukitoimenpiteitä voi-
daan pitää tavoitteisiin suhteutettuina, eivätkä ne

rajoita kilpailua kohtuuttomasti tai vaikuta jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan. Komissio katsoi
näistä syistä, että toimenpiteet ovat perustamisso-
pimuksen mukaisia.

455. Maaliskuussa 2002 Yhdistynyt kuningas-
kunta ilmoitti yhteensä 35 miljoonan euron
(23 miljoonan Englannin punnan) tuesta Shotto-
nille, joka on UPM-Kymmenen omistama, Poh-
jois-Walesissa sijaitseva sanomalehtipaperia
tuottava tehdas. Hankkeen kokonaiskustannukset
ovat 200 miljoonaa euroa. Shotton valittiin avoi-
mella tarjouskilpailumenettelyllä, mutta toimen-
pide on silti perustamissopimuksen 87 artiklan
1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. Tuen tar-
koituksena on mukauttaa Shottonin laitteistoja
ensiökuidun korvaamiseksi jätepaperilla sano-
malehtipaperin tuotannossa. Tämä kasvattaa jäte-
paperin kulutusta noin 321 000 tonnia vuodessa,
joten Yhdistynyt kuningaskunta päätti ilmoittaa
tuesta ympäristötukea koskevien suuntaviivojen
nojalla. Tukea myönnetään WRAP-ohjelmasta,
jonka tarkoituksena on edistää kestävää jätehuol-
toa. Komissio päätti 2. lokakuuta 2002 aloittaa
muodollisen tutkintamenettelyn tuesta (1), koska
se epäili, voidaanko tuki hyväksyä ympäristö- ja
aluetukea koskevien suuntaviivojen nojalla. In-
vestointi vaikutti tavanomaiselta investoinnilta,
koska nykyään on tavanomainen käytäntö tuottaa
sanomalehtipaperia jätepaperista ja koska tuki-
intensiteetti oli huomattavasti korkeampi kuin
aluetuen enimmäismäärä.

456. Komissio päätti 23. heinäkuuta (2) hyväk-
syä osan tuesta. Vaikka komissio tunnusti ympä-
ristöhyödyn, joka saadaan, kun jätepaperia
kierrätetään, sen sijaan että se vietäisiin kaato-
paikalle, se katsoi, että ympäristötukea ei voitu
myöntää koko investoinnille. Ympäristötukea
koskevien suuntaviivojen mukaisesti tukea voi-
daan myöntää ainoastaan investoinneille, jotka
parantavat yrityksen omaa ympäristösuoritusta.
Tässä tapauksessa tuen tarkoituksena oli auttaa
Yhdistynyttä kuningaskuntaa parantamaan sen
omaa yleistä ympäristösuoritusta sekä auttaa
maata täyttämään sille EY:n kaatopaikka- ja
pakkausdirektiivien mukaan kuuluvat velvoit-
teet.

457. Osalla tuesta on tarkoitus rakentaa lietteen-
polttolaitos, jonka pitäisi vähentää Shottonin teh-
taan aiheuttamaa saastumista. Tähän investointi-
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osaan komissio sovelsi ympäristötukea koskevia
suuntaviivoja, joiden perusteella hyväksyttiin
13 miljoonan euron suuruinen tuki, sillä ilman tu-
kea Shotton olisi jatkanut lietteen levittämistä
maalle, joten lietemäärät olisivat vielä kasvaneet.
Tukikelpoisista investointikustannuksista vähen-
nettiin viiden vuoden aikana saatava taloudelli-
nen hyöty suuntaviivojen mukaisesti. Mukaan
laskettiin polttolaitoksen tuottaman sähkön ja
höyryn arvo sekä lietteenlevityksen poisjäännistä
syntynyt kustannussäästö. Lietteenpolttolaitos
olisi suhteellisen suuri, sillä siinä poltettaisiin
myös esikäsiteltyä kotitalousjätettä. Komissio
tarkisti, oliko tukikelpoiset kustannukset rajattu
tiukasti ympäristötavoitteiden täyttämisestä syn-
tyviin lisäkustannuksiin, laskemalla myös, mitkä
olisivat olleet tukikelpoiset kustannukset, jos
Shotton olisi rakentanut vain pienen lietteenpolt-
tolaitoksen. Koska ensimmäisten viiden vuoden
aikana saatava taloudellinen hyöty olisi kuitenkin
ollut vähäisempi, pienempi investointi ei kuiten-
kaan olisi johtanut alhaisempiin tukikelpoisiin
investointikustannuksiin.

458. Investointikustannuksia arvioitiin myös
alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille
annettujen monialaisten puitteiden perusteella.
Komissio otti huomioon alue- ja ympäristötuen
kasaantumista koskevat säännöt ja hyväksyi
11 miljoonan euron lisätuen tällä perusteella. Ko-
missio tuli siihen lopputulokseen, että Shottonille
voitiin myöntää yhteensä 24 miljoonaa euroa tu-
kea.

459. Komissio hyväksyi 7. syyskuuta hylä-
tyistä kivihiilikaivoksista talteen otetusta me-
taanista (Coal Mine Methane, CMM) tuotetun
sähkön vapauttamista ilmastonmuutosmaksusta
koskevan ohjelman. (1) Se tutki ensin ohjelmaa
perusteellisesti EY:n perustamissopimuksen
88 artiklan 2 kohdan perusteella. Komissio arvioi,
onko valtiontuki perustamissopimuksen 87 artik-
lan 3 kohdan c alakohdan mukaista suuntaviivo-
jen ja erityisesti niiden E.3.1 jakson nojalla.
Komissio katsoo, että hylätyissä kivihiilikaivok-
sissa sähköntuotantoa varten tapahtuva metaa-
nin poraus on vastuullista jätteenkäsittelyä,
joten toiminta noudattaa suuntaviivojen
42 kohdan a alakohdan perusajatusta.

460. CMM:n käyttö sähköntuotannossa säästää
energiaa. Koska energiansäästötoimenpiteillä py-
ritään energialähteiden kestävään käyttöön ja

kasvihuonekaasujen vähentämiseen, toimenpi-
teen voidaan katsoa edistävän energiansäästöä
suuntaviivojen 42 kohdan b alakohdassa tarkoi-
tetulla tavalla. (2) Tukea myönnetään viisi vuotta,
eikä se ylitä 50:tä prosenttia ylimääräisistä kus-
tannuksista CMM:n toimittajien eikä sähköntuot-
tajien tasolla.

461. Komissio teki 11. kesäkuuta kauaskantoi-
sen päätöksen Yhdistyneen kuningaskunnan tuki-
toimenpiteestä (3), jonka tavoitteena on saastu-
neiden maa-alueiden, teollisen joutomaan ja
hylättyjen maa-alueiden kunnostaminen. Yhdis-
tyneen kuningaskunnan toteuttamalla toimenpi-
teellä halutaan saada tällaiset maa-alueet takaisin
tuotantokäyttöön korjaamalla aikaisemman
käytön aiheuttamia haitallisia vaikutuksia ja
muuttamalla maa-alueet sopiviksi uusiin käyttö-
tarkoituksiin. Tämä vähentää rakentamattomiin
viheralueisiin kohdistuvaa painetta ja rajoittaa
kaupunkien suunnittelematonta leviämistä. Ne
ohjelman osatoimenpiteet, joiden tavoitteena on
saastuneiden teollisuusalueiden kunnostaminen,
todettiin yhteismarkkinoille soveltuviksi, sillä ne
täyttävät ympäristönsuojelulle myönnettävää
valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen
38 kohdassa vahvistetut edellytykset.

462. Joidenkin osatoimenpiteiden tavoitteena on
hylättyjä rakennuksia, rakenteita tai tehtaita sisäl-
tävien maa-alueiden kunnostus. Niitä arvioitiin
suoraan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan
3 kohdan c alakohdan perusteella. Komission
kannan mukaan nämä osatoimenpiteet ovat yh-
teismarkkinoille soveltuvia, sillä niillä edistetään
kahta yhteisön tavoitetta eli ympäristönsuojelua
ja kestävää kehitystä, eikä niillä ole suhteettomia
vaikutuksia kilpailuun eikä talouskasvuun.

1.5 Tutkimus- ja kehitystuki (T&K)

463. Komissio päätti 23. heinäkuuta hyväksyä
Baskimaan hallituksen hankkeen myöntää halpa-
korkoinen laina Gamesa-yritykselle. Yritys osal-
listuu kahden uuden, alueellisen lentokonemallin
kehittämiseen brasilialaisen Embraer-yrityksen
kanssa. (4) Komissio oli aloittanut 12. maalis-
kuuta 2002 perusteellisen tutkimuksen varmis-
taakseen, noudattaako Espanjan viranomaisten
ilmoittama luotonantohanke tutkimus- ja kehi-

¥1∂ C 12/2003 (ex N 778/2002).

¥2∂ Samojen perustelujen osalta katso komission päätös valtiontuesta
N 74/b/2002, Suomi (EUVL C 59, 14.3.2003, s. 23), ja erityisesti
sen 3.2.2 kohta.

¥3∂ N 385/2002.
¥4∂ C 20/2002.
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tystyöhön (T&K) myönnettävästä valtiontuesta
annettuja yhteisön sääntöjä. (1) Tuolloin komis-
sio ilmaisi epäilevänsä tuen kannustavaa vaiku-
tusta sekä tiettyjen sertifiointitoimien ja huolto-
tutkimusten tukikelpoisuutta.

464. Tarkasteltuaan yksityiskohtaisen tutkinta-
menettelyn aloittamisen jälkeen saamiaan tietoja
komissio tuli siihen lopputulokseen, että tuen
kannustava vaikutus oli pystytty osoittamaan.
Komissio katsoi kuitenkin, että sen epäilykset
sertifiointitoimien ja huoltotutkimusten liialli-
sesta markkinalähekkäisyydestä eivät olleet pois-
tuneet. Komissio katsoi näin ollen, että tukihan-
ketta voidaan pitää EY:n perustamissopimuksen
87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisena
edellyttäen, että sertifiointitoimista ja huoltotut-
kimuksista aiheutuvat kustannukset vähennetään
tukikelpoisista kustannuksista ja että tuen brutto-
avustusekvivalentti ei ylitä 30:tä prosenttia tästä
laskutoimituksesta seuraavista tukikelpoisista
kustannuksista.

465. Komissio päätti 13. toukokuuta, että rans-
kalaiselle Latécoère-yritykselle myönnettävä yk-
sittäinen tuki oli T&K-puitteiden mukainen. (2)
Yritykselle myönnetään tukea sen osallistumi-
sesta Dassault Aviation -yrityksen uuteen F7X-
liikelentokonehankkeeseen. Latécoère valmistaa
kaikki lentokoneen takarungot. Takarunko on eri-
tyisen merkityksellinen, koska siinä sijaitsevat
lentokoneen kolme moottoria. Tuki myönnetään
26 miljoonan euron suuruisena lainana, joka
maksetaan takaisin, jos hanke onnistuu.

466. Komissio päätti 7. helmikuuta aloittaa EY:n
perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mu-
kaisen muodollisen tutkintamenettelyn osasta
IFS SpA -yrityksen toteuttamaa T&K-hanketta.
Komissio epäili, voidaanko esikliiniset tutkimuk-
set (hankkeen V vaihe) luokitella yhteisön määri-
telmän mukaiseksi teolliseksi tutkimukseksi –
eikä kilpailua edeltäväksi kehitykseksi –, jolloin
niiden tuki-intensiteetti olisi 50 prosenttia. Esik-
liiniset tutkimukset suoritetaan ennen I vaiheen
kliinisiä tutkimuksia. Vaikuttavat aineet testataan
laboratoriossa eri eläinlajeilla siten, että käyte-
tään asteittain yhä lähempänä ihmistä olevia
eläinlajeja. Vaikka esikliiniset tutkimussuunnitel-
mat perustuvat eri eläinlajeilla tehtäviin testeihin,
joiden tulokset kirjataan ja joita analysoidaan
kriittisesti sen määrittämiseksi, voidaanko

I vaiheen tutkimukset aloittaa, ne – samoin kuin
I vaiheen kliiniset tutkimuksetkin – perustuvat
tuotteen prototyyppiversioihin, jotka saattavat
olla vielä varsin epätäydellisiä. Tässä mielessä
esikliinisiä tutkimuksia voitaisiin pitää saman-
kaltaisina kuin I vaiheen kliinisiä tutkimuksia.
Ne suoritetaan keskeneräisemmillä tuotteilla ja
ennen I vaiheen tutkimuksia, joten ne eivät ole lä-
hempänä markkinoita kuin I vaiheen tutkimuk-
set.

467. Edellä esitetyn perusteella komissio ei peri-
aatteessa voinut sulkea pois sitä, että ainakin osa
esikliinisistä tutkimuksista oli luokiteltavissa kil-
pailua edeltäväksi kehitykseksi. Tuensaajan (IFS)
esittämien tietojen perusteella ja ottaen huomioon,
että huomattava osa (60–70 prosenttia) lääkeai-
neen esikliinisen kehittämisvaiheen tutkimuksista
ei tuota tuloksia, komissio katsoi 26. marraskuuta,
että saadut tiedot voivat osoittautua olennaisiksi
vasta myöhemmässä kehitysvaiheessa. Kymme-
nen prosentin onnistumisaste on itse asiassa alan
keskimääräisten tulosten mukainen, ja se osoittaa,
että tämän lääkekehitysvaiheen tulokset ovat vielä
varsin kaukana lääkkeen tuotannosta ja markki-
noinnista. Tämän vuoksi esikliinisiä tutkimuksia
voidaan kyseisessä tapauksessa pitää T&K-puit-
teissa tarkoitettuna teollisena tutkimustoimintana.

468. Komissio päätti 10. joulukuuta olla vastus-
tamatta investointeja varten tehtyä verovarantoa
Portugalissa. (3) Toimenpiteen tavoitteena on
kannustaa tuottaviin investointeihin ja edistää
T&K-toiminnan kehitystä. Ohjelmassa yritykset
voivat perustaa verovarannon, joka on 20 pro-
senttia niiden maksettavaksi vuosina 2003 ja
2004 tulevasta verosta, edellyttäen, että tämä
summa käytetään kahden vuoden kuluessa vero-
varannon perustamisesta joko alkuinvestointei-
hin tai T&K-hankkeisiin. Ohjelma kattaa koko
Portugalin alueen, ja se on avoin kaikille kaivos-
ja tehdasteollisuusalan yrityksille sekä hotel-
leille, ravintoloille, matkatoimistoille ja muille
matkailualan yrityksille. Toimenpiteen kokonais-
talousarvio on 318 miljoonaa euroa kahden täy-
täntöönpanovuoden aikana.

469. Komissio tarkasteli ilmoitusta alueellisia
valtiontukia koskevien yhteisön suuntaviivojen
perusteella alkuinvestointien osalta sekä tutki-
mus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontu-
kea koskevien yhteisön puitteiden perusteella
T&K-hankkeiden osalta. Portugali ehdotti al-

¥1∂ EYVL C 45, 17.2.1996, s. 5.
¥2∂ N 453/2002. ¥3∂ N 247/2003.
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kuinvestoinnille teknistä määritelmää, jonka mu-
kaan kyseessä on yrityksen uusiin aineellisiin
kiinteisiin varoihin tietyllä ajanjaksolla tekemien
bruttoinvestointien sekä yrityksen taseeseen sa-
malla viiteajalla sisältyvien kaikkien aineellisten
kiinteiden varojen myynnin, kuoletusten ja tasee-
seen uudelleen otettujen määrien välinen erotus.
Komissio katsoi, että tämä tekninen määritelmä
noudattaa alueellisia valtiontukia koskevia yhtei-
sön suuntaviivoja, sillä se sulkee pois korvausin-
vestoinnit. Koska toimenpiteen tukikelpoiset
kustannukset, tuki-intensiteetit ja muut edelly-
tykset noudattavat sovellettavaa valtiontukilain-
säädäntöä, komissio ei vastustanut toimenpidettä.

470. Komissio sai 27. toukokuuta päätökseen
muodollisen tutkintamenettelyn, joka koski
Steyrissä Itävallassa sijaitsevalle moottoreita val-
mistavalle BMW:n tehtaalle myönnettävää
tukea. (1) Suunnitellun tuen määrä on 37,2 mil-
joonaa euroa (nykyarvo). Komissio hyväksyi
siitä suurimman osan. Hankkeesta ilmoitettiin
huhtikuussa 2002; tämän vuoksi sitä arvioitiin
aluetuen osalta moottoriajoneuvoalan valtiontu-
kia koskevan yhteisön puitesäännön mukaisesti.
Komissio katsoi, että yhteensä 29,9 miljoonaa
euroa aluetukea, koulutustukea, ympäristötukea
ja T&K-tukea noudattaa yhteisön asianomaisia
sääntöjä.

471. Tuesta 7,3:a miljoonaa euroa ei kuitenkaan
voitu katsoa näiden sääntöjen mukaiseksi, joten
sitä ei voitu myöntää. Tehtävä vähennys koskee
osaa aluetuesta ja T&K-tuesta sekä innovaatiotu-
kea. Alueellisen investointituen osalta komissio
katsoi, ettei sijoittautumisesta Steyriin aiheutunut
niin paljon alueellista haittaa kuin ilmoituksessa
esitettiin vaihtoehtona olleeseen Saksan Lands-
hutiin verrattuna. Kapasiteetin lisääntymisen
vuoksi sallittua tuki-intensiteettiä alennettiin.
Tutkimus- ja kehitystuen osalta komissio katsoi,
että BMW olisi toteuttanut tietyt T&K-hankkeet
kilpailukykynsä säilyttämiseksi, vaikka tukea ei
olisi myönnettykään. Koska näiden hankkeiden
osalta ei ollut osoitettu tuen kannustavaa vaiku-
tusta, suunniteltua tukea ei pidetty yhteismarkki-
noille soveltuvana. Suunniteltua innovaatiotukea
ajatellen kyseisiä hankkeita ei voitu pitää aidosti
innovatiivisina, sillä innovaatio olisi edellyttänyt,
että muut teolliset toimijat eivät olisi käyttäneet
tai markkinoineet kyseistä teknologiaa. Lisäksi
kyseisen tuen ei voitu katsoa kannustavan teolli-

seen tai teknologiseen riskinottoon, sillä BMW
olisi toteuttanut investoinnin ilman valtiontukea-
kin. Tämän vuoksi suunniteltua innovaatiotukea
ei voitu hyväksyä.

1.6 Koulutustuki

472. Komissio antoi 17. syyskuuta Italialle lu-
van myöntää yhteensä 44 miljoonaa euroa koulu-
tustukea Fiat Autolle ja Comaulle, kahdelle Fiat-
ryhmään kuuluvalle yritykselle. (2) Tuki myön-
nettiin kolmivuotiselle koulutusohjelmalle, jonka
arvo on 84 miljoonaa euroa. Ohjelman tavoit-
teena on parantaa näiden kahden yrityksen palve-
luksessa Italiassa olevien työntekijöiden ammat-
titaitoa ja työllistyvyyttä. Komissio arvioi tuen
soveltuvuutta yhteismarkkinoille koulutushank-
keiden valtiontukea koskevien sääntöjen (3) pe-
rusteella ja katsoi, että tuki noudatti kyseisissä
säännöissä esitettyjä vaatimuksia. Tämän vuoksi
se päätti hyväksyä suunnitellun tuen.

2 Aluetuet

473. Komissio päätti 2. huhtikuuta olla vastusta-
matta Kreikan viranomaisten myöntämää tukea,
jonka tavoitteena on polttoaineen kuljetusputken
rakentaminen Ateenan uudelle kansainväliselle
lentokentälle. (4) Nykyään polttoainetta kuljete-
taan 120 kuorma-autolla päivittäin 60 kilometriä.
Putken rakentaminen edistää Attikan alueen ke-
hitystä, sillä se tarjoaa polttoaineen kuljetukseen
aiempaa turvallisemman ja ympäristöä säästä-
vämmän tavan. Tämän vuoksi suunniteltua tukea,
jonka määrä alittaa alueellisissa suuntaviivoissa
vahvistetun tuen enimmäismäärän, pidetään yh-
teismarkkinoille soveltuvana EY:n perustamisso-
pimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan no-
jalla.

474. Komissio aloitti 5. helmikuuta muodollisen
tutkintamenettelyn toimenpiteestä, jonka tavoit-
teena on auttaa kehittämään pienyrityksille nii-
den käynnistämisvaiheessa tarkoitettuja yritys-
hautomoita (SBS Incubation Fund). (5) Rahaston
talousarvio olisi neljän vuoden aikana 115 mil-
joonaa euroa, ja siitä myönnettäisiin edullisia lai-
noja yrityksille, joiden tarkoituksena on käynnis-
tää ja ylläpitää yrityshautomoita mutta jotka eivät

¥1∂ C 64/2002.

¥2∂ N 322/2003.
¥3∂ Komission asetus (EY) N:o 68/2001 (EYVL L 10, 13.1.2001,

s. 20–29).
¥4∂ N 527/2002.
¥5∂ C 7/2003 (ex N 107/2001).
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saa yksityissektorilta rahoitusta. Rahastosta
myönnettäisiin tukea myös Yhdistyneen kunin-
gaskunnan kehittyneimmillä alueilla sijaitseville
suurille yrityksille. Tämä ei noudata alueellisia
valtiontukia koskevia suuntaviivoja (1), joiden
mukaan suurille yrityksille voidaan myöntää in-
vestointitukea ainoastaan kaikkein köyhimmillä
alueilla. Lisäksi Yhdistyneen kuningaskunnan vi-
ranomaiset eivät sitoutuneet noudattamaan
alueellisten suuntaviivojen tai pienille ja keski-
suurille yrityksille myönnettävästä valtiontuesta
annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/
2001 (2) mukaisia tuen enimmäisintensiteettejä
eivätkä tuen kasaantumista koskevia sääntöjä. Li-
säksi lainalla katettaisiin osa yrityshautomoiden
käyttöpääomasta, joka saattaa olla toimintatukea.

2.1 Merentakaisille alueille myönnettävät 
valtiontuet

475. Eräät jäsenvaltiot pyysivät täytäntöönpano-
asetuksesta käydyn lausuntokierroksen yhteydessä
(katso edellä 2.2.4) komissiota vahvistamaan tietyt
erityisedellytykset merentakaisille alueille. Ne jä-
senvaltiot, joilla edelleen on merentakaisia alueita,
olivat laatineet muistion, jossa ne toivovat näitä
alueita koskevien näkökohtien huomioonottamista
lainsäädännöllisissä toimenpiteissä. Ennen tätä val-
tiontukitoimenpiteitä arvioidaan kuitenkin yleisesti
sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

476. Näiden alueiden osalta tehtiin vuosina
2000–2003 useita päätöksiä. Komission 21. hei-
näkuuta tekemät päätökset merentakaisten aluei-
den ohjelmaa koskevasta Ranskan laista olivat
tärkeimmät vuonna 2003 hyväksytyt päätökset. (3)
Komissio hyväksyi merentakaisten alueiden oh-
jelmaa koskevan Ranskan lain verotuksellisen
osion 11. marraskuuta ja sosiaalisen osion
16. joulukuuta 2003. Se katsoi, että suunnitellut
toimintatuet olivat oikeassa suhteessa niihin hait-
toihin, joita niillä yritettiin lievittää, ja että toi-
mintatukien myönteinen vaikutus alueelliseen
kehitykseen sekä niiden luonne tekevät ne perus-
telluiksi alueellisia valtiontukia koskevien suun-
taviivojen 4.16.2 kohdan mukaisesti.

2.2 Ongelmalliset kaupunkialueet

477. Komissio hyväksyi 16. joulukuuta 2003
Ranskan kaupunkien vapaa-alueita (zones fran-

ches urbaines, ZFU) koskevan säännöksen laajen-
tamisen 41 uuteen ongelmalliseen kaupunkialuee-
seen. Ranskassa on jo 44 kaupunkien vapaa-
aluetta. (4) Ohjelman tarkoituksena on tukea talou-
dellista toimintaa ongelmallisilla kaupunkialueilla
vahvistamalla lähinnä pienyrityksistä koostuvaa
taloudellista lähiverkkoa. Kannustimina käytetään
erityisvapautuksia veroista ja sosiaalimaksuista
työllisyyden parantamiseksi.

478. Komissio oli hyväksynyt 23. huhtikuuta
1996 (5) ZFU-säännöksen, joka otettiin käyttöön
kaupunkien elvytyspaketista 14. marraskuuta
1996 annetulla Ranskan lailla nro 96-987, sekä
30. huhtikuuta 2003 (6) tämän säännöksen sovelta-
misajan pidennyksen jo aiemmin valittujen kau-
punkialueiden osalta 1. päivästä tammikuuta 2003
alkaen. Kohteena olivat näillä kaupunkialueilla
vastaperustetut tai käynnistetyt pienyritykset, ja
soveltamisaika on viisi vuotta. Komissio katsoi
tuen noudattavan EY:n perustamissopimusta sen
87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti.

3 Verotuet

Valtiontukisääntöjen soveltaminen 
verotoimenpiteisiin

479. Vuonna 2003 komissio täsmensi kantaansa
verotukena myönnettävään valtiontukeen. Erityi-
sesti komissio arvioi ”edun” käsitettä sovellet-
taessa vaihtoehtoisia verotusmenetelmiä, joita ovat
muun muassa kustannusvoittolisämenetelmä
(niin kutsuttu cost plus -menetelmä) (7) ja verova-
pautusmenetelmä (8). Menetelmien tavoitteena

¥1∂ EYVL C 74, 10.3.1998, s. 9–31 (98/C 74/06).
¥2∂ Asetus (EY) N:o 70/2001 (EYVL L 10, 13.1.2001).
¥3∂ N 96/a/2003 ja N 96/b/2003.

¥4∂ N 211/2003.
¥5∂ N 159/1996.
¥6∂ N 766/2002.
¥7∂ Menetelmässä käytetään tavarantoimittajalle (tai palveluntarjoa-

jalle) osakkuusyritysten välisissä liiketoimissa aiheutuvia kus-
tannuksia. Näihin kustannuksiin lisätään kustannusvoittolisä
kohtuullisen voiton selvittämiseksi. Huomioon otetaan hoidetut
tehtävät, käytetyt varat, otetut riskit ja markkinaolosuhteet.
Vuonna 2003 komissio täsmensi kantaansa kustannusvoittolisä-
menetelmän soveltamiseen perustuvien järjestelmien laillisuu-
desta seuraavien asioiden yhteydessä: Belgiassa sijaitsevia
koordinointikeskuksia koskeva tukiohjelma, 17.2.2003 tehty pää-
tös (EUVL L 282, 30.10.2003); luxemburgilaisia rahoitusyhtiöitä
koskeva tukiohjelma, 16.10.2002 tehty päätös (EUVL L 153,
20.6.2003); Biskajan koordinointikeskuksia koskeva tukiohjelma
(Espanja), 22.8.2002 tehty päätös (EUVL L 31, 6.2.2003); Rans-
kan tukiohjelma pääkonttoreiden ja logistiikkakeskusten hyväksi,
13.6.2003 tehty päätös (ei vielä julkaistu); Belgian tukiohjelma
yhdysvaltalaisten myyntiyhtiöiden hyväksi, 24.6.2003 tehty pää-
tös (ei vielä julkaistu).

¥8∂ Menetelmän tarkoituksena on välttää kaksinkertaista verotusta.
Kansallista veroa ei makseta lainkaan ulkomailla määrätyn veron
suuruudesta riippumatta. Komissio on esittänyt kantansa tämän
menetelmän laillisuudesta 17.2.2003 tekemässään päätöksessä
ulkomailta saatujen tulojen verotukseen sovellettavasta Irlannin
tukiohjelmasta (EUVL L 204, 13.8.2003, s. 51).
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on pystyä yhä paremmin arvioimaan konsernin
sisäisten, rajatylittävien toimintojen synnyttämiä
tuloja. Komissio tarkensi, että määriteltäessä,
sisältääkö vaihtoehtoinen verotusmenetelmä
valtiontukea, on selvitettävä, onko kyseisen me-
netelmän seurauksena syntyvä verorasitus pie-
nempi kuin verorasitus, joka olisi syntynyt, jos
olisi sovellettu perinteistä verotusmenetelmää.

480. Komissio tarkensi lisäksi, että jos jollekin
monikansallisen konsernin jäsenelle myönnetty
verotuki hyödyttää suoraan myös muita ulko-
mailla sijaitsevia konsernin jäseniä, kyseiset jä-
senet on myös katsottava edunsaajiksi. Lisäksi
komissio katsoi, että valtion varojen siirtoa on ar-
vioitava edunsaajan tilanteen kannalta. (1)

481. Aineellisen valikoivuuden osalta komissio
teki selväksi, että vaikka jotkin toimenpiteet ovat
käytännöllisesti katsoen avoimia kaikille talou-
den aloille, ne voidaan kuitenkin määritellä vali-
koiviksi, jos tietyt yritykset suljetaan niiden ulko-
puolelle. Kyseessä voivat esimerkiksi olla
toimenpiteet, joita sovelletaan pelkästään moni-
kansallisiin yrityksiin (2) tai riittävän suuriin
yrityksiin (3).

482. Alueellisen valikoivuuden osalta komissio
totesi, että paikallis- tai alueviranomaisen vero-
tuksellisen itsehallinnon nojalla toteuttama toi-
menpide voidaan määritellä valikoivaksi, jos ky-
seinen viranomainen myöntää poikkeuksen
kansallisen verojärjestelmän mukaisen veron
maksusta. (3)

483. Komissio suhtautui varauksellisesti myös
verojärjestelmän luonteen tai yleisen rakenteen
vuoksi eriytettyihin verotoimenpiteisiin. Se pyrki
erityisesti varmistamaan, että jäsenvaltioiden
esittämät perustelut ovat johdonmukaisia yritys-
ten tukikelpoisuuden määrittelemiseen sovellet-
tavien perusteiden kanssa. (4)

484. Lisäksi komissio sovelsi vuonna 2003
useissa kustannusvoittolisämenetelmää koske-
vissa päätöksissään luottamuksensuojan periaa-

tetta. Yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä
noudattaen komissio soveltaa tätä periaatetta tiu-
kasti. Se hyväksyi periaatteen tunnustamisen
näissä asioissa, koska ne ovat verrattavissa saman-
kaltaiseen Belgian tukiohjelmaan, jonka aiemmin
oli katsottu olevan perustamissopimuksen 87 ar-
tiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolella.

485. Belgian koordinointikeskukset: vuonna
2003 komissio teki kaksi päätöstä Belgian tu-
kiohjelmista, joiden kohteena ovat suurten moni-
kansallisten yritysten koordinointikeskukset (tu-
kikelpoisuusperusteet maiden määrän, omien
varojen määrän ja liikevaihdon osalta). Koordi-
nointikeskus voidaan määritellä taloudelliseksi
yksiköksi, joka konsernin sisällä keskittää ja
koordinoi konsernin hyväksi tiettyjä tukitoimin-
toja, kuten rahoitus, kassanhallinta ja kirjanpito
sekä myös henkilöstöhallinta, tietotekniikka tai
verotusneuvonta. Keskittäminen johtaa periaat-
teessa mittakaavaetuihin.

486. Ensimmäinen päätös tehtiin 17. helmi-
kuuta (5) (se oikaistiin 23. huhtikuuta). Kyseessä
oli lopullinen kielteinen päätös, joka koski vuo-
desta 1982 voimassa ollutta ohjelmaa. Koska
päätös koski komission aiemmin hyväksymää,
voimassa olevaa tukea, tukien takaisinperintää ei
vaadittu ja ohjelman soveltamisalaan päätöksen
hyväksymispäivänä kuuluneille keskuksille
myönnettiin siirtymäkausi. Toinen, komission
23. huhtikuuta 2003 tekemä päätös (5) koski
uutta ohjelmaa, jolla Belgia aikoi korvata vuoden
1982 ohjelman. Kyseessä oli osittain myönteinen
päätös, jossa aloitettiin menettely kolmesta uu-
teen, toukokuussa 2002 ilmoitettuun ohjelmaan
sisältyvästä osatekijästä. Ensimmäinen koordi-
nointikeskuksia koskeva ohjelma perustuu
30. joulukuuta 1982 annettuun kuninkaan ase-
tukseen nro 187. Ohjelmasta voivat hyötyä ai-
noastaan asetuksessa etukäteen erikseen hyväksy-
tyt keskukset. Hyväksyntä on voimassa
kymmenen vuotta, ja se voidaan uusia.

487. Yleisistä oikeussäännöistä poiketen hyväk-
syttyjen keskusten verotettava tulo määräytyy
kiinteämääräisenä prosenttina kuluista ja toiminta-
menoista (kustannusvoittolisämenetelmä). Kus-
tannusperusta kattaa kaikki keskuksen kulut hen-
kilöstökuluja, rahoituskuluja ja yhtiöveroja lukuun
ottamatta, mitä komissio on arvostellut. Voitto-
marginaali on periaatteessa vahvistettava joka

¥1∂ Katso edellä mainittu Belgian toteuttama koordinointikeskuksia
koskeva tukiohjelma sekä Alankomaiden kansainvälisen rahoi-
tustoiminnan tukemiseksi toteuttama tukitoimenpide, 17.2.2003
tehty päätös (EUVL L 180, 18.7.2003), 91 kohta ja sitä seuraavat
kohdat.

¥2∂ Toimenpiteestä, jonka Alankomaat on toteuttanut kansainvälisen
rahoitustoiminnan tukemiseksi, 17.2.2003 tehty päätös (EUVL
L 180, 18.7.2003) sekä Ranskan tukiohjelmasta finanssihallinto-
keskusten hyväksi 11.12.2002 tehty päätös (ei vielä julkaistu).

¥3∂ Päätös 11.12.2002, EUVL L 150, 18.6.2003, s. 52.
¥4∂ Katso edellä mainittu Alankomaiden kansainvälisen rahoitustoi-

minnan tukemiseksi toteuttama tukitoimenpide. ¥5∂ EUVL L 282, 30.10.2003, C 15/2002.
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kerta erikseen keskuksen tosiasiallisen toiminnan
perusteella, mutta se oli vahvistettu yleisesti ottaen
kahdeksaksi prosentiksi, mitä komissio myös ar-
vosteli. Joidenkin arvioiden mukaan järjestelmän
ansiosta todellinen veroprosentti olisi yksi pro-
sentti verrattuna Belgian tuolloiseen 39 prosentin
yhtiöveroon. Lisäksi hyväksytyillä keskuksilla on
myös erityisvapautus lähdeverosta ja pääoman
hankintaverosta, mitä pidetään yhteismarkkinoille
soveltumattomana tukena.

488. Lähes 250 keskusta voivat jatkossakin hyö-
dyntää ohjelmaa. Niiden hyväksyntä oli voimassa
komission lopullisen päätöksen hyväksymishet-
kellä. Joissakin tapauksissa ohjelmaa voidaan hyö-
dyntää vuoden 2010 loppuun saakka. Uudessa oh-
jelmassa muutetaan vanhaa ohjelmaa. Siinä
sovelletaan kustannusvoittolisämenetelmää uu-
della tavalla, joka komission kannan mukaan ei
enää sinällään sisällä tukea. Uudessa ohjelmassa on
kuitenkin säilytetty komission aikaisemmin vastus-
tama vapautus lähdeverosta ja pääoman hankinta-
verosta, joten komissiolla ei ollut muuta vaihtoeh-
toa kuin aloittaa muodollinen menettely uudestaan.

489. Näiden ohjelmien tarkastelu nosti esille
periaatteellisia ja menettelyihin liittyviä kysy-
myksiä, joihin komissio pyrki vastaamaan kysei-
sissä kahdessa vuonna 2003 tekemässään
päätöksessä (1). Erityisesti kannattaa mainita seu-
raavat kysymykset: suhtautuminen aiemmin
muuksi kuin tueksi määriteltyihin tukiohjelmiin,
edunsaajayrityksillä tällaisen aiemman hyväk-
synnän perusteella olevan tietyn perustellun luot-
tamuksen tunnustaminen, veroviranomaisen
yksipuoliset ennakkopäätökset verovelvollisen
tulevien investointien tai tulevan toiminnan tie-
tynlaisesta verokohtelusta sekä vaihtoehtoisten
kiinteiden menetelmien käyttäminen verotetta-
van voiton määrittelyssä.

490. Asiasta nousseessa riita-asiassa tehtiin lopul-
linen kielteinen päätös 17. helmikuuta; tämän jäl-
keen Belgian kuningaskunta ja Forum 187, koordi-
nointikeskukset yhdistävä ammattialajärjestö,
nostivat kumoamiskanteet. Yhteisöjen tuomiois-
tuin lykkäsi 26. kesäkuuta komission päätöksen
täytäntöönpanoa, siltä osin kuin siinä kielletään oh-
jelman uusiminen niiden keskusten osalta, joiden
hyväksyntä päättyy. Täytäntöönpanoa lykätään,
kunnes pääasiassa annetaan tuomio. (2) Samanai-

kaisesti kun neuvoteltiin veropaketin hyväksymi-
sestä (veropaketti muodostuu korkotulojen verotta-
mista koskevasta direktiivistä, korkoja ja rojalteja
koskevasta direktiivistä sekä yritysverotuksen me-
nettelysäännöistä), Belgia pyysi neuvostoa sovelta-
maan perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan
3 alakohtaa vanhan ohjelman hyväksymiseksi vuo-
teen 2005 asti. Neuvosto päätti 16. heinäkuuta (3)
hyväksyä pyynnön komission helmikuussa teke-
män lopullisen päätöksen vastaisesti. Kiistäen
tällaisen menettelyn laillisuuden komissio nosti
vuorostaan tuomioistuimessa kumoamiskanteen
neuvostoa vastaan.

491. Kansainvälinen rahoitustoiminta (Alanko-
maat): komissio lopetti 17. helmikuuta kieltei-
sellä päätöksellä menettelyn, joka oli aloitettu
11. heinäkuuta 2001 Alankomaiden kansainväli-
seen rahoitustoimintaan soveltaman verotusjär-
jestelmän osalta. (4)

492. Kyseinen verotusjärjestelmä mahdollistaa
verottoman erityisvarauksen kansainvälisen ra-
hoitustoiminnan riskien kattamiseksi. Järjestel-
mää ei ollut varattu tietyille talouden aloille tai
Alankomaiden tietyille alueille. Komissio katsoi
kuitenkin, että kyseessä oli valikoiva toimenpide,
sillä järjestelmää pystyivät hyödyntämään ai-
noastaan vähintään neljässä maassa tai kahdessa
maanosassa toimivat yritykset. Komissio kiisti
väitteen, jonka mukaan neljän maan tai kahden
maanosan vähimmäisvaatimuksen tavoitteena oli
ainoastaan vahvistaa puolueettomat perusteet sen
varmistamiseksi, että järjestelmän perusvaati-
mukset täyttyivät. Vaikka verojärjestelmässä on-
kin järkevää asettaa tiettyjä enimmäis- tai vähim-
mäisarvoja, joiden tarkoituksena on varmistaa
järjestelmän moitteeton toiminta, nämä raja-ar-
vot eivät saa johtaa kohtuuttomiin vaatimuksiin,
jotka eivät ole oikeassa suhteessa asetettuihin ta-
voitteisiin. Ainoastaan kolmessa maassa tai
yhdessä maanosassa toimiviin konserneihin ei
objektiivisesti arvioiden kohdistu vähemmän
kansainvälisen rahoitustoiminnan riskejä.

493. Komissio torjui myös sen väitteen, että ve-
rotusetuuden myöntämistä rajatulle joukolle yri-
tyksiä voitaisiin perustella yhtiöveropohjan kei-
notekoisen murenemisen estämisellä tai sillä, että
Alankomaissa harjoitettavan konsernirahoitus-
toiminnan kilpailukyky oli riittämätön ennen
vuotta 1997. Nämä tavoitteet liittyvät pikemmin-

¥1∂ EUVL L 282, 30.10.2003, C 15/2002.
¥2∂ Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin 26.6.2003 antama mää-

räys yhdistetyissä asioissa C-182/03 R ja C-217/03 R.
¥3∂ EUVL L 184, 23.7.2003, s. 17 ja 18 (päätös 2003/531/EY).
¥4∂ EUVL L 180, 18.7.2003, s. 52.
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kin talouspoliittisiin pyrkimyksiin, eivätkä ne ole
ominaisia Alankomaiden verojärjestelmälle si-
nänsä. Sikäli kuin järjestelmän tarjoamat edut ei-
vät liity investointien toteuttamiseen, työpaikko-
jen luomiseen tai erityisiin hankkeisiin, ne
yksinomaan vähentävät kiinteitä kustannuksia, ja
niitä on näin ollen pidettävä toimintatukina. Toi-
mintatukia ei nykyään hyväksytä kuin tiukoin
edellytyksin, jotka eivät tässä tapauksessa täytty-
neet. Komissio totesi siis järjestelmän yhteis-
markkinoille soveltumattomaksi, mutta se luopui
jo myönnettyjen tukien takaisinperinnästä, sillä
se katsoi, että järjestelmän tuensaajissa oli synty-
nyt tietty perusteltu luottamus. Se hyväksyi
poikkeuksellisesti siirtymäkauden järjestelmän
lakkauttamiseksi asteittain. Järjestelmä oli itse
asiassa samankaltainen kuin komission vuonna
1984 yleisenä toimenpiteenä hyväksymä Belgian
koordinointikeskusten ohjelma. Komission erään
parlamentin jäsenen esittämään kysymykseen
antama vastaus antoi olettaa, että monikansallis-
ten yritysten erityiset verotusjärjestelmät eivät
kuuluisi valtiontuen valvonnan piiriin.

494. Ulkomailta saatavia tuloja koskeva Irlannin
ohjelma: komissio teki 17. helmikuuta lopullisen
kielteisen päätöksen ulkomailta saatavia tuloja
koskevasta Irlannin verotusjärjestelmästä (1),
jonka se katsoi olevan sääntöjenvastainen ja yh-
teismarkkinoille soveltumaton, vaatimatta kui-
tenkaan takaisinperintää. Komissio arvioi, että
vaikka jäsenvaltioilla on vapaus valita yleinen
menetelmä (verovapautus tai -hyvitys) kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi tytäryhtiön ja-
kaessa emoyhtiölleen voittoa, kaikki valittuun
menetelmään tehdyt poikkeukset saattavat olla
yhteismarkkinoille soveltumatonta valtiontukea.
Irlanti oli valinnut verohyvityksen kaksinkertai-
sen verotuksen välttämiseksi. Irlannin verotuk-
sessa kahteen kertaan verotetuista tuloista ja voi-
toista vähennetään näistä tuloista tai voitoista
peritty ulkomainen vero. Ulkomailta saatavia tu-
loja koskevassa ohjelmassa myönnetään kuiten-
kin verohuojennus vapauttamalla ulkomailta saa-
dut tulot tai voitot yhtiöverosta.

495. Toimenpide perustuu vuonna 1997 vero-
tuksen yhteensovittamisesta annetun lain (Taxes
Consolidation Act) 222 ja 847 pykälään. Lain
222 pykälän mukaan Irlantiin sijoittautuneen yh-
tiön ulkomaisista tytäryhtiöistä saamat osingot
vapautetaan Irlannin yhtiöverosta, mikäli osingot

sijoitetaan investointisuunnitelmaan, jonka ta-
voitteena on työpaikkojen säilyttäminen tai lisää-
minen Irlannissa. ”Ulkomainen tytäryhtiö” on Ir-
lannin kanssa kaksinkertaisen verotuksen
välttämistä koskevan sopimuksen tehneeseen
valtioon sijoittautunut yhtiö, josta verovapautuk-
sen saanut Irlantiin sijoittautunut yhtiö omistaa
vähintään 51 prosenttia. Investointisuunnitelma
on toimitettava etukäteen Irlannin viranomaisille,
jotka vahvistavat verosta vapautettavan osinko-
määrän. Luotujen tai säilytettyjen työpaikkojen
määrälle ei ole asetettu vaatimuksia. Säädöksen
847 artiklan mukaan tuloja ja voittoja koskeva
verovapautus voidaan myös myöntää, jos inves-
tointisuunnitelman tavoitteena on luoda Irlan-
nissa ”merkittävä määrä uusia työpaikkoja”. Va-
pautus myönnetään ainoastaan, kun ulkomaista
toimintaa harjoitetaan hallintoviranomaisten
myöntämässä todistuksessa mainitussa maassa.

496. Komissio katsoi 17. helmikuuta tekemäs-
sään lopullisessa päätöksessä, että ohjelma oli
sääntöjenvastaista toimintatukea ja että se ei so-
veltunut yhteismarkkinoille. Se ei kuitenkaan
vaatinut tukien palauttamista, koska tuensaajissa
oli saattanut syntyä tietty perusteltu luottamus.
Komissio otti huomioon Belgian koordinointi-
keskuksista 2. toukokuuta 1984 tekemänsä
myönteisen päätöksen (2). Helmikuussa tehdyn
päätöksen keskeiset kohdat ovat seuraavat:
1) etua syntyy, kun samanaikaisesti sovelletaan
kahta menetelmää kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi, 2) toimenpide on luonteeltaan eri-
tyinen, sillä yrityksiin kohdistuu selkeitä tai viit-
teellisiä rajoituksia, jos ne haluavat hyötyä
edusta, ja 3) tunnustetaan komission aikaisem-
man päätöksen synnyttämä perusteltu luottamus.
Järjestelmän yleissääntönä on hyvitys, mutta tiet-
tyjen yritysten ulkomailta saamille tuloille myön-
netään kuitenkin erityinen verovapautus, jolloin
kyseiset yritykset saavat etua verorasituksen
pienetessä. Jos Irlannissa määrättävä vero olisi
suurempi kuin ulkomailla maksettu vero, hyvi-
tysjärjestelmässä perittäisiin lisäveroa, mutta ve-
rovapautusjärjestelmässä ei. Toimenpide on vali-
koiva, sikäli että ohjelman edunsaajayritysten on
kuuluttava kansainvälisiin konserneihin, joilla on
ulkomaisia tytäryhtiöitä tai haaraliikkeitä. Ohjel-
maa sovelletaan lisäksi ainoastaan yrityksiin,
jotka ovat saaneet todistuksen verovapautuksesta
tiettyjen hyvin rajoittavien erityisvaatimusten pe-
rusteella.

¥1∂ EUVL L 204, 28.8.2003, C 54/2001. ¥2∂ Katso edellä.
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497. Pääkonttorit ja logistiikkakeskukset (Ranska):
komissio teki 13. toukokuuta kielteisen päätöksen
erityisestä verotusjärjestelmästä, jota sovelletaan
Ranskassa sijaitseviin pääkonttoreihin ja logistiik-
kakeskuksiin. (1) Koska järjestelmän täytäntöönpa-
novaiheessa Ranskan viranomaisilla ja edunsaajilla
oli perusteltu syy uskoa, ettei järjestelmä ollut val-
tiontukea, komissio ei määrännyt mahdollisia ve-
roetuuksia takaisinmaksuun. Pääkonttoreita ja lo-
gistiikkakeskuksia koskeva Ranskan ohjelma oli
suunniteltu edistämään monikansallisten konser-
nien tytäryritysten tai haaraliikkeiden asettautu-
mista Ranskaan. Tarkoituksena oli tehdä erityisso-
pimus tiettyjen tällaisten konsernien sisäisten
toimintojen verotuskohtelusta. Monikansallisten
konsernien Ranskassa sijaitsevat tytäryritykset ja
haaraliikkeet saattoivat pyytää veroviranomaisia
laskemaan niiden verotettavan tulon kiinteänä pro-
senttiosuutena niiden menoista käyttämällä kustan-
nusvoittolisämenetelmää. Ranskan järjestelmässä
ei kuitenkaan otettu huomioon tiettyjä alihankinta-
kuluja kustannusvoittolisän laskennassa, jos nämä
kulut olivat alle 50 prosenttia kaikista liiketoimin-
nan kokonaiskustannuksista. Lisäksi pääkonttorei-
hin ja logistiikkakeskuksiin ei osittain sovelleta
vaihtoehtoista vähimmäisliikevaihtoveroa koske-
via Ranskan verosäännöksiä (vuotuinen kiinteä-
määräinen vero – impôt forfaitaire annuelle, IFA).

498. Ranskan verolainsäädännön mukaisesti ve-
rotuksessa on otettava huomioon kaikki ansiotoi-
minta ja kaikkien kannattavien yritysten on
maksettava vuosittain kiinteämääräistä veroa.
Sopimuksen tehnyt, Ranskassa sijaitseva pää-
konttori tai logistiikkakeskus saattoi kuitenkin
pääkonttoreita ja logistiikkakeskuksia koskevan
ohjelman mukaisesti jättää huomattavan osan toi-
minnoistaan verotuksen ulkopuolelle antamalla
toiminnot kolmansien osapuolten tehtäväksi. Sa-
malla pääkonttoreiden ja logistiikkakeskusten ei
tarvinnut maksaa ennakkoveroa, joka tavallisesti
on maksettava vuotuista kiinteämääräistä veroa
koskevien sääntöjen mukaisesti. Tämän vuoksi
komissio katsoi, että Ranskan ohjelma alensi täl-
laisen sopimuksen tehneiden, Ranskassa sijaitse-
vien pääkonttoreiden ja logistiikkakeskusten ve-
rotettavaa tuloa ja kasvatti niiden kassavirtaa
vapauttamalla ne vuosittain maksettavan kiinteän
veron ennakkomaksusta. Ohjelma alensi valikoi-
valla tavalla todellista verotusastetta, mitä val-
tiontukisäännöissä ei hyväksytä.

499. Ranskan ohjelma otettiin alun perin käyt-
töön houkuttelemaan monikansallisia konserneja
sijoittamaan tiettyjä toimintojaan Ranskaan nii-
den kansainvälisen kilpailukyvyn lisääntymisen
myötä. Komission suorittamissa tutkimuksissa
kävi kuitenkin ilmi, että ohjelman veroedut olivat
luonteeltaan valikoivia, ja niistä pystyivät hyöty-
mään ainoastaan edellä mainittujen sopimusten
mukaisesti toimivat, Ranskassa sijaitsevat tytär-
yhtiöt ja haaraliikkeet. Veroetu vääristi kilpailua
huomattavasti erityisesti konsernin sisäisissä
kansainvälisissä toiminnoissa, kuten tutkimus- ja
kehitystoiminnassa, koska kilpailu on niissä ko-
vaa ja koska niihin saatetaan soveltaa kyseistä
järjestelmää. Kilpailuun ja kauppaan kohdistui
sisämarkkinoilla huomattavia kielteisiä vaiku-
tuksia.

500. Komissio teki 24. kesäkuuta kielteisen pää-
töksen erityisestä verotusjärjestelmästä, jota so-
velletaan Belgiassa sijaitsevien yhdysvaltalaisten
myyntiyritysten (US Foreign Sales Corporations,
FSC) toimintoihin. (2) Koska järjestelmän täytän-
töönpanovaiheessa Belgian viranomaisilla ja
edunsaajilla oli perusteltu syy uskoa, ettei järjes-
telmä ollut valtiontukea, komissio ei määrännyt
mahdollisia veroetuuksia takaisinmaksuun.

501. Yhdysvaltojen aiemman lainsäädännön
mukaan (kumottiin syyskuussa 2000 useiden
WTO:n päätösten jälkeen) FSC on ulkomainen
yritys – yleensä yhdysvaltalaisen vientiyhtiön ko-
konaan omistama tytäryritys –, johon sovelletaan
FSC-yrityksiä koskevaa verotusjärjestelmää. Ky-
seinen järjestelmä vapauttaa FSC-yrityksen ulko-
maankaupasta saamat tulot veronmaksusta
Yhdysvalloissa. FSC-yrityksiä koskevan Yhdys-
valtojen lainsäädännön mukaan FSC-yrityksen
on oltava perustettu tai sillä on oltava konttori sel-
laisessa maassa, joka on tehnyt Yhdysvaltojen
kanssa verotietojen vaihtoa koskevan sopimuk-
sen (kuten Belgia on tehnyt). FSC-yrityksen ul-
komaankaupasta saamasta tulosta ei tarvitse
maksaa veroa Yhdysvalloissa, jos tietyt liiketoi-
minnat, kuten vientituotteiden myynti tai
vuokraus tai näihin myynti- tai vuokraustoimiin
liittyvät palvelut, tapahtuvat Yhdysvaltojen ulko-
puolella. Liiketoiminnan katsotaan erityisesti ta-
pahtuvan Yhdysvaltojen ulkopuolella, jos ainakin
osa FSC-yrityksen välittömistä kustannuksista
syntyy muualla kuin Yhdysvalloissa. Tämä kos-
kee muun muassa mainontaa ja myynninedistä-

¥1∂ C 45/2001. ¥2∂ C 30/2002.
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mistä, asiakkaiden tilausten käsittelyä, tavaratoi-
mituksen järjestämistä, tavarakuljetuksia sekä
laskuista ja luottoriskeistä vastaamista.

502. Belgian järjestelmässä Belgiassa sijaitse-
van FSC-yrityksen liiketoiminnoista voitiin
tehdä verotusta koskeva ennakkopäätös verotet-
tavan tuloksen määrittelemiseksi, kun kyseessä
olivat liiketoimet ulkomaisten osakkuusyritysten
kanssa. Erityisesti on todettava, että FSC-yrityk-
sen verotettava tulos määriteltiin soveltamalla
kiinteää kahdeksan prosentin voittolisää tiettyi-
hin yrityksen hyväksyttäviin kustannuksiin. Näi-
hin kustannuksiin ei kuitenkaan laskettu mainon-
taan, myynninedistämiseen, tavarankuljetuksiin
eikä luottoriskeihin liittyviä välittömiä kustan-
nuksia. Järjestelmää sovellettiin ainoastaan mo-
nikansalliseen konserniin kuuluvan FSC-yrityk-
sen Belgiassa sijaitseviin tytäryrityksiin tai
toimipaikkoihin edellyttäen, että tällainen FSC-
yritys oli saanut Belgian veroviranomaisilta eri-
tyisen ennakkopäätöksen.

503. Päätöksessään komissio katsoi Belgian jär-
jestelmän valtiontueksi. Se katsoi, että Belgian
FSC-järjestelmä toi FSC-yritykselle ja monikan-
salliselle konsernille, johon se kuului, kohtuu-
tonta etua alentamalla tavanomaista vero-
rasitusta. Belgian järjestelmä otettiin alun perin
käyttöön houkuttelemaan FSC-yrityksiä vapaut-
tamalla ne paikallisverosta, mikä lisäisi niiden
kansainvälistä kilpailukykyä EU:n yhtenäis-
markkinoilla. Komission suorittamissa tutkimuk-
sissa kävi kuitenkin ilmi, että ohjelman veroedut
olivat luonteeltaan valikoivia ja että niistä pystyi-
vät hyötymään ainoastaan FSC-yritysten edellä
mainittujen sopimusten perusteella toimivat ty-
täryhtiöt ja haaraliikkeet. Veroetu vääristi kilpai-
lua huomattavasti erityisesti tietyissä konsernin
sisäisissä palveluissa (esimerkiksi luottoriskeistä
vastaaminen sekä mainonta ja myynninedistämi-
nen), koska kilpailu on niissä kovaa ja koska nii-
hin sovelletaan kyseistä järjestelmää. Kilpailuun
ja kauppaan kohdistui sisämarkkinoilla huomat-
tavia kielteisiä vaikutuksia.

Veroluonteiset maksut

504. Komissio käsitteli myös niin kutsuttua
FFG-asiaa (1), joka koskee elokuva-alan vero-
luonteisia maksuja. Veroluonteisista maksuista
saatava elokuvatuotannon tuki katsottiin perusta-
missopimuksen mukaiseksi yhteisöjen tuomiois-

tuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön perus-
teella. Tämä vastaa komission päätöstä eräässä
aikaisemmassa asiassa, joka koski viihdeteolli-
suuden valtiontukea Ranskassa. (2)

4 Alakohtainen tuki

4.1 Laivanrakennus

505. Koska Korean kanssa ei päästy sopimuk-
seen, Euroopan unioni päätti ottaa käyttöön lai-
vanrakennusteollisuuden väliaikaiset suojajärjes-
telyt alalla esiintyvää epätervettä kilpailua
vastaan. (3) Väliaikaisten suojajärjestelyjen mu-
kaisesti voidaan komission hyväksynnällä myön-
tää toimintatukea. Suoraa tukea, jolla tuetaan
konttialusten sekä tuote- ja kemikaalisäiliöalus-
ten rakentamissopimuksia, pidetään yhteismark-
kinoille soveltuvana. Jos komissio hyväksyy
jäsenvaltioiden tukiohjelmat, laivanrakennusso-
pimusten osalta voidaan myöntää tukea, jonka
enimmäisintensiteetti on kuusi prosenttia tukea
edeltävästä sopimusarvosta. Kun tutkimuksissa
vahvistui, että yhteisön teollisuudelle oli aiheutu-
nut huomattavaa vahinkoa Korean harjoittaman
epäterveen kilpailun vuoksi, hyväksyttiin myös
LNG-säiliöalusten (nesteytetyn maakaasun kul-
jetusalusten) rakentamissopimusten tuki. (4)

506. Väliaikaiset suojajärjestelyt ovat poikkeuk-
sellinen ja rajoitettu toimenpide, jonka esittäminen
oli kilpailun kannalta vaikeaa. Kun tarkastellaan
väliaikaisten suojajärjestelyjen soveltamista, ase-
tuksesta käy selväksi, että tuki voidaan hyväksyä
ainoastaan, jos sopimuksesta on ollut kilpaile-
massa alhaisemman hinnan tarjoava korealainen
telakka. Arvioitaessa jäsenvaltioiden tukiohjelmia
käytännössä oli tärkeää päättää, minkälaisia todis-
teita tarvittiin sopimuksesta käydyn kilpailun
osoittamiseksi. Komission piti löytää tasapaino
pyrkiessään varmistamaan tämän vaatimuksen
täyttyminen luomatta kuitenkaan niin vaikeita
edellytyksiä, että väliaikainen suojajärjestely ei
olisikaan enää toiminut. Tähän mennessä komis-
sio on hyväksynyt Tanskan, Saksan, Ranskan ja
Alankomaiden väliaikaiset suojajärjestelyt.

507. Komissio hyväksyi 16. joulukuuta 2003
Saksan uudet alusrahoituksen takausohjelmat.
Takausohjelmia sovelletaan viidessä Saksan ran-
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nikko-osavaltiossa (Bremen, Hampuri, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen ja Schleswig-
Holstein).

508. Ohjelmien uutuutena on riskineriytys. Ta-
kauksen kattamista eri riskeistä peritään erilainen
vakuutusmaksu. Saksa on laatinut edistyksellisen,
kuusi luokkaa sisältävän riskinluokittelujärjestel-
män hankkeiden eriyttämiseksi. Pieniriskisten
hankkeiden vakuutusmaksut ovat siis alhaisemmat
kuin suuririskisten. Suuririskisistä hankkeista
maksettavat vakuutusmaksut heijastavat niiden va-
kuutusriskiä.

509. Kaikkien rahoituslaitosten myöntämät
pankkiluotot taataan laitosten sijaintipaikasta
riippumatta. Takaukset voivat olla kahdenlaisia:
ne voivat olla niin kutsuttuja rakennusrahoitusta-
kauksia, joilla varmistetaan aluksen rakentami-
sen ennakkorahoitus, kunnes telakka luovuttaa
aluksen, tai niin kutsuttuja loppurahoitustakauk-
sia, joiden avulla laivanvarustaja rahoittaa koko-
naisen laivan oston.

510. Ohjelmat hyväksyttiin vuoden 2006 lop-
puun asti. Ennen määräajan päättymistä komissio
tarkastelee uuden järjestelmän toimintaa ensim-
mäisen kolmen vuoden aikana saatujen koke-
musten perusteella.

511. Komissio aloitti 30. huhtikuuta muodolli-
sen tutkintamenettelyn Italian laivanrakennus-
alan takuurahastoon mahdollisesti sisältyvästä
valtiontuesta. (1) Arvioituaan alustavasti tukioh-
jelmaa, joka ei ole vielä toiminnassa, komissio ei
voinut sulkea pois sitä mahdollisuutta, että ohjel-
maan sisältyisi valtiontukea. Erityisesti komissio
epäili, voidaanko valtion perustamaa takuuohjel-
maa, joka veloittaa kaikilta järjestelmän käyttä-
jiltä saman palkkion rahoitettavaan hankkeeseen
liittyvistä riskeistä riippumatta, pitää omarahoit-
teisena kaikki kustannustekijät huomioon ottaen,
sillä toimiihan rahasto alalla, jolla on kyseisten
takausten myöntämiseen yksittäisen riskinar-
vioinnin perusteella valmiit markkinat.

512. Komissio teki 27. toukokuuta kaksi pää-
töstä, jotka liittyivät Espanjan valtion omistamiin
telakoihin. (2) Ensimmäisessä päätöksessä ko-
missio ulotti muodollisen tutkintamenettelyn
koskemaan mahdollisen uuden rakenneuudistus-
tuen myöntämistä kyseisille telakoille. Komissio
aikoo selvittää, myönnettiinkö nykyisin Izar-ryh-

män omistuksessa oleville valtion telakoille
515 miljoonaa euroa tukea. Mahdollinen tuki oli
ilmeisesti myönnetty pääomalisäyksinä ja lai-
noina. Varat oli saatu valtion Sociedad Estatal de
Participationes Industriales (Sepi) -holdingyh-
tiöltä vuosina 1999 ja 2000. Komissio epäili ky-
seessä olevan uusi valtiontuki, joka ei noudattaisi
EU:n laivanrakennusalan tukea koskevia sään-
töjä, kun otetaan huomioon, että vuonna 1997 oli
hyväksytty 1 377 miljoonan euron rakenneuudis-
tuspaketti.

513. Toisessa päätöksessä komissio aloitti muo-
dollisen tutkintamenettelyn Sepi-holgingyhtiön
Izar-ryhmälle vuosina 2000–2002 myöntämästä
noin 1 500 miljoonan euroon suuruisesta pää-
omalisäyksestä. (3) Komissio epäili, että Sepin
Izarille myöntämä pääomalisäys toi siviililaivan-
rakennukselle taloudellista etua, jota se tuskin
olisi muuten saanut kaupallisista lähteistä. Iza-
rille Sepi-holdingyhtiöstä tai muista julkisista
lähteistä myönnetty pääoma saattaa tämän vuoksi
olla yhteismarkkinoille soveltumatonta valtion-
tukea.

4.2 Moottoriajoneuvoala

514. Vaikka moottoriajoneuvoalaa koskevan yh-
teisön puitesäännön soveltaminen päättyi vuonna
2002, tätä ennen ilmoitettuja tapauksia tarkastel-
tiin puitesäännön mukaisesti myös vuonna 2003.
Vuodesta 2003 alkaen moottoriajoneuvoala on
integroitu kokonaan uusiin monialaisiin puittei-
siin alueellisesta tuesta suurille investointihank-
keille. Näiden uusien, yksinkertaistettujen
sääntöjen mukaan moottoriajoneuvoalalla toteu-
tettavat hankkeet voivat saada tukea enintään
30 prosenttia kullakin alueella sallitusta enim-
mäismäärästä (verrattuna vanhojen sääntöjen no-
jalla sallittuun sataan prosenttiin).

515. Komissio hyväksyi 11. kesäkuuta osittain
alueellisen investointituen, joka myönnetään au-
tonvalmistaja Volkswagenin Pamplonassa sijait-
sevalle Arazurin tehtaalle. (4) Asiaa yksityiskoh-
taisesti tutkittuaan komissio tuli siihen tulokseen,
että ainoastaan osa Espanjan ehdottamasta
62 miljoonan euron tuesta oli tarpeen investoin-
nin toteuttamiseksi. Moottoriajoneuvoalaa kos-
kevan puitesäännön mukaisesti (soveltaminen on
jo päättynyt) komissio katsoi, että ehdotettu tuki
oli suurempi kuin oli tarpeen korvaamaan lisä-
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kustannukset, joita aiheutui hankkeen toteuttami-
sesta Espanjassa, ja se alensi sallitun tuen määrää
vastaavasti.

516. Komissio päätti 23. heinäkuuta aloittaa
muodollisen tutkintamenettelyn 178 miljoonan
euron suuruisesta tuesta. Se myönnetään 219 mil-
joonan euron investointihankkeeseen, jonka au-
tonvalmistaja De Tomaso aikoo toteuttaa Cut-
rossa Calabriassa (Etelä-Italia). (1) De Tomaso
aikoo investoida Cutrossa uuteen tuotantolaitok-
seen, jonka on tarkoitus työllistää noin 800 työn-
tekijää vuonna 2009. Laitos tuottaa luksusluokan
urheiluautoja ja huolehtii venäläisen moottori-
ajoneuvovalmistaja UAZ:n valmistaman maasto-
auton loppukokoonpanosta. Menettelyn aloitta-
mispäätöksessä komissio ilmaisi epäilyksensä
siitä, esitetäänkö Italian viranomaisten toteutta-
massa kustannus-hyötyanalyysissa todelliset
lisäkustannukset, joita aiheutuu hankkeen toteut-
tamisesta Cutrossa muihin vaihtoehtoisiin sijoi-
tuspaikkoihin verrattuna. Komission pääasialliset
epäilykset koskevat kustannus-hyötyanalyysissa
esitetyn vertailun laajuutta ja erityisesti inves-
tointeja, jotka toteutettaisiin Cutrossa mutta ei
vaihtoehtoisissa sijoituspaikoissa.

517. Komissio päätti 30. huhtikuuta aloittaa muo-
dollisen tutkintamenettelyn 16 miljoonan Englan-
nin punnan suuruisesta tuesta, joka myönnetään
autonvalmistaja Peugeot’n Rytonin tehtaallaan
Yhdistyneessä kuningaskunnassa toteutettavaksi
suunnittelemaan 165 miljoonan punnan investoin-
tihankkeeseen. (2) Peugeot’n investointikohde on
nykyisen Peugeot 206 -mallin korvaava malli.
Menettelyn aloittamispäätöksessä komissio
epäili, löytyisikö hankkeen sijoittamiselle Ryto-
niin toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa. Se myös il-
maisi epäilyksensä siitä, esitetäänkö Yhdistyneen
kuningaskunnan viranomaisten toteuttamassa
kustannus-hyötyanalyysissa todelliset lisäkus-
tannukset, joita aiheutuu hankkeen toteuttami-
sesta Rytonissa vaihtoehtoisiin sijoituspaikkoi-
hin verrattuna.

4.3 Teräs

518. Komissio teki 15. lokakuuta 2003 lopulli-
sen päätöksen, jossa se katsoi, että Belgian val-
tionyrityksen Sogepan hankkima 9 miljoonan eu-
ron suuruinen osakkuus terästä tuottavasta

Carsid-yrityksestä oli yhteismarkkinoille sovel-
tumatonta valtiontukea.

519. Päätöksessään komissio katsoi, ettei Soge-
pan kaltainen vähemmistöosakas tavanomaisissa
markkinaolosuhteissa olisi valmis osoittamaan
varoja tämäntyyppiseen toimeen, koska kannat-
tavuudesta ei ollut takeita asiaan liittyvien riskien
vuoksi. Sen sijaan Sogepan kumppanit hyötyisi-
vät toimesta eniten sekä suoraan että välillisesti.
Tämän vuoksi komissio katsoi, että Sogepan
osakkuus Carsid-yrityksestä oli valtiontukea.
Koska komissio katsoi, että terästeollisuuden in-
vestointeihin ja rakenneuudistukseen myönnet-
tävä valtiontuki ei sovellu yhteismarkkinoille, se
teki kielteisen päätöksen.

520. Usinor Sacilor -ryhmä oli ilmoittanut hel-
mikuussa 2001, että se aikoi sulkea Cockerill
Sambren kuumavalssauslinjan Charleroissa. Tä-
män vuoksi Usinor-Cockerill Sambre, Duferco-
ryhmä ja Sogepa (joka on Vallonian alueen
hallinnassa) ryhtyivät neuvottelemaan pääasialli-
sena tavoitteenaan perustaa yhteisyritys teräsle-
vyjen tuottamiseksi Cockerill Sambren nykyi-
sessä tehtaassa Charleroissa yhdessä Duferco
Clabecqin omistaman tehtaan (jatkuvavalulaitos)
kanssa.

4.4 Televiestintä

521. Vuosi 2003 käynnistyi kilpailun pääosaston
tarkastellessa tiiviisti puhelinalan valtiontukia.
Tuloksena oli kaksi tammikuussa 2003 tehtyä ko-
mission päätöstä, joista toinen koski yksityistä
saksalaista operaattoria ja toinen jo vakiintunutta
ranskalaista operaattoria. Kummassakin tapauk-
sessa komission oli aloitettava muodollinen tut-
kintamenettely, sillä kyseisten maiden viran-
omaisilta saamiensa tietojen perusteella komissio
ei voinut sulkea pois epäilyksiä toteutettujen toi-
menpiteiden soveltuvuudesta sisämarkkinoille.

522. Komissio päätti 21. tammikuuta hyväksyä
MobilCom AG -yritykselle myönnettävän
50 miljoonan euron pelastustuen. Samalla se
aloitti muodollisen tutkintamenettelyn takauk-
sesta, jonka Saksan viranomaiset myönsivät
112 miljoonan euron lisälainalle. (3) Saksan val-
tio takasi 19. syyskuuta 2002 MobilCom-yrityk-
selle myönnetyn 50 miljoonan euron lainan (”en-
simmäinen tukitoimenpide”). Itse lainan myönsi
valtion kehityspankki KfW. Saksan valtio myönsi
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20. marraskuuta 2002 uuden takauksen 112 mil-
joonan euron lainalle (”toinen tukitoimenpide”).
Tämän lainan myönsi julkisten ja yksityisten
pankkien yhteenliittymä.

523. Komission tekemässä alustavassa tarkaste-
lussa ilmeni, että MobilCom tarvitsi ensimmäistä
lainaa, koska sen pääosakkaaltaan France Télé-
com (FT) -yritykseltä saama rahoitustuki loppui
ja koska yritys joutui vakavaan kassakriisiin. Ko-
missio katsoi, että ensimmäinen tukitoimenpide
voitiin katsoa valtiontuesta vaikeuksissa olevien
yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi
annettujen yhteisön suuntaviivojen (1) (jäljem-
pänä ’suuntaviivat’) mukaiseksi pelastustueksi.
Kyseisten suuntaviivojen mukaisesti Saksan vi-
ranomaiset osoittivat, että 50 miljoonan euron
laina oli tosiasiallisesti tarpeen MobilComin
juoksevien käyttökustannusten kattamiseksi, ja
sitoutuivat esittämään rakenneuudistussuunnitel-
man kuuden kuukauden sisällä siitä, kun komis-
sio hyväksyi pelastustuen.

524. Komissio epäili vakavasti, voidaanko val-
tion myöntämä toinen, 112 miljoonan euron suu-
ruisen lainan kattava takaus hyväksyä pelastustu-
kena. Saksan viranomaisten toimittamien tietojen
perusteella näytti siltä, että toista lainaa käytettiin
juoksevien kustannusten kattamisen lisäksi myös
rakenneuudistustoimenpiteiden rahoittamiseen.
Koska komissiolle ei ollut kuitenkaan esitetty ra-
kenneuudistussuunnitelmaa, sillä ei ole ollut tar-
vittavia tietoja arvioidakseen, voidaanko toista
tukitoimenpidettä pitää yhteisön suuntaviivojen
mukaisena rakenneuudistustukena.

525. Komissio ei voinut hyväksyä Saksan viran-
omaisten väitettä, että kyseessä oli yksi ainoa pe-
lastustuki, ja se aloitti muodollisen tutkintamenet-
telyn toisesta toimenpiteestä. Saksan viranomaiset
ilmoittivat 15. maaliskuuta komissiolle aikomuk-
sestaan pidentää näiden kahden takauksen voimas-
saoloaika vuoteen 2007. Komissio päätti 9. heinä-
kuuta ulottaa muodollisen tutkintamenettelyn
tähän voimassaoloajan pidennykseen. Syyskuussa
2003 MobilCom itse asiassa myi 20 prosenttia
osakkuudestaan Freenet.de AG -Internet-operaat-
torista. Näin MobilCom pystyi maksamaan lainat
takaisin, ja takaukset päättyivät automaattisesti.
Muodollisessa menettelyssä komissio tarkastelee
toimenpiteiden soveltuvuutta yhteismarkkinoille
erityisesti siltä osin, voidaanko tukea pitää tarpeel-
lisena.

526. Komissio päätti 30. tammikuuta aloittaa
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 koh-
dan mukaisen muodollisen tutkintamenettelyn
Ranskan hallituksen 3. joulukuuta 2002 ilmoitta-
mista rahoitustoimenpiteistä, joiden kohteena on
France Télécom (FT). (2) Menettely koskee myös
FT:hen sovellettavaa elinkeinoverojärjestelmää,
josta on tehty kantelu. Suunnitelman tarkoituk-
sena on auttaa France Télécomia selviämään ly-
hyellä aikavälillä velkojensa takaisinmaksusta
kasvattamalla yrityksen pääomaa arvopaperian-
nilla, johon valtio ja yksityiset osakkeenomistajat
osallistuvat suhteessa senhetkiseen tosiasialli-
seen osuuteensa. Koska Ranskan viranomaiset
katsoivat, ettei FT:n pääomarakennetta ollut
mahdollista vahvistaa lähitulevaisuudessa, ne il-
moittivat, että myönnettäisiin enintään 9 miljar-
din euron osakaslaina ennen valtion osallistu-
mista arvopaperiantiin julkisessa omistuksessa
olevan ERAP-laitoksen (Entreprise de Recher-
ches et d’Activités Pétrolières) välityksellä. Vi-
ranomaiset täsmensivät, että osakaslaina olisi
markkinakorkoinen. Komissio suhtautuu suunni-
telmaan epäilevästi, sikäli että se saattaa antaa
France Télécomille etua, jota se ei saisi tavan-
omaisissa markkinaolosuhteissa, ja valtion toi-
minta ei ole järkevästi toimivan sijoittajan toi-
minnan mukaista. Ranskan hallitus näyttää
itsekin myöntäneen, että FT oli ennen osakaslai-
nasta annettua ilmoitusta rahoitusasemassa, jossa
sen oli mahdotonta saada pääomaa markkinoilta
kohtuullisilla ehdoilla. Koska Ranskan hallitus ei
jättänyt epäilyksiä siitä, että luotto ennakoi val-
tion osallistumista France Télécomin oman pää-
oman lisäämiseen, tällaisessa tilanteessa on vai-
kea katsoa, että Ranskan viranomaisten
osallistuminen France Télécomin pääomaraken-
teen vahvistamiseen vastaisi yksityisen sijoitta-
jan toteuttamaa toimenpidettä. Tutkintamenette-
lyssä on siis arvioitava, antoiko luotto France
Télécomille tilaisuuden palata joukkovelkakirja-
markkinoille ennakoitua nopeammin sekä mah-
dollisuuden toteuttaa pääomarakenteen vahvista-
misen hyvin edullisin ehdoin.

527. Luotosta annettu ilmoitus, sen ilmeinen
käyttöönasettaminen ja France Télécomin joh-
don esittämä saneeraussuunnitelma mahdollisti-
vat sen, että France Télécom pystyi luottoon
turvautumatta hyödyntämään joukkovelkakirja-
markkinoita ensimmäisen kerran 18 kuukauteen
ja keräämään hyvin huomattavia summia. Sa-
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moin se pystyi sopimaan uuden laina-ajan osalle
veloistaan. Markkinat suhtautuivat myönteisesti
operaattorin 24. maaliskuuta 2003 käynnistynee-
seen 15 miljardin euron pääomakorotukseen.
Nämä eri tapahtumat ajoittuivat siis Ranskan hal-
lituksen tekemän investointipäätöksen jälkeiseen
aikaan. Hallituksella ei vaikuttanut olevan ilmoi-
tushetkellä minkäänlaista varmuutta markkinoi-
den luottamuksesta eikä markkinatoimijoiden
osallistumisesta toimenpiteen toteuttamiseen,
sillä pankit olivat asettaneet suostumuksensa eh-
doksi saneeraussuunnitelmaa ja sen alustavia
tuloksia koskevan ennakkoarvioinnin. Lisäksi
luoton käyttöönasettamista koskevien maksujär-
jestelyjen vuoksi ei voitu sulkea pois mahdolli-
suutta, että yritys olisi saanut etua, jota se ei olisi
saanut tavanomaisissa markkinaolosuhteissa.

528. Komissio panee myös merkille, ettei Rans-
kan hallitus ole osoittanut riittävällä tavalla, että
sijoitetun pääoman tuottavuus olisi riittänyt yksi-
tyiselle sijoittajalle. France Télécom on pahasti
velkaantunut yritys, ja valtio luokittelee itsekin
sijoituksensa poikkeukselliseksi. Ranskan halli-
tus ei ollut myöskään toimittanut komissiolle il-
moituksen liitteenä FT:n saneeraussuunnitelmaa
kokonaisuudessaan tai riittävän yksityiskohtai-
sesti osoittaakseen, että yksityinen sijoittaja olisi
hyväksynyt sijoitetun pääoman tuoton.

4.5 Yleisradiotoiminta

529. Komissio hyväksyi eräitä valtion rahoitus-
toimenpiteitä, joiden kohteena olivat Portugalin
(RTP) ja Italian (RAI) julkiset yleisradioyhtiöt
(15. lokakuuta 2003) (1) sekä Ranskan julkiset
yleisradioyhtiöt (France 2 ja France 3) (10. joulu-
kuuta 2003) (2). Kyseessä ovat julkisia yleisra-
dioyhtiöitä hyödyttävät tilapäiset valtion
rahoitustoimenpiteet näiden maiden televisiolä-
hetysmarkkinoiden avauduttua 1990-luvulla.
Tämä tilapäinen rahoitus kattaa useita eri toimen-
piteitä, esimerkiksi pääomalisäyksiä, lainojen
uudelleenjärjestelyjä, toimintatukia, verovapau-
tuksia ja pääomalainoja. Komissio totesi, ettei
toimenpiteillä myönnettävä julkisten korvausten
kokonaismäärä ylittänyt julkisesta yleisradiotoi-
minnasta aiheutuvia nettomääräisiä lisäkustan-
nuksia. Lisäksi Ranskan ja Italian osalta kilpailun
vääristymistä kaupallisilla markkinoilla (esimer-
kiksi mainonta) ei havaittu.

530. Nämä tilapäiset toimenpiteet eivät liity tois-
tuviin rahoitusjärjestelyihin, joita asianomaiset
jäsenvaltiot loivat ennen EY:n perustamissopi-
muksen voimaantuloa. Kyseiset järjestelyt toteu-
tetaan yleensä radio- ja televisiolaitteiden omis-
tajilta perittävinä lupamaksuina tai suoraan
valtion talousarviosta myönnettävänä vuotuisena
korvauksena. Kilpailun pääosaston yksiköt tote-
sivat, että kaikissa kolmessa maassa järjestelyjä
on pidettävä voimassa olevana tukena ja käsitel-
tävä nykyisten valtiontukimenettelyjen mukai-
sesti. Neljännen maan eli Espanjan osalta
komissio ei ollut aloittanut muodollista tutkinta-
menettelyä tilapäisistä toimenpiteistä, eikä se
näin ollen ole tehnyt muodollista päätöstä. Kil-
pailun pääosaston yksiköt katsoivat kuitenkin,
että Espanjan toistuvia rahoitusjärjestelyjä oli pi-
dettävä voimassa olevana tukena, kuten Ranskan,
Italian ja Portugalin tapauksissakin.

531. Kilpailun pääosaston yksiköt katsoivat, että
kilpailun ja sisämarkkinoiden kitkattoman toi-
minnan varmistamiseksi kyseisten neljän maan
lupamaksujärjestelyjä oli muutettava. Tämän
vuoksi ne ehdottivat Espanjan, Ranskan, Italian
ja Portugalin kansallisille viranomaisille joitakin
muutoksia, jotta kyseiset järjestelyt saataisiin
muutettua valtiontukisääntöjen soveltamisesta
julkiseen yleisradiotoimintaan annetun tiedonan-
non (3) mukaiseksi. Tällä halutaan erityisesti var-
mistaa, että rahoitusjärjestelmät sisältävät suoja-
lausekkeita, joilla estetään liialliset korvaukset, ja
velvoittavat julkiset yleisradioyhtiöt harjoitta-
maan kaupallista toimintaansa markkinahinnoin.

532. Komissio päätti aloittaa muodollisen tut-
kintamenettelyn Tanskan yleisradioyhtiö TV2:lle
myönnetystä valtion rahoituksesta. Alustavan tut-
kimuksen perusteella komissio päätteli, että
Tanskan valtio oli maksanut TV2:lle liian suurta
korvausta yhtiölle julkisesta palvelusta aiheutu-
neista nettokustannuksista tutkimusajanjaksolla
(1995–2002). TV2 saa rahoitusta kahdesta läh-
teestä, eli se saa valtion rahoitusta ja kaupallisia
tuloja lähinnä mainoksista. Käytettävissä olevat
tiedot viittaisivat siihen, että TV2 oli saattanut
käyttää saamaansa liian suurta korvausta kaupal-
listen toimintojensa tukemiseen. Komissio totesi
jatkavansa osana yksityiskohtaisia tutkimuksiaan
TV2:n hinnoittelukäyttäytymisen analysointia
suhteessa sen kilpailijoihin arvioidakseen, onko

¥1∂ Financiamento de RTP pelo Estado, päätös C(2003) 3526;
Misure in favore della RAI, päätös C(2003) 3528.

¥2∂ Tuet France 2:n ja France 3:n hyväksi, päätös C(2003) 4497.

¥3∂ Valtiontukisääntöjen soveltamisesta julkiseen yleisradiotoimin-
taan annettu komission tiedonanto (EYVL C 320, 15.11.2001,
s. 5).
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TV2:n toiminta vääristänyt kilpailua mainos-
markkinoilla.

533. Tarkasteltavat rahoitustoimenpiteet käsittä-
vät lupamaksuista saatavat varat, korottomat ja
lyhennyksettömät lainat, toimintaluottojen val-
tiontakaukset, verovapautuksen sekä varojen siir-
rot TV2:n rahastosta ja radiorahastosta. TV2 kuu-
luu jakeluvelvoitteen piiriin, ja sillä on ilmainen,
koko maan kattava lähetystaajuus.

534. Komissio arvioi näitä toimenpiteitä julki-
sesta yleisradiotoiminnasta antamaansa tiedon-
antoon sisältyvien periaatteiden mukaisesti.

Elinkeinoverojärjestelmä

535. Ranskan 2. heinäkuuta 1990 annetussa
laissa nro 90-568 vapautetaan France Télécom
yleisessä verolainsäädännössä vahvistetuista
yleisistä oikeussäännöistä. Käytännössä järjestel-
miä oli kaksi: ensin 1. tammikuuta 1991 ja
1. tammikuuta 1994 välisenä aikana sovellettu
siirtymäjärjestelmä, jossa FT:n ei tarvinnut mak-
saa elinkeinoveroa, ja tämän jälkeen lopullinen
järjestelmä, jossa vuodesta 1994 alkaen elinkei-
novero kannetaan yleisten oikeussääntöjen sovel-
tamisalan ulkopuolisten sääntöjen mukaisesti.
Veroperusteena käytetään päätoimipaikan sijain-
tipaikan veroperustetta; France Télécom maksaa
vähemmän elinkeinoveroa kuin muut yritykset,
ja sen veroprosentti poikkeaa muiden yritysten
veroprosentista. France Télécomiin sovellettava
elinkeinoverojärjestelmä näyttää täyttävän perus-
tamissopimuksessa määrätyt perusteet toimenpi-
teen luokittelemiseksi valtiontueksi. Järjestelmä
näyttää tuoneen France Télécomille etua, sikäli
että se on maksanut yleisten oikeussääntöjen mu-
kaista tavanomaista määrää alempaa elinkeinove-
roa. Komissio epäilee myös vakavasti tällaisen
mahdollisen tuen soveltuvuutta sisämarkkinoi-
den moitteettomaan toimintaan. Epäilykset eivät
poistuneet alustavassa tutkimuksessa, ja komis-
sio päättikin perustamissopimuksen mukaisesti
aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn näistä
kahdesta järjestelmästä.

5 Kivihiiliteollisuus

536. Kivihiiliteollisuudessa myönnettyyn val-
tiontukeen sovelletaan 24. heinäkuuta 2002 (1)
lähtien uusia puitteita. Nykyään EU:ssa on neljä

kivihiilen tuottajamaata eli Saksa, Espanja,
Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta. Epäsuo-
tuisten geologisten olosuhteiden vuoksi useim-
mat EU:n kaivoksista eivät pysty kilpailemaan
maahantuodun kivihiilen kanssa.

537. Espanjan osalta komissio hyväksyi yksityi-
sille hiiliyhtiöille Asturian maakunnassa tutki-
mukseen ja teknologiseen kehitykseen, ympäris-
tönsuojeluun ja kaivosmiesten koulutukseen
myönnettävän tuen (2) sekä Hunosa-hiiliyhtiön
rakenneuudistustuen. (3) Tutkintamenettely aloi-
tettiin kuitenkin tukitoimenpiteistä, joiden koh-
teena ovat Kastilia ja Leónin itsehallintoalueen
yksityiset hiiliyhtiöt. (4)

538. Komissio päätti myös aloittaa uudelleen
González y Diez SA -yrityksen vastaisen menette-
lyn korvatakseen 2. heinäkuuta 2002 tehdyn pää-
töksen 2002/827/EHTY uudella päätöksellä (5). Se
katsoi, että EHTY:n perustamissopimuksen voi-
massaoloajan päättymisen jälkeen nykyhetkellä so-
vellettavat menettelysäännöt tarjoavat paremman
tilaisuuden taata jäsenvaltioiden, asianomaisen yri-
tyksen ja kolmansien osapuolten oikeudet. Komis-
sio lopetti menettelyn 5. marraskuuta ja päätti, että
vuosiksi 1998 ja 2000 hyväksytty tuki ei ollut nou-
dattanut sovellettavia edellytyksiä ja että vuoden
2001 tuki voitiin hyväksyä vain osittain. (6)

539. Komissio hyväksyi 7. toukokuuta Saksan
kivihiiliteollisuuden rakenneuudistussuunnitel-
man ja tuen vuodeksi 2003. (7)

540. Komissio hyväksyi 28. toukokuuta UK Coal
-yhtiön omistaman Selby Complex -laitoksen
sulkemisesta aiheutuvien työttömyysmaksujen
vuoksi maksettavan tuen. (8) Komissio hyväksyi
25. kesäkuuta tukiohjelman, jolla katetaan Yhdis-
tyneen kuningaskunnan kivihiiliteollisuudelle ai-
heutuneet alustavat investointikustannukset ajan-
jaksolla 2003–2005. (9) Ohjelman tarkoituksena
on tukea kaupalliselta kannalta toteuttamiskelpoi-
sia investointihankkeita, joilla säilytetään mahdol-
lisuudet käyttää elinkelpoisten kaivosten hiiliva-
rantoja sekä luodaan tai säilytetään työpaikkoja
sosiaalisesti tai taloudellisesti muita heikommassa
asemassa olevilla alueilla.

¥1∂ EYVL L 205, 2.8.2002, s. 1.

¥2∂ Komission päätös, 21.1.2003, C(2003) 244.
¥3∂ Komission päätös, 19.2.2003, C(2003) 526.
¥4∂ Komission päätös, 19.2.2003, C(2003) 525.
¥5∂ Komission päätös, 19.2.2003, C(2003) 524.
¥6∂ Komission päätös, 5.11.2003, C(2003) 3910.
¥7∂ Komission päätös, 7.5.2003, C(2003) 1295.
¥8∂ Komission päätös, 27.5.2003, C(2003) 1668.
¥9∂ Komission päätös, 24.6.2003, C(2003) 1908.
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6 Liikenne

6.1 Rautatieliikenne

541. Komissio hyväksyi 16. joulukuuta intermo-
daalikonttien siirtämiseen rautateitse Isossa-Bri-
tanniassa tarkoitetun uuden tukiohjelman. (1)
Ohjelmassa annetaan jatkuvaa tukea valtameren-
kulun ja lähimerenkulun intermodaalikonttikul-
jetuksiin, joissa käytetään rautatiekuljetuksia,
myöntämällä kiinteämääräinen tuki jokaisesta
kuljetetusta kontista. Tukiohjelman pitäisi edis-
tää kyseisen alan ja kotimaan intermodaalirahti-
liikenteen turvallisuutta.

6.2 Yhdistetyt kuljetukset

542. Komissio hyväksyi eri tukiohjelmia, joiden
tavoitteena on edistää yhdistettyjä kuljetuksia
maantiekuljetusten vaihtoehtona korvaamalla
niistä aiheutuvat lisäkustannukset. (2) Erityisesti
voidaan mainita Ranskan tukiohjelma (3), joka
kattaa kaikki intermodaalikuljetusluokat ja jossa
myönnetään kiinteämääräinen korvaus jokaisesta
kuljetetusta yksiköstä, sekä kuljetusten rationali-
sointia koskeva Italian kansallinen tukiohjelma
(4), josta muun muassa myönnetään tukea yrityk-
sille, jotka turvautuvat vuosittain tiettyyn vähim-
mäismäärään rautatiekuljetuksia yhdistetyissä
kuljetuksissa tai vaarallisten tavaroiden kuljetuk-
sissa.

543. Yksi edellä mainittuun Italian tukiohjel-
maan sisältyvistä toimenpiteistä on ranskalais-
italialainen, kokeiluluonteinen, liikkuva mootto-
ritie Aitonin ja Orbassanon (Lyon–Torino) vä-
lillä. Uutta palvelua hoitaa vuosina 2003–2006
AFA eli Autoroute Ferroviaire Alpine (tärkeim-
mät kumppanit yrityksessä ovat SNCF ja
Trenitalia). (5) Italia rahoittaa hankkeen kysei-
sestä hyväksytystä tukiohjelmasta, kun taas
Ranskan rahoitus hankkeen kokeiluvaiheelle hy-
väksyttiin erillisellä komission päätöksellä (6).

544. Komissio myös lopetti kaksi muodollista tut-
kintamenettelyä, jotka se oli aloittanut kahdessa
infrastruktuurihankkeessa myönnettäväksi suun-

nitellun tuen oikeasuhteisuutta koskevien epäily-
jen vuoksi. Ensimmäinen tapaus koski laituri- ja
rahdinkäsittelyjärjestelmien laajentamista Cor-
parch Pierissä lähellä Fort Williamia (Skotlanti). (7)
Toinen koski konttiterminaalin rakentamista Alk-
maariin (Noord-Hollandin maakunta), ja sen ta-
voitteena oli edistää kotitalousjätteen kuljetusta si-
sävesikuljetuksina maantiekuljetusten sijaan. (8)

545. Lisäksi komissio aloitti muodollisen tutkin-
tamenettelyn käynnistystuesta uusien raide- ja
meriliikennepalvelujen kehittämiseksi Friuli-Ve-
nezia Giulian aluetta varten. (9)

6.3 Maantieliikenne

546. Tammikuussa komissio teki myönteisen
päätöksen ABX Logistics -yritykselle myönnet-
tävästä pelastustuesta. (10) Kyseisen yksikön
omistaa Belgian rautatieyhtiö SNCB, ja se har-
joittaa muun muassa integroitua kuljetuslogis-
tiikkaa maantie-, meri- ja ilmakuljetusten alalla
sekä sopimuspohjaista logistiikkaa. Komissio
päätti kuitenkin aloittaa muodollisen tutkintame-
nettelyn kyseisen yrityksen (ABX Logistics)
rakenneuudistussuunnitelmasta. (11)

547. Lisäksi komissio aloitti muodollisen tutkin-
tamenettelyn, koska sen aiemmin tekemää, Ser-
nam-yrityksen rakenneuudistusta (12) koskevaa
myönteistä päätöstä oli sovellettu väärin. Kysei-
nen yritys on Ranskan rautatieyhtiön SNCF:n ty-
täryritys, ja se harjoittaa maantie- ja rautatiekul-
jetuksia sekä tarjoaa huolintapalveluita.

548. Komissio ilmoitti Ranskan viranomaisille
5. maaliskuuta hyväksyvänsä tukiohjelman, jonka
tavoitteena on rajoittaa liikenteen kasvihuonepääs-
töjä. Kyseisellä monivuotisella ohjelmalla (13),
jota johtaa Ranskan ympäristö- ja energianhallin-

¥1∂ N 464/2003, Yhdistynyt kuningaskunta – Company Neutral
Revenue Scheme (CNRS), komission päätös 16.12.2003.

¥2∂ N 64/2003, Italia (Trento) – yhdistettyjen kuljetusten tukeminen,
komission päätös 1.10.2003, EUVL C 284, 27.11.2003.

¥3∂ N 623/2002, komission päätös 30.4.2003, EUVL C 248,
16.10.2003.

¥4∂ N 810/2002, komission päätös 10.12.2003, ei vielä julkaistu.
¥5∂ Euroopan komissio hyväksyi 4.8.2003.
¥6∂ NN 155/2003, komission päätös 10.12.2003, ei vielä julkaistu.

¥7∂ C 62/2002 (ex N 221/2002), Yhdistynyt kuningaskunta – rahtilii-
kenteen infrastruktuureja varten perustetun FFG-järjestelmän
(Freight Facilities Grant Scheme) mukainen tapauskohtainen tuki
ClydeBoyd-yhtiölle, komission päätös 5.2.2003.

¥8∂ C 51/2002 (ex 840/2001), Alankomaat – Alkmaarin konttitermi-
naali, komission päätös 24.6.2003, EUVL C 212, 6.9.2002, s. 2–8.

¥9∂ N 134/2001, Italia (Friuli-Venezia Giulian alue), lakiluonnos
nro 106/1-A – ”Tuki tavarankuljetusalan infrastruktuurin ja pal-
velujen luomista, maantiekuljetusten rakenneuudistusta ja yhdis-
tettyjen kuljetusten kehittämistä varten”, komission päätös
26.9.2003, EUVL C 311, 20.12.2003.

¥10∂ N 769/2002, Belgia – tuki yritysten pelastamiseksi kolmen ABX
Logistics -yksikön hyväksi (DE, FR, NL), komission päätös
21.1.2003.

¥11∂ NN 62/2003, Belgia – ABX Logistics -yrityksen rakenneuudis-
tussuunnitelma, komission päätös 23.7.2003.

¥12∂ NN 122/2000, Ranska – Sernam 2: rakenneuudistustukien tarkis-
tus, komission päätös 30.4.2003.

¥13∂ N 353/2001, Ranska – Ademen (ympäristö- ja energianhallinta-
virasto) tukijärjestelmä liikenteen alalla.
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tavirasto Ademe, pyritään vastaamaan kestävän
kehityksen tavoitteisiin Euroopan unionin Kioton
pöytäkirjassa tekemien sitoumusten mukaisesti.

549. Komissio hyväksyi myös Italian Piemonten
alueen (1) maksamat, enintään 40 prosentin kor-
vaukset tietulleista, jotka yli 7,5 tonnin painois-
ten raskaiden ajoneuvojen on maksettava niiden
joutuessa pakollisesti käyttämään moottoritietä
A26, koska Lac Majeur -valtatie oli niiltä suljettu
kesä-syyskuussa 2003.

550. Komissio päätti 23. heinäkuuta aloittaa muo-
dollisen tutkintamenettelyn korvaustoimenpi-
teestä, jonka Saksan viranomaiset aikovat toteut-
taa otettuaan käyttöön raskailta ajoneuvoilta
Saksan moottoriteillä kannettavan uuden käyttö-
maksun. (2) Kyseessä on kertakorvaus, jonka suu-
ruus on enintään 2,6 senttiä kilometriä kohti toteen
näytetystä 8,6 sentin suuruisen polttoaineen val-
misteveron maksamisesta Saksassa. Komissio
epäili, onko korvaustoimenpide valtiontukisääntö-
jen ja yhteisön lainsäädännön, erityisesti direktii-
vin 1999/62/EY (eurovinjetti), mukainen.

551. Matkustajaliikenne: komissio päätti 19. hel-
mikuuta olla vastustamatta avustusta (12 miljoo-
naa Englannin puntaa eli 18,7 miljoonaa euroa
vuosittain), jonka Yhdistynyt kuningaskunta
myöntää kaukoliikenteen bussiyhtiöille, jos ne tar-
joavat matkoja puoleen hintaan vanhuksille ja
vammaisille. (3) Avustus kattaa tällaisista alennuk-
sista aiheutuvat kulut. Komissio katsoi, että tu-
kiohjelmalla pyritään takaamaan tärkeä tavoite eli
julkinen palvelu.

6.4 Meriliikenne

552. Komissio päätti 4. helmikuuta olla vastus-
tamatta Madeiran vapaa-aluetta koskevaa tukioh-
jelmaa ajanjaksolla 2003–2006. (4) Rekisteröityi-
hin meriliikenneyhtiöihin, jotka on perustettu
ajanjaksolla 1.1.2003–31.12.2003, sovelletaan
alennettua yhtiöveroprosenttia (1 % vuosina
2003–2004, 2 % vuosina 2005–2006 ja 3 % vuo-
sina 2007–2011).

553. Komissio hyväksyi 19. maaliskuuta kym-
meneksi vuodeksi Belgian kauppamerenkulkua
hyödyttävän veropaketin joitakin sen määräyksiä
lukuun ottamatta. (5) Paketti sisältää erityisesti
kiinteän verotuksen ohjelman, jota sovelletaan
meriliikenneyhtiöihin samaan tapaan kuin useim-
missa jäsenvaltioissa, joissa on kauppalaivasto.
Komission hyväksymien verotoimenpiteiden ta-
voitteena on parantaa Belgian laivaston kilpailu-
kykyä unionin ulkopuolisiin maihin verrattuna.

554. Komissio hyväksyi 13. toukokuuta ranska-
laisiin meriliikenneyhtiöihin sovellettavan kiin-
teän verotuksen ohjelman. (6) Ranskasta tulee
kymmenes jäsenvaltio, jossa tällaista kiinteän ve-
rotuksen ohjelmaa sovelletaan. Muut ovat Belgia,
Tanska, Saksa, Kreikka (ennen liittymistä käyt-
töön otettu ohjelma), Espanja, Irlanti, Alanko-
maat, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta.

555. Komissio hyväksyi 9. heinäkuuta ehdolli-
sesti Corse Méditerranée -nimisen meriliikenne-
yhtiön (Société Nationale Maritime Corse
Méditerranée eli SNCM) (7) pääomarakenteen
vahvistamisen 66 miljoonalla eurolla, vaikka
Ranskan viranomaiset olivat alun perin suunni-
telleet 76 miljoonan euron myöntämistä tälle val-
tion meriliikenneyhtiölle. Komissio vaati muun
muassa, että SNCM rajoittaa alustensa kokonais-
määrää sekä vuoroja reiteillä Nizza/Toulon ja
Korsika koko rakenneuudistuskauden ajan, pidät-
täytyy tarjoamasta halvimpia hintoja markki-
noilla ja lisää osallistumistaan rakenneuudistuk-
seen myymällä kaikki muut kuin strategiset
osakkuutensa.

556. Komissio hyväksyi myös Saksassa vuo-
desta 1999 sovelletun koulutustukiohjelman
pidennyksen (8) sekä eri ohjelmia, joiden tavoit-
teena on keventää laivanvarustajille aiheutuvia
työnantajan sosiaaliturvamaksuja. (9)

¥1∂ C 11/2002 (ex N 382/2001), Italia – komission päätös 9.7.2003.
¥2∂ C 54/0203 (ex N 194/2002), Saksa – raskailta tavaraliikenteen

ajoneuvoilta kannettavan kilometriperusteisen moottoriteiden
käyttömaksun käyttöönoton lisäksi suoritettava korvaustoimen-
pide, komission päätös 13.7.2003, EUVL C 202, 27.8.2003, s. 5.

¥3∂ N 588/2002, Yhdistynyt kuningaskunta – BSO – kaukoliikenteen
bussiyhtiöiden avustus, komission päätös 19.2.2003.

¥4∂ N 222/b/2002, Portugali – komission päätös 4.2.2003, EUVL C
148, 25.6.2003, s. 7.

¥5∂ C 20/2003 (ex N 433/2002), Belgia – myönteinen päätös ja
menettelyn aloittaminen – verotoimenpiteet meriliikenteen alalla,
komission päätös 19.3.2003.

¥6∂ N 737/2002, Ranska – tonnistoon perustuva verotusjärjestelmä
meriliikenneyhtiöiden hyväksi, komission päätös 13.5.2003.

¥7∂ C 58/2002, Ranska – SNCM – rakenneuudistustuki, lopullinen
päätös 9.7.2003.

¥8∂ NN 126/2003, Saksa – ohjeet Saksan merikuljetusten edistämi-
seksi, annettu 5. toukokuuta 2003 (vuoden 2003 rahoitusosuu-
det), komission päätös 1.10.2003.

¥9∂ N 19/2003, Italia – merikabotaasialan sosiaaliturvamaksuihin
sovellettavan kevennysjärjestelmän voimassaoloajan pidentämi-
nen, komission päätös 11.3.2003; NN 135/2003, Saksa – ohjeet
Saksan merenkulkualan työntekijöiden sosiaaliturvamaksujen
alentamisesta, komission päätös 26.11.2003.
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6.5 Lentoliikenne

557. Vuonna 2003 komissio harjoitti edelleen
politiikkaa, jonka se määritteli 10. lokakuuta
2001 antamassaan tiedonannossa ”Yhdysval-
loissa suoritettujen terrori-iskujen seuraukset
ilmailualalla” (1). Komissio oli korostanut tie-
donannossaan, että jos riittämättömän vakuutus-
suojan tilanne jatkuu entisenlaisena, jäsenvaltio
voi päättää vakuutusyhtiöille myönnettävän lisä-
takauksen jatkamisesta tai vastata suoraan ris-
keistä. Niinpä mahdollisuutta kansallisen tason
järjestelyihin pidennettiin 31. lokakuuta 2002
saakka. (2) Komissio oli tiedonannossaan määri-
tellyt myös ehdot, joiden mukaan se arvioi,
ovatko jäsenvaltioiden vakuutusasioissa toteutta-
mat toimenpiteet perustamissopimuksen 87 ar-
tiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisia. Tämän
määräyksen mukaan jäsenvaltiot voivat myöntää
tukea, joka on tarkoitettu ”poikkeuksellisten ta-
pahtumien aiheuttaman vahingon korvaami-
seksi”. Komissio tutki näin ollen kyseisen
artiklan perusteella toimenpiteet, joista 13 jäsen-
valtiota oli ilmoittanut sille. (3)

558. Lisäksi komissio hyväksyi useiden jäsen-
valtioiden luomat ohjelmat niiden tappioiden
korvaamiseksi, joita lentoyhtiöille aiheutui 11.–
14. syyskuuta 2001 ilmatilan osittaisen sulkemi-
sen vuoksi. Komissio kuitenkin katsoi, että tietty-
jen sen tiedonannossa määritettyjen arviointipe-
rusteiden oli täytyttävä, jotta tuet voitiin
hyväksyä.

559. Tämän mukaisesti komissio hyväksyi Irlan-
nin ja Alankomaiden käyttöön ottamat ohjelmat (4)
ja teki lopullisen, pääosin myönteisen päätöksen
Itävallan ilmoittamasta ohjelmasta (5). Komissio
päätti 27. toukokuuta 2003 aloittaa muodollisen

tutkintamenettelyn Kreikan ilmoittamasta ohjel-
masta. Menettely koskee niiden kustannusten kor-
vaamista, joita aiheutui 14. syyskuuta 2001 jäl-
keen, ja ilmatilaa, jota ei suljettu. (6) Lisäksi
komissio päätti, että Ranskassa ilmailualalla ter-
rori-iskujen jälkeen käyttöön otettujen poikkeuk-
sellisten turvallisuustoimenpiteiden väliaikainen
korvaaminen ei ollut tukea. (7)

560. Edelleen syyskuun 11. päivän 2001 seu-
rauksiin liittyen komissio hyväksyi Saksan ilmoit-
taman rakenneuudistustuen (8) charteryhtiölle
LTU (Lufttransport Unternehmen GmbH). Ko-
missio oli jo hyväksynyt vuoden 2001 lopussa
kyseisen yrityksen pelastustuen. (9) Tuen avulla
yhtiö pystyy toteuttamaan rakenneuudistuksen,
jonka tavoitteena on palauttaa kannattavuus vuo-
desta 2004 lähtien.

561. Komissio oli aloittanut 21. tammikuuta
muodollisen tutkintamenettelyn Ranskan myön-
tämistä ilmoittamattomista pelastus- ja rakenne-
uudistustoimenpiteistä, joiden kohteena on lento-
yhtiö Air Lib. (10) Kyseessä olivat jo
myönnettyjen lainojen pidennys, lisälainat tai -ta-
kaukset ja maksujen helpottaminen. Yrityksen
toiminta ei elpynyt, ja Ranskan tuomioistuimet
asettivat yhtiön konkurssiin 17. helmikuuta 2003.

562. Komissio hyväksyi 5. maaliskuuta (11)
luonteeltaan sosiaalisen, väliaikaisen tukiohjel-
man, jonka nojalla tietynlaiset matkustajat voivat
ostaa alennushintaisia lentolippuja Pariisin Orlyn
lentokentän ja neljän korsikalaisen lentokentän
välisille lennoille. (12)

563. Lisäksi komissio hyväksyi joitakin tukia, joi-
den tavoitteena on alueellisen lentoliikenteen lento-
koneiden korvaaminen ja uudelleenvarustelu. (13)

¥1∂ KOM(2001) 574.
¥2∂ Tiedonanto, annettu 2.7.2002, KOM(2002) 320 lopullinen.
¥3∂ Belgia: NN 52/2002, päätös 20.8.2003, EUVL C 230, 26.9.2003.

Tanska: NN 171/2002, päätös 9.7.2003, EUVL C 206, 2.9.2003.
Saksa: NN 125/2002, päätös 20.8.2003, EUVL C 230, 26.9.2003.
Kreikka: NN 145/2001, päätös 9.7.2003, EUVL C 206, 2.9.2003.
Espanja: NN 169/2001, päätös 9.7.2003, EUVL C 206, 2.9.2003.
Ranska: NN 19/2002, päätös 9.7.2003, EUVL C 206, 2.9.2003.
Irlanti: NN 32/2002, päätös 9.7.2003, EUVL C 206, 2.9.2003.
Alankomaat: NN 47/2003, päätös 9.7.2003, EUVL C 206,
2.9.2003. Itävalta: NN 124/2002, päätös 20.8.2003, EUVL C
230, 26.9.2003. Portugali: NN 173/2001, päätös 20.8.2003,
EUVL C 230, 26.9.2003. Suomi: NN 55/2003, päätös 9.7.2003,
EUVL C 206, 2.9.2003. Ruotsi: NN 168/2002, päätös 9.7.2003,
EUVL C 206, 9.2003. Yhdistynyt kuningaskunta: NN 123/2002,
päätös 9.7.2003, EUVL C 206, 2.9.2003. 

¥4∂ Irlanti: NN 38/2002, päätös 13.5.2003, EUVL C 148, 25.6.2003,
s. 7; Alankomaat: NN 39/2002, päätös 14.9.2003, ei vielä jul-
kaistu.

¥5∂ Itävalta: C 65/2002 (ex N 262/2002), EUVL L 222, 5.9.2003,
s. 33.

¥6∂ C 39/2003 (ex NN 119/2002), EUVL C 199, 23.8.2003, s. 3.
¥7∂ Ranska: N 309/2002, päätös 19.3.2003, EUVL C 148, 25.6.2003,

s. 7.
¥8∂ N 428/2002, EUVL C 148, 5.6.2003, päätös 19.3.2003 EY:n

perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan sekä ETA-sopimuksen
61 artiklan soveltamisesta ilmaliikenteen valtiontukiin annetun
komission tiedonannon (http://europa.eu.int/comm/competition/
state_aid/legislation/94c350_en.html) 27 kohdan ja vaikeuksissa
olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myön-
nettäviä valtiontukia koskevien komission vuoden 1999 suunta-
viivojen perusteella (EYVL C 288, 9.10.1999).

¥9∂ N 723/2001, päätös 20.12.2001.
¥10∂ Ranska: C 3/2003 (ex NN 42/2002), EUVL C 88, 11.4.2003, s. 2.
¥11∂ N 309/2002, EUVL C 110, 8.5.2003.
¥12∂ Ajaccio, Bastia, Calvi ja Figari.
¥13∂ Tuki Caraïbes Air Transport (CAT) -yhtiön hyväksi, EUVL C

196, 20.8.2003, päätös 2.4.2003; tuki Air Caraïbes (ex CAT)
-yhtiön hyväksi, N 474/2003, Ranska – merentakainen investoin-
tiohjelma 2003 – Air Caraïbes -lentoyhtiö, päätös 16.12.2003;
tuki Air Austral -lentoyhtiön hyväksi, N 427/2003, Ranska –
merentakainen investointiohjelma 2003 – Air Austral -lentoyh-
tiö, päätös 16.12.2003.
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Kyseiset toimenpiteet kuuluvat yleiseen ohjel-
maan, jonka tavoitteena on edistää Ranskan me-
rentakaisissa departementeissa (Guadeloupe,
Guayana, Martinique, Réunion) tehtäviä inves-
tointeja. Näin ollen komissio hyväksyi Ranskan
ohjelman, jolla alennetaan tietyistä näissä meren-
takaisissa departementeissa harjoitettavista toi-
minnoista aiheutuvia sosiaaliturvamaksuja. (1)
Ohjelmassa määrätään erityisesti, ettei merenta-
kaisissa departementeissa sijaitsevien ilmailu-,
meri- ja sisävesiliikennealan yritysten tarvitse
maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksuja.

564. Lisäksi julkaistiin komission 11. joulu-
kuuta 2002 tekemä päätös muodollisen tutkinta-
menettelyn aloittamisesta. Menettely koskee
Ryanair-yhtiön saamia etuja sen perustaessa
ensimmäistä Manner-Euroopan toimipaikkaansa
Charleroihin vuonna 2001. (2) Vallonian alue
(epäavoin ja syrjivä lentokenttämaksujen alen-
nustapa) sekä lentokentän hallinnoija, joka on
Vallonian alueen valvonnassa oleva julkinen yri-
tys (avustukset uusien reittien avaamiseen, henki-
löstön hotellikustannukset, mainonta- ja markki-
nointikustannusten kattaminen jne.), ovat
myöntäneet nämä edut. Asiaa tutkitaan parhaillaan.

7 Maatalous

7.1 EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan soveltamisesta 
maataloustuotteiden tuottamisen, 
jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla 
toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille 
myönnettävään valtiontukeen annettu 
komission asetus

565. Komissio hyväksyi 23. joulukuuta 2003
uuden asetuksen (3), jolla otetaan käyttöön ryh-
mäpoikkeusjärjestelmä viljelijöille tai maata-
loustuotteita jalostaville ja kaupan pitäville yrityk-
sille myönnettävien tietynlaisten valtiontukien
osalta tiettyyn enimmäismäärään saakka. Jäsen-
valtioiden ei enää tarvitse ilmoittaa tuista enna-

kolta komissiolle hyväksynnän saamiseksi. Ase-
tusta sovelletaan vuoden 2006 loppuun.

566. Asetus koskee maatalousalalla toimiville
pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityk-
sille) myönnettäviä valtiontukia. Pk-yrityksen
määritelmän vuoksi – enintään 250 työntekijää,
40 miljoonan euron liikevaihto tai 27 miljoonan
euron tase – se kattaa lähes kaikki maatilat ja
maatalousalalla toimivat yritykset.

567. Komissio ottaa myös käyttöön uuden avoi-
muusvaatimuksen: yhteenvetoasiakirja kunkin
jäsenvaltion kaikista poikkeuksen saaneista val-
tiontuista julkaistaan Internetissä viisi päivää en-
nen tukien maksun aloittamista. Näin ollen vilje-
lijät ja muut osapuolet pystyvät tutustumaan
ryhmäpoikkeusjärjestelmän piiriin kuuluviin val-
tiontukitoimenpiteisiin. Toimenpide takaa tehok-
kaasti avoimuuden ja vertailuanalyysin ilman vi-
rallisen ilmoituksen ja sitä seuraavan komission
hyväksynnän käsittävää raskasta menettelyä.

568. Seuraavat tuet kuuluvat asetuksen sovelta-
misalaan, eikä niistä näin ollen tarvitse ilmoittaa
komissiolle edellyttäen, että asetuksessa vahvis-
tetut erityisedellytykset täyttyvät:

– Viljelijöille voidaan myöntää enintään
40 prosentin suuruista investointitukea. Tuki
voidaan nostaa 50 prosenttiin epäsuotuisilla
alueilla. Nuorten viljelijöiden osalta sitä voi-
daan vielä korottaa kymmenen prosenttia.
Tuki ei saa rajoittua tiettyihin maataloustuot-
teisiin. Maanviljelijöillä on oltava vapaus
valita, mihin alaan he investoivat, kunhan
markkinamahdollisuuksia on riittävästi.
Tuotantokapasiteettia lisäävälle tuelle anne-
taan poikkeus enintään 20 prosentin lisäyk-
siin asti nautayksikköinä tai viljeltynä pinta-
alana mitattuna. Ympäristön suojelemiseen
ja parantamiseen sekä eläintuotteita jalosta-
vien yritysten hygieniaolojen ja kotieläinten
hyvinvoinnin parantamiseen liittyviin kus-
tannuksiin voidaan myöntää tukea enintään
60 prosenttia – epäsuotuisilla alueilla enin-
tään 75 prosenttia –, jos näillä investoinneilla
ylitetään EU:n vähimmäisvaatimukset. Täl-
lainen tuki voidaan kohdistaa tiettyihin tuot-
teisiin.

– Perinteisten maisemien ja rakennusten säi-
lyttämiseen liittyviin kustannuksiin voidaan
myöntää tukea enintään sata prosenttia. Tä-
hän voi sisältyä enintään 10 000 euroa vuo-
dessa kohtuullisena korvauksena viljelijän it-

¥1∂ N 96/a/2003, Ranska – merentakaisten alueiden ohjelmasta
annettu laki – otsikko I: työllisyystoimenpiteet, päätös
10.12.2003.

¥2∂ Belgia: C 76/2002 (ex NN 122/2002), EYVL C 18, 25.1.2003,
s. 3.

¥3∂ Komission asetus (EY) N:o 1/2004, annettu 23 päivänä joulu-
kuuta 2003, EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan sovel-
tamisesta maataloustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja
kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityk-
sille myönnettävään valtiontukeen (EUVL L 1, 3.1.2004).
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sensä tai tämän työntekijöiden tekemästä
työstä.

– Tukea voidaan myöntää yleisen edun vuoksi
tehtävään maatilarakennusten siirtoon.

– Maataloustuotteita jalostaville ja kaupan pi-
täville yrityksille voidaan myöntää enintään
40 prosenttia investointitukea. Tuki voidaan
korottaa 50 prosenttiin tavoite 1 -alueilla.
Tuki ei saa rajoittua tiettyihin maataloustuot-
teisiin. Esimerkiksi ainoastaan maitoalaa
koskeva erityinen tukijärjestelmä ei kuuluisi
asetuksen soveltamisalaan. Yrityksillä on ol-
tava vapaus valita, mihin alaan ne investoi-
vat, kunhan markkinamahdollisuuksia on
riittävästi.

– Nuorille viljelijöille voidaan myöntää enin-
tään 30 000 euroa aloitustukea.

– Varhaiseläkkeelle siirtymiseen voidaan myön-
tää tukea edellyttäen, että viljelystä luopumi-
nen on lopullista ja pysyvää.

– Tuottajaryhmittymien tai tuottajien liittojen
perustamiseen voidaan myöntää tukea, jos
tuen kokonaismäärä ei ylitä 100 000:ta euroa
ja jos tuki alenee asteittain viiden vuoden ai-
kana (sata prosenttia perustamiskustannuk-
sista ensimmäisenä vuonna, ja tuki laskee vä-
hintään 20 prosenttia kunakin seuraavana
vuonna).

– Vakuutusmaksujen maksamiseen voidaan
myöntää tukea, jos tuki rajoittuu 80 prosenttiin
vakuutusmaksuista, joiden tarkoituksena on
kattaa luonnonmullistuksiin rinnastettavissa
olevien epäsuotuisten sääolojen aiheuttamat
menetykset. Tuki alennetaan 50 prosenttiin,
jos vakuutus kattaa myös muita epäsuotuisten
sääolojen tai eläin- tai kasvitautien aiheuttamia
menetyksiä.

– Tuelle voidaan myöntää poikkeus ilmoitus-
velvoitteesta sataan prosenttiin asti, jos tuki
on tarkoitettu ja rajattu maa-alueiden uus-
jaosta johtuviin oikeudellisiin ja hallinnollisiin
kustannuksiin.

– Laadukkaiden maataloustuotteiden tuotannon
ja kaupan pitämisen kannustamiseen voidaan
myöntää enintään 100 000 euroa tuensaajaa
kohti kolmen vuoden aikana. Tähän voi
sisältyä kustannuksia, jotka aiheutuvat mark-
kinatutkimuksista ja vastaavista toimista, laa-
dunvarmistusjärjestelmien käyttöönotosta,
tällaisten järjestelmien käyttämiseksi tarvitta-

vasta koulutuksesta, maksuista, jotka peritään
laadunvarmistusjärjestelmien ja vastaavien
järjestelmien varmentamisesta ensimmäistä
kertaa, sekä kolmansien osapuolten toteutta-
mista tarkastustoimenpiteistä.

– Maatalousalan teknisen tuen tarjoamisen
kustannuksiin voidaan myöntää enintään
100 000 euroa tuensaajaa kohti kolmen
vuoden aikana. Tähän voivat sisältyä viljeli-
jöiden ja maataloustyöntekijöiden opetus ja
koulutus, tietyt maatilojen lomituspalvelut,
neuvontapalvelut sekä kilpailujen, näyttelyi-
den ja messujen järjestäminen ja niihin osal-
listuminen.

– Kotieläintalousalalla voidaan myöntää tukea
sataan prosenttiin asti kantakirjojen laatimi-
sesta ja ylläpitämisestä aiheutuviin hallin-
nollisiin kustannuksiin. Kolmansien osa-
puolten toteuttamiin tai niiden puolesta
toteutettuihin kokeisiin, joilla määritetään
kotieläinten perimän laatu tai niiden tuotos,
voidaan myöntää tukea enintään 70 prosent-
tia. Tukea voidaan myöntää enintään
40 prosenttia eläinten jalostuskeskuksiin
tehdyistä investoinneista aiheutuneisiin kus-
tannuksiin sekä kotieläinten innovatiivisten
jalostustekniikoiden tai -käytäntöjen käyt-
töönotosta tilalla aiheutuneisiin kustannuk-
siin. Tukea voidaan myöntää sataan prosent-
tiin asti TSE-testien kustannuksiin – enintään
40 euroa testiä kohti ihmisravinnoksi teuras-
tettavien nautaeläinten osalta.

7.2 Asetusluonnos vähämerkityksisistä 
tuista maatalous- ja kalastusaloilla

569. Euroopan komissio hyväksyi 23. joulu-
kuuta 2003 maatalous- ja kalastusalan vähämer-
kityksistä tukea (de minimis -tuki) koskevan ase-
tusluonnoksen. Uudessa asetuksessa kansalliset
tuet, joiden suuruus on enintään 3 000 euroa vil-
jelijää tai kalastajaa kohti kolmen vuoden aikana,
on tarkoitus vapauttaa ennakkoilmoitusvelvoit-
teesta. Tällaista tukea myöntävän jäsenvaltion on
laajamittaisten tukitoimenpiteiden välttämiseksi
noudatettava kokonaistuen enimmäismäärää,
joka on noin 0,3 prosenttia jäsenvaltion maata-
lous- tai kalastustuotannon arvosta.

570. Uusien sääntöjen myötä jäsenvaltiot voisivat
myöntää ilman komission ennakkohyväksyntää tu-
kea, joka täyttää kaikki asetuksessa säädetyt edel-
lytykset, mutta niiden on pidettävä rekisteriä, josta
ilmenee, että kumpaakin enimmäismäärää on nou-
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datettu. Asetusluonnos lähtee seuraavaksi laajalle
lausuntokierrokselle, jonka aikana kuullaan jäsen-
valtioita ja kolmansia osapuolia. Komissio aikoo
panna asetuksen täytäntöön vuoden 2004 lopulla.

7.3 Uusien suuntaviivojen soveltamisen 
kehittyminen

7.3.1 Menekinedistäminen ja mainonta

571. Vuonna 2003 komissio käsitteli useita val-
tiontukitapauksia, jotka koskivat maataloustuot-
teiden menekinedistämistä ja mainontaa. Arvioi-
dessaan näitä toimenpiteitä ja niihin kantaa
ottaessaan komissio pystyi kehittämään tietynlai-
sen käytännön uusien suuntaviivojen soveltami-
sessa maataloustuotteiden mainontaan. Tehtyjen
päätösten ansiosta pystyttiin konkreettisesti

a) selventämään tiettyjä suuntaviivojen käsit-
teitä, erityisesti ”menekinedistämisen” ja
”mainonnan” käsitteitä (1)

b) ottamaan kantaa tukiin, joiden kohteena
ovat useat tuotteen alkuperään viittaavat
nimitykset (2)

c) laatimaan hyvin kattava luettelo menekin-
edistämisen ja mainonnan tukikelpoisista
kustannuksista (3)

d) tarkentamaan laadun käsitettä (4)

e) ottamaan kantaa EU:n ulkopuolella toteutet-
tavien mainoskampanjoiden sataprosentti-
seen rahoitukseen. (5)

7.3.2 TSE ja BSE

572. TSE-testien, kuolleiden eläinten ja teuras-
jätteiden vuoksi myönnettäviä valtiontukia kos-
kevien yhteisön suuntaviivojen (6) voimaantulon

jälkeen komissio on käsitellyt useita ilmoituksia,
omaksunut tietyn käytännön ja selventänyt kan-
taansa.

573. Vuonna 2003 komissio otti kantaa suunta-
viivojen tiettyjen kohtien tulkintaan käsitelles-
sään seuraavia tapauksia:

– tuki nro N 256/2003, Saksa (Baden-Würt-
temberg) – ”BSE:n saastuttamia ruhoja hä-
vittävien teurastamojen korvaukset”

– tuki nro NN 21/2002 (ex N 730/2001), Es-
panja – ”BSE:n vastaiset toimenpiteet”

– tuki nro N 150/2002, Saksa (Baijeri) –
”BSE:n pikatestien tuki”

– tuki nro N 371/2003, Saksa (Sachsen) –
”BSE:n testauskustannukset”

– tuki nro N 129/2003, Espanja (Navarra) –
”BSE:n testauskustannukset”

– tuki nro N 268/2003, Italia (Piemonte) –
”Yhteenliittymä eläinjätteen poistamiseksi”

– tuki nro N 164/2003, Ruotsi – ”TSE:n ja
BSE:n testauskustannukset”

– tuki nro NN 48/2003 (ex N 157/2003), Bel-
gia (Vallonia) – ”Vallonian alueen maati-
loille eläinten ruhojen poisvientiin ja hävittä-
miseen myönnettävä tuki”.

7.3.3 Kuivuus

574. Eräät jäsenvaltiot kärsivät vuonna 2003
kuivuudesta, minkä vuoksi sekä yhteisö että jä-
senvaltiot toteuttivat kiireellisiä toimenpiteitä
maatalousalan kärsimien vahinkojen korvaami-
seksi.

575. Yhteisön tukitoimenpiteiden hyväksymi-
sen lisäksi komissio arvioi useita valtiontukioh-
jelmia (7) ja muistutti asiassa harjoittamastaan
politiikasta.

576. Arvioidessaan tukiohjelmia, joilla korvataan
viljelijöille epäsuotuisista sääoloista aiheutuneet
vahingot, komissio soveltaa maatalousalan valtion-
tukia koskevien yhteisön suuntaviivojen

¥1∂ NN 44/2003 (ex N 6/2003) ja N 389/2003, Italia (Toscana) –
”Toscana promozione”; N 853/2001, Espanja; N 727/2002,
Espanja (Madrid); N 829/2001, Saksa (Sachsen); NN 166/2002
ja N 10/2003, Italia (Mantova); N 145/2002, Italia (Piemonte);
N 434/2002, Italia (Bolognan kauppakamari); N 418/2001, Italia
(Veneto).

¥2∂ N 525/2002, Saksa (Baden-Wüttemberg) – ”Biolabel BW”.
¥3∂ NN 44/2003 (ex N 6/2003), Italia (Toscana); NN 150/2002 (ex

109/2002), Italia (Toscana).
¥4∂ N 260/a/2002, Saksa (Hessen); tuki N 200/2003, Saksa (Nieder-

sachsen); N 368/2003, Saksa (Sachsen); tuki N 442/2002, Saksa
(Nordrhein-Westfalen) – ”Menekinedistäminen”; N 541/2002,
Saksa (Baden-Wüttemberg); N 716/2002, Yhdistynyt kuningas-
kunta (Wales) – ”Ohjelma laadukkaan lihan mainostamiseksi”;
N 166/2002, Ranska – ”Laatuviinien mainonta”. 

¥5∂ N 166/2002, Ranska – ”Laatuviinien mainonta”; N 658/2002,
Yhdistynyt kuningaskunta – ”Ruokaa Britanniasta”.

¥6∂ TSE-testien, kuolleiden eläinten ja teurasjätteiden vuoksi myön-
nettäviä valtiontukia koskevat yhteisön suuntaviivat (EYVL C
324, 24.12.2002).

¥7∂ Tuki N 436/2003, Saksa – ”Tuki kuivuudesta aiheutuneiden
vahinkojen korvaamiseksi”. Tuki N 398/2003, Itävalta – ”Tuen
maksaminen rehun ja rehun korvikkeiden hankkimiseksi”. Tuki
N 661/2001, Italia (Sardinia) – ”Kuivuuden aiheuttamien vahin-
kojen korvaaminen, oliivit”. Tuki N 353/2002, Kreikka – ”Huo-
nojen sääolojen aiheuttamien vahinkojen korvaaminen”.
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11.3 kohtaa. (1) Suuntaviivojen 11.3.1 kohdan mu-
kaisesti komissio on johdonmukaisesti katsonut,
että epäsuotuisia sääoloja (kuten hallaa, rakeita,
jäätä, sadetta tai kuivuutta) ei voida sinänsä pitää
87 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuina
luonnonmullistuksina. Koska tällaiset tapahtumat
voivat kuitenkin vahingoittaa maataloustuotantoa
tai maatalouden tuotantovälineitä, komissio on
hyväksynyt, että ne voidaan rinnastaa luonnonmul-
listuksiin, silloin kun vahinkojen taso ylittää tietyn
vähimmäismäärän, joka on vahvistettu 20 prosen-
tiksi tavanomaisesta tuotannosta epäsuotuisilla alu-
eilla ja 30 prosentiksi muilla alueilla.

7.4 Tukien tarkastelu

577. Komissio sai 268 ilmoitusta maatalous- ja
elintarvikealan valtiontukia koskeviksi toimenpi-
deluonnoksiksi. Komissio aloitti myös 29 sellai-
sen tukitoimenpiteen tutkinnan, joita ei ollut
aiemmin ilmoitettu EY:n perustamissopimuksen
88 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Yhtään voi-
massa olevien tukitoimenpiteiden 88 artiklan
1 kohdan mukaista tarkastusta ei pantu alulle tai
saatettu päätökseen. Komissio ei vastustanut tuen
myöntämistä 269 toimenpiteen osalta. Useat
näistä toimenpiteistä hyväksyttiin, sen jälkeen
kun kyseiset jäsenvaltiot joko muuttivat tai sitou-
tuivat muuttamaan ne valtiontukia koskevien yh-
teisön sääntöjen mukaisiksi. Komissio aloitti
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 koh-
dassa tarkoitetun menettelyn yhdeksässä asiassa,
joiden osalta heräsi vahvoja epäilyjä niiden so-
veltuvuudesta yhteismarkkinoille. Komissio
päätti EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan
2 kohdan mukaisen menettelyn kuudessa asiassa
ja teki niistä neljän osalta lopullisen kielteisen
päätöksen. Kaikissa tapauksissa, joita koskeva
päätös oli kielteinen ja joiden osalta kyseinen jä-
senvaltio oli jo myöntänyt valtiontuen, komissio
vaati maksetun tuen perimistä takaisin.

8 Kalastusala

8.1 Yleiskatsaus

578. Kalastusalalla toteutetaan alan sosiaalis-ta-
loudellisten ominaisuuksien vuoksi niin yhteisön
kuin jäsenvaltioidenkin tasolla huomattavia julki-
sia tukitoimia.

579. Komissio on arvioinut kalastusalalla toteu-
tettavien jäsenvaltioiden tukijärjestelmien vas-
taavuutta yhteisön oikeuden kanssa kalastus- ja
vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista kos-
kevien suuntaviivojen (2) mukaisesti.

580. Komissio aikoo tarkistaa kalastusalan val-
tiontukien myöntämistä koskevia sääntöjä. Tä-
män vuoksi komissio hyväksyi 9. heinäkuuta
2003 luonnoksen komission asetukseksi EY:n pe-
rustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltami-
sesta kalastustuotteiden tuottamisen, jalostami-
sen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille
ja keskisuurille yrityksille myönnettävään val-
tiontukeen. Kyseisessä asetusluonnoksessa vah-
vistetaan periaatteet, joiden mukaisesti lukuisista
kalastusalan valtiontuista ei enää tarvitse ilmoit-
taa komissiolle ennakolta edellyttäen, että tuet
ovat asetuksessa vahvistettujen sääntöjen mukai-
sia.

581. Asetusluonnoksesta keskusteltiin jäsenval-
tioiden kanssa neuvoa-antavan valtiontukikomi-
tean kokouksessa 22. lokakuuta 2003. Ehdotus
julkaistiin Euroopan unionin virallisessa leh-
dessä 4. marraskuuta 2003 kuulemista varten. (3)
Asetuksesta järjestetään jäsenvaltioiden kanssa
toinen kokous, jonka jälkeen komissio hyväksyy
asetuksen lopullisesti, ja se tulee voimaan ennen
kesää 2004.

582. Ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalan
ulkopuolelle jäävistä kalastusalan valtiontuista
on edelleen ilmoitettava komissiolle. Niihin so-
velletaan uusia kalastusalan valtiontukia koske-
via suuntaviivoja, joita laaditaan parhaillaan ja
jotka tulevat voimaan samaan aikaan kun ryhmä-
poikkeusasetuskin.

583. Kalastusalalla on tarkoitus soveltaa myös
komission asetusta EY:n perustamissopimuksen
87 ja 88 artiklan soveltamisesta maatalous- ja ka-
lastusalan vähämerkityksiseen tukeen (de mini-
mis -tukeen). Komissio hyväksyi asetusluonnok-
sen 10. joulukuuta 2003. Sen mukaan yritykselle
voidaan myöntää tukea alle 3 000 euroa kolmen
vuoden aikana, ja tuesta ei tarvitse ilmoittaa ko-
missiolle edellyttäen, että tuen kokonaismäärä ei
ylitä 0,3:a prosenttia asianomaisen jäsenvaltion
kalastusalan tuotannosta. Jäsenvaltiot keskustele-
vat asetusluonnoksesta vuonna 2004, ja se tullee
voimaan vuoden 2005 alussa.

¥1∂ EYVL C 28, 1.2.2000, p. 2, ks. myös oikaisu EYVL C 232,
12.8.2000, s. 19.

¥2∂ EYVL C 19, 20.1.2001, s. 7.
¥3∂ EUVL C 265, 4.11.2003, s. 17.
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8.2 Kalastusalalla käsitellyt asiat

584. Kahdella 3. kesäkuuta 2003 tehdyllä kiel-
teisellä päätöksellä komissio lopetti kahden Yh-
distyneen kuningaskunnan tukiohjelman tarkas-
telun. Ensimmäisessä tapauksessa Pohjois-
Skotlannissa Orkneyn valtuusto ja toisessa ta-
pauksessa Shetlandin valtuuston hallinnassa oleva
yritys ostivat kalakiintiöitä, joita ne sitten vuok-
rasivat kyseissä kunnissa asuville kalastajille.

585. Komissio sai tiedon näistä ohjelmista kir-
jeitse eräältä Euroopan parlamentin jäseneltä,
joka oli valittu muualta Yhdistyneestä kuningas-
kunnasta.

586. Komissio tarkasteli ohjelmia yksityiskoh-
taisesti ja katsoi, että ne täyttävät neljä perustetta,
joiden mukaan ne oli katsottava valtiontueksi:
tuensaajien eli kalastajien saama etu, valtion va-
rojen käyttö, kilpailun vääristyminen tai uhka
siitä ja vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kaup-
paan.

587. Tuen takaisinperintää ei kuitenkaan vaa-
dittu. Komissio katsoi, että tukiohjelmissa käyte-
tyt varat tulivat lähteestä, jonka komissio oli ra-
kennerahastojen osalta katsonut yksityisiksi
varoiksi. Vaikka yhteisön rakennerahastojen ja
valtiontuen välillä ei välttämättä ole yhteyttä, val-
tuustoilla saattoi olla perusteltu luottamus olet-
taa, että kyseisiä varoja voitiin pitää valtiontuen
alalla yksityisinä varoina.

D – Menettelyt

1 Voimassa olevat tuet uusissa 
jäsenvaltioissa

588. Liittymissopimuksessa määrätään, että liit-
tymispäivästä lähtien EY:n perustamissopimuk-
sen 88 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi voimassa
olevaksi tueksi katsotaan seuraavat tukitoimenpi-
teet:

a) tukitoimenpiteet, jotka tulivat voimaan en-
nen 10. joulukuuta 1994

b) liittymissopimuksen liitteessä luetellut tuki-
toimenpiteet (liittymissopimuksen luettelo)

c) tukitoimenpiteet, jotka uuden jäsenvaltion
valtiontukea valvova viranomainen on arvioinut
ennen liittymispäivää ja katsonut yhteisön sään-
nöstön mukaiseksi ja joita komissio ei ole vastus-
tanut, koska sillä ei ole ollut vakavia epäilyjä toi-

menpiteen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille
(väliaikainen menettely).

589. Kaikkia toimenpiteitä, jotka ovat valtiontu-
kea ja jotka eivät täytä edellä esitettyjä ehtoja, pi-
detään liittymishetkellä EY:n perustamissopi-
muksen 88 artiklan 3 kohdan soveltamisen
kannalta uutena tukena.

590. Vuonna 2003 uudet jäsenvaltiot esittivät ko-
missiolle väliaikaisen menettelyn mukaisesti
171 toimenpidettä. Niistä 76:ta esitettiin voi-
massa olevaksi tueksi. Muut 95 toimenpidettä
ovat edelleen arvioitavina. Väliaikaisessa menet-
telyssä komissio korostaa, että tukitoimenpitei-
den soveltuvuutta yhteismarkkinoille on arvioi-
tava yksityiskohtaisesti, kun kyseessä ovat
kaikkein mutkikkaimmat, suuruudeltaan merkit-
tävimmät ja todennäköisesti kilpailuun eniten/
kauimmin liittymisen jälkeen vaikuttavat toimen-
piteet, kuten pankkialan tuki Tšekissä ja Unka-
rissa sekä energia-alan hukkakustannuksia kos-
kevat asiat Puolassa. Väliaikaista menettelyä
sovelletaan nyt ensimmäistä kertaa unioniin liit-
tyviin maihin. Kun unioniin on aiemmin liittynyt
uusia jäsenvaltioita, näiden maiden ennen varsi-
naista liittymispäivää toteuttamat toimenpiteet
katsottiin voimassa olevaksi tueksi, eikä komis-
sio arvioinut niitä.

1.1 Hukkakustannukset, Puola

591. Eräät puolalaiset sähköntoimittajat tekivät
1990-luvulla pitkäaikaisia sähköntoimitussopi-
muksia Puolan julkisen sähköverkon haltijan
kanssa. Sopimuksella verkon haltija sitoutui osta-
maan sähköntoimittajan tuottaman sähkön kiin-
teään hintaan hyvin pitkän ajan. Puolan hallitus
aikoo kumota nämä sopimukset lailla ja myöntää
sähköntuottajille tukea korvaamaan tappiot, joita
sopimusten päättymisestä aiheutuu. Se on ilmoit-
tanut tästä korvaushankkeesta väliaikaisella me-
nettelyllä. Komissio arvioi hanketta parhaillaan.
Apunaan se käyttää metodologiaa, jonka se on
aiemmin kehittänyt nykyisiä jäsenvaltioita varten
tarkastellessaan tukea, jota valtio on myöntänyt
sähköntuottajille yhteisön sähköntuotantoalan
vapauttamisesta aiheutuneiden hukkakustannus-
ten kattamiseksi.

1.2 Tšekin pankkitapaukset

592. Vuosina 1994–1998 Tšekin koko pankkiala
kärsi vakavista taloudellisista vaikeuksista. Tänä
aikana valtio toteutti useita tukitoimenpiteitä, joi-
den tavoitteena oli varmistaa useiden pankkien
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pelastaminen ja rakenneuudistus sekä myöhempi
yksityistäminen. Tämän vuoksi Tšekin viran-
omaiset sitoutuivat ilmoittamaan komissiolle vä-
liaikaisella menettelyllä kaikista pankkialan hy-
väksi toteutetuista toimenpiteistä.

593. Komissio hyväksyi 16. joulukuuta ensim-
mäisen päätöksen Tšekin pankkialan rakenneuu-
distuksesta. Ensimmäisessä väliaikaisen menet-
telyn mukaisessa päätöksessä komissio katsoi,
ettei yhtään Tšekin viranomaisten ilmoittamista,
Komercni banka a.s. (KB) -pankin hyväksi toteu-
tettavista toimenpiteistä sovelleta liittymisen jäl-
keen.

594. Tämän vuoksi komission ei liittymissopi-
muksen liitteen IV.3 mukaisesti tarvinnut ar-
vioida toimenpiteiden soveltuvuutta yhteismarkki-
noille.

2 Tuen takaisinperiminen

595. Kilpailun pääosasto perusti uudelleenorgani-
sointinsa osana kesäkuussa 2003 valtiontukea kä-
sittelevään linjaan H uuden yksikön. Yksikkö H4
vastaa erityisesti valtiontukipäätösten täytäntöön-
panon valvonnasta. Komissaari Monti on toistu-
vasti ilmoittanut, että valtiontukipäätösten ja eri-
tyisesti takaisinperintäpäätösten täytäntöönpanon
valvonta on yksi hänen harjoittamansa valtiontuki-
politiikan painopisteistä. Komission päätösten täy-
täntöönpanoa eivät valvo komission yksiköt vaan
jäsenvaltiot kansallisia menettelyjään noudattaen.
Tämä on heikko lenkki täytäntöönpanon valvon-
nassa. Viime vuosien kokemus viittaa siihen,
etteivät jäsenvaltiot aina pidä riittävän ensisijai-
sena komission takaisinperintäpäätösten täytän-
töönpanoa. Tämä saattaa johtua luontaisesta etu-
ristiriidasta, jonka aiheuttaa se, että jäsenvaltio on
samanaikaisesti tuen myöntäjä ja takaisinperijä.
Erityisiä ongelmia syntyy, jos tuensaaja on joutu-
nut vararikkoon (noin kolmannes kaikista takai-
sinperintätapauksista). Tällaisissa tapauksissa
takaisinperintä toteutetaan kansallisten maksuky-
vyttömyysmenettelyjen mukaisesti, sillä maksu-
kyvyttömyyttä koskevaa yhdenmukaistettua yhtei-
sön lainsäädäntöä ei ole. Jotta yritys voisi aloittaa
toimintansa uudestaan, kansalliset konkurssilait
suojaavat yleensä maksukyvyttömän yrityksen lii-
ketoimintaa velkojia vastaan ja myös valtiontuen
takaisinperintää koskevia vaateita vastaan.

596. Uudella yksiköllä on kolme pääasiallista
tehtävää. Ensimmäinen ja kiireellisin tavoite on
takaisinperintäpäätösten täytäntöönpanon teho-
kas valvonta. Toisena tehtävänä on varmistaa,

että jäsenvaltiot seuraavat ja valvovat aiempaa
johdonmukaisemmin muiden valtiontukipäätös-
ten (erityisesti muttei kuitenkaan yksinomaan eh-
dollisten päätösten) täytäntöönpanoa sekä ryh-
mäpoikkeusasetusten soveltamista. Kolmantena
tulevat monialaiset tehtävät. Niitä ovat muun
muassa täytäntöönpanon valvontapolitiikan ke-
hittäminen määrittelemällä kattava ja tehokas
täytäntöönpanon valvontastrategia. H4-yksikkö
kehittää tehokkaita menetelmiä ja (lainsäädän-
nöllisiä) välineitä, joiden avulla täytäntöönpanoa
pystytään valvomaan heti ja kattavasti. Samanai-
kaisesti yksikkö antaa täytäntöönpanon valvon-
taa koskevia neuvoja ja tukea kansallisille viran-
omaisille, tuomareille, lakimiehille ja yrityksille.

597. Komissio on arvioinut kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentämiseksi vaihtoehtoisten ener-
gialähteiden ja energiansäästön avulla Laziossa
Italiassa myönnettävää tukea. (1) Kyseessä on
kaksi hanketta, joiden tavoitteena on parantaa
a) vaihtoehtoisten energialähteiden tuotantoa ja
käyttöä (tuulivoima) sekä b) energiansäästöä
(sähkön ja lämmön yhteistuotanto sekä kauko-
lämpö). Komissio totesi kummankin hankkeen
yhteismarkkinoille soveltuvaksi tueksi, sillä ne
noudattavat ympäristönsuojelulle myönnettä-
västä valtiontuesta annettuja suuntaviivoja, eri-
tyisesti niiden 30 kohtaa (energiansäästöä kos-
keva tuki-intensiteetti), 32 kohtaa (uusiutuvia
energialähteitä koskeva tuki-intensiteetti), 36 koh-
taa (tukikelpoiset investoinnit) ja 37 kohtaa (tuki-
kelpoiset kustannukset).

598. Komissio aloitti kuitenkin 3. toukokuuta
muodollisen tutkintamenettelyn ensimmäisestä
hankkeesta (TLR / ACEA SpA) asiassa Deggen-
dorf noudatetun oikeuskäytännön perusteella.
Tuensaaja ACEA SpA on niin sanottu ”aziende
municipalizzate”. Näille laitoksille on osoitettu
5. kesäkuuta 2002 tehty komission päätös val-
tiontuesta, jota Italia myöntää verovapautuksina
ja halpakorkoisina lainoina. Tuensaajat ovat
yleishyödyllisiä laitoksia, joiden osake-enem-
mistö on julkisessa omistuksessa. (2) Komission
päätöksen 3 artiklassa säädetään, että Italian on
toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet sään-
töjenvastaisesti myönnetyn tuen perimiseksi ta-
kaisin tuensaajilta. ACEA SpA ei ole vielä mak-
sanut takaisin asiassa C 27/1999 myönnettyä
tukea. Tämän vuoksi ACEA SpA:lle myönnetty

¥1∂ C 35/2003 (ex N 90/2002).
¥2∂ Asia C 27/1999 (ex NN 69/1998), päätös 2003/193/EY, EUVL L

77, 24.3.2003, s. 21.
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uusi tuki ei ole asiassa Deggendorf noudatetun oi-
keuskäytännön periaatteiden mukainen. (1)

599. Biskajan maakuntaneuvosto ja P&O
Ferries allekirjoittivat 9. heinäkuuta 1992 sopi-
muksen Bilbaon ja Portsmouthin välisestä laiva-
yhteydestä. Sopimuksessa määrätään, että viran-
omaiset ostavat Bilbao–Portsmouth-reitillä
käytettäviä matkaseteleitä. Komissio aloitti sopi-
muksesta muodollisen tutkimuksen. Menettelyn
aikana P&O Ferries ehdotti muutoksia alkuperäi-
seen sopimukseen ja sen korvaamista uudella.
Komissio ei katsonut uutta sopimusta valtion-
tueksi ja päätti lopettaa menettelyn. Uudella,
29. marraskuuta 2000 tehdyllä päätöksellä (2) Es-
panjan tukiohjelmasta Ferries Golfo de Vizcaya
-varustamon hyväksi (3) komissio totesi kyseisen
tuen yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ja
määräsi Espanjan kuningaskunnan perimään sen
takaisin.

600. Päätöksessä todettiin, että matkaseteleitä
ostamalla Diputación eli maakuntaneuvosto
pyrki ensinnäkin tukemaan Biskajan alueen elä-
keläisten matkoja Adineko-ohjelman avulla.
Ohjelmassa tarjotaan räätälöityjä pakettiloma-
matkoja. Toiseksi maakuntaneuvosto pyrki hel-
pottamaan matkustamisessa erityisjärjestelyjä
tarvitsevien Biskajan alueen asukkaiden ja insti-
tuutioiden mahdollisuuksia käyttää liikenneväli-
neitä.

601. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi tässä ta-
pauksessa, että uudella sopimuksella käyttöön otet-
tua tukea ei myönnetty EY:n perustamissopimuk-
sen 88 artiklan 3 kohdassa määrätyn menettelyn
mukaisesti, joten tuki oli sääntöjenvastaista. Tuo-
mioistuimen mukaan riidanalaisesta päätöksestä
ilmenee selvästi, että alkuperäinen sopimus ja
uusi sopimus muodostavat yhden tuen, joka on
otettu käyttöön ja pantu täytäntöön vuonna 1992
alkuperäisen sopimuksen tekemisen yhteydessä
ilman komissiolle etukäteen annettua ilmoitusta.

602. Tukea arvioidessaan komissio havaitsi, että
Diputaciónin ostamien matkaseteleiden koko-
naismäärä ei liittynyt niihin todellisiin tarpeisiin,
joita maakuntaneuvostolla oli ohjelman tavoittei-
den saavuttamiseksi. Komissio havaitsi myös,
että sopimuksessa on useita määräyksiä, joita ei
yleensä ole tavanomaiseen liiketoimintaan kuu-

luvissa, matkaseteleiden ostoa koskevissa sopi-
muksissa. Tämän vuoksi se katsoi, että liiketoimi
oli varustamolle myönnettyä tukea.

603. Diputaciónin kannan mukaan komission
olisi pitänyt myöntää tuelle EY:n perustamissopi-
muksen 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukai-
nen poikkeus, sillä hankitut matkasetelit jaettiin
Diputaciónin hallinnoimissa sosiaalisissa ohjel-
missa, joten tuki hyödytti yksittäisiä kuluttajia.
Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että sen varmista-
miseksi, että tuki on myönnetty harjoittamatta
syrjintää tuotteiden alkuperän perusteella, on sel-
vitettävä, saavatko kuluttajat kyseisen tuen riip-
pumatta siitä, mikä taloudellinen toimija toimit-
taa tuotteen tai suorittaa palvelun, joka voi täyttää
kyseisen jäsenvaltion esittämän sosiaalisen ta-
voitteen. Uuden sopimuksen nojalla P&O Ferries
saa tietyn, etukäteen määritetyn vuosittaisen
summan riippumatta kuluttajien todellisuudessa
käyttämien matkaseteleiden määrästä. Lisäksi on
muistettava, että tässä tapauksessa matkaseteleitä
koskenut ostosopimus tehtiin yksinomaan Dipu-
taciónin ja P&O Ferriesin välillä. Tässä yhtey-
dessä on kiistatonta, että uudessa sopimuksessa
ei määrätä siitä, että P&O Ferriesin jakamia mat-
kaseteleitä voitaisiin käyttää muissa yhtiöissä,
jotka voisivat täyttää Diputaciónin tavoitteleman
sosiaalisen päämäärän.

604. Koska asiassa ei ole esitetty mitään näyttöä,
joka osoittaisi sen, että kuluttajat voisivat saada
riidanalaisen tuen myös käyttäessään muiden sel-
laisten yhtiöiden palveluja, jotka kykenisivät
täyttämään Diputaciónin tavoitteleman sosiaali-
sen päämäärän, yhteisöjen tuomioistuin katsoi,
että komissio on menetellyt perustellusti päätel-
lessään, että kyseistä tukea ei ollut myönnetty yk-
sittäisille kuluttajille harjoittamatta syrjintää
tuotteiden alkuperän perusteella, ja että EY:n pe-
rustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan a ala-
kohdan edellytykset eivät näin ollen täyttyneet.
Espanja vetosi myös siihen, että mikäli riidan-
alaista tukea pidettäisiin sääntöjenvastaisena tu-
kena, perustellun luottamuksen synnyttäneet
poikkeukselliset seikat estävät riidanalaisen tuen
takaisinperimisen asetuksen (EY) N:o 659/1999
14 artiklan 1 kohdan viimeisen alakohdan mu-
kaisesti.

605. Yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi kanteen
seuraavin perustein. Valtiontukien alalla on ole-
massa merkittävä yleinen etu välttää se, että kil-
pailulle vahingolliset valtiontuet vääristävät
markkinoiden toimintaa, ja tämä edellyttää va-
kiintuneen oikeuskäytännön mukaan sitä, että

¥1∂ Yhteisöjen tuomioistuimen 15.5.1997 asiassa C-355/95 P antama
tuomio.

¥2∂ Päätös 2001/247/EY.
¥3∂ EYVL L 89, 29.3.2001, s. 28.
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sääntöjenvastaiset tuet peritään takaisin aikai-
semman tilanteen palauttamiseksi. On todettava,
että sääntöjenvastaisen tuen saajan mahdolli-
suutta vedota sellaisiin poikkeuksellisiin olosuh-
teisiin, joiden perusteella se on voinut perustel-
lusti luottaa tuen sääntöjenmukaisuuteen ja
joiden perusteella se voi kieltäytyä tuen palautta-
misesta, ei voida sulkea pois. (1) Jäsenvaltio,
jonka viranomaiset ovat myöntäneet tuen EY:n
perustamissopimuksen 88 artiklassa vahvistettu-
jen menettelymääräysten vastaisesti, ei sen sijaan
voi vedota edunsaajien perusteltuun luottamuk-
seen vapautuakseen velvollisuudestaan toteuttaa
tarvittavat toimenpiteet sellaisen komission pää-
töksen täytäntöönpanemiseksi, jolla komissio on
määrännyt kyseisen jäsenvaltion perimään tuen
takaisin. Näin ollen ei ole kyseessä olevan jäsen-
valtion vaan tukea saaneen yrityksen asiana lain-
vastaisen tuen palauttamista vastustaakseen ve-
dota poikkeuksellisiin oloihin, joiden takia sille
on voinut syntyä perusteltu luottamus. Tässä yh-
teydessä on täsmennettävä, että se, että komissio
on alun perin tehnyt myönteisen päätöksen, jolla
riidanalainen tuki on hyväksytty, ei ole voinut
synnyttää P&O Ferriesissä perusteltua luotta-
musta, koska kyseinen päätös on riitautettu kan-
neoikeutta koskevassa määräajassa ja koska yh-
teisöjen tuomioistuimet ovat kumonneet sen.
Edellä mainittujen perustelujen mukaisesti
P&O Ferriesissä ei ollut voinut syntyä esillä ol-
leessa asiassa perusteltua luottamusta.

3 Päätösten noudattamatta jättäminen

606. Komissio päätti 13. marraskuuta 2002
hyväksyä (2) Bull-yritykselle vuoden 2002 alku-
puoliskolla myönnetyn 450 miljoonan euron
pelastustuen. (3) Tämän myönteisen päätöksen
edellytyksenä oli se, että Bull maksaa käteisenna-
kon takaisin ennen 17. kesäkuuta 2003. Päätök-
sellä lopetettiin tutkintamenettely, joka oli aloi-
tettu 9. huhtikuuta 2002. Lopullinen päätös
perustui siihen, että käteisennakko noudatti val-
tiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelasta-
miseksi ja rakenneuudistukseksi annetuissa
suuntaviivoissa vahvistettuja edellytyksiä. Ko-
missio oli varmistanut tutkimuksensa aikana, että
käteisennakko todellakin oli pelastustuki ja että
sitä ei käytetty Bullin rakenneuudistuksen rahoit-
tamiseen.

607. Pelastus- tai rakenneuudistustukea koske-
vissa suuntaviivoissa edellytetään kuitenkin, että
tuki maksetaan takaisin 12 kuukauden kuluessa
viimeisestä tukierästä. Koska tätä edellytystä ei
pystytty varmistamaan päätöksen hyväksymis-
hetkellä, komissio asetti hyväksyntänsä edelly-
tykseksi, että Ranska esittäisi sille todisteet takai-
sinmaksusta 17. kesäkuuta 2003 mennessä.
Komissio on todennut, ettei Ranska aikonut vaa-
tia Bullille myönnetyn tuen takaisinmaksua mää-
räajassa. Komissio katsoi näin ollen, ettei Ranska
ole täyttänyt sille kuuluvia velvoitteita, ja päätti
nostaa Ranskaa vastaan kanteen yhteisöjen tuo-
mioistuimessa. Perustamissopimus mahdollistaa
tämän, jos jäsenvaltio ei noudata valtiontuesta
tehtyä lopullista päätöstä määräajassa.

4 Tuomioistuinten tuomiot

608. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuo-
mioistuin antoi 6. maaliskuuta tuomion asiassa
WestLB (4), joka koskee Wohnungsbauförde-
rungsanstaltin (Wfa) siirtoa WestLB:lle ja kysei-
seen liiketoimeen sisältyvää valtiontukea.
WestLB on Saksan suurin Landesbank-pankki
(julkisoikeudellinen luottolaitos). Sen omistavat
Nordrhein-Westfalenin osavaltio (suunnilleen
43 prosenttia) sekä kaksi muuta julkisyhteisöä ja
kaksi säästöpankkien yhteenliittymää. Joulu-
kuussa 1991 osavaltio siirsi kokonaan omista-
mansa Wfa:n omana pääomana WestLB:lle. Wfa
on julkinen kehitysluottolaitos, joka tukee asun-
torakentamista. Vaikka varojen sisältämä likvidi-
teetti varattiin edelleen Wfa:n julkisiin tehtäviin,
WestLB:n oma pääoma kasvoi, minkä ansiosta
pankki pystyi lisäämään liiketoimiaan. Tämä oli
erityisen tärkeää, sikäli että Euroopan yhteisön
lainsäädännössä oli tiukennettu omaa pääomaa
koskevia vaatimuksia (luottolaitosten vakavarai-
suussuhteesta annettu direktiivi ja omista varoista
annettu direktiivi) 30. päivästä kesäkuuta 1993.
Osavaltion omistusosuus WestLB:stä ei siirron
myötä kasvanut. Tammikuusta 1992 alkaen Nor-
drhein-Westfalenin osavaltio sai kuitenkin pää-
omaosuudestaan rahallisen korvauksen, joka oli
vuosittain 0,6 prosenttia verojen jälkeen.

609. Saksalaisten yksityispankkien yhdistys
Bundesverband deutscher Banken teki kantelun,
jonka mukaan siirtoon sisältyi sääntöjenvastaista
valtiontukea, sillä osavaltion pääomasta saama

¥1∂ Asia C-5/89, komissio v. Saksa (Kok. 1990, s. I-3437, 16 kohta).
¥2∂ EUVL C 209, 19.8.2003.
¥3∂ C 29/2002.

¥4∂ Asia T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale v. komis-
sio.
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korvaus oli riittämätön. Asiaa perusteellisesti tut-
kittuaan komissio päätti 8. heinäkuuta 1999, että
osavaltion saama korvaus ei ollut niin kutsutun
markkinataloussijoittajaa koskevan periaatteen
mukainen ja että WestLB oli näin ollen saanut
yhteismarkkinoille soveltumatonta sääntöjenvas-
taista tukea. Komissio katsoi, että osasta
WestLB:lle siirrettyjä varoja olisi vuosittain pitä-
nyt saada markkina-arvoista tuottoa 9,3 prosent-
tia verojen jälkeen. Komission laskelmat perus-
tuivat 12 prosentin perustuottoon (käteisvarojen
pitkäaikaisten sijoitusten (cash core) keskimää-
räinen tuotto pankkialalla sijoitusajankohtana).
Tähän lisättiin 1,5 prosenttia liiketoimen erikois-
luonteen vuoksi, minkä jälkeen vähennettiin
4,2 prosenttia sijoitetun pääoman maksuvalmiu-
teen liittyvien puutteiden vuoksi.

610. Vaikka yhteisöjen ensimmäisen oikeusas-
teen tuomioistuin kumosi komission päätöksen
katsottuaan, että noin 808 miljoonan euron tuki-
määrän laskennassa käytetyt perusteet olivat riit-
tämättömät, tuomio vahvisti ja selkeytti komis-
sion valtiontukialalla soveltamia tärkeimpiä
toimintaperiaatteita, erityisesti markkinataloussi-
joittajaa koskevan periaatteen soveltamista yri-
tyksiin, jotka eivät ole vaikeuksissa. Tuomiois-
tuin hylkäsi kantajien näkemyksen siitä, että
komissio oli laajentanut ”valtiontuen” käsitettä
sääntöjenvastaisesti. Tämä vahvisti, että kyseessä
on valtiontuki, jos valtio pyytää tällaisesta sijoi-
tuksesta vähemmän voittoa kuin markkinatalou-
dessa toimiva yksityinen sijoittaja olisi vaatinut
samanlaisesta sijoituksesta. Tuomioistuin katsoi
myös, että komissio sai ottaa huomioon asian-
omaisella alalla tehtyjen sijoitusten keskimääräi-
sen tuoton määritelläkseen kohtuullisen korvauk-
sen.

611. Yhdistetyissä asioissa van Calster ja
Cleeren (1) yhteisöjen tuomioistuimessa käsitel-
tiin eläinten terveydestä annettua Belgian lakia (2),
jolla perustetaan järjestelmä eläintautien torjumi-
sen ja eläinhygienian parantamisen rahoittami-
seksi. Samoin käsiteltiin kyseisen lain merkitystä
valtiontuen kannalta. Lain tavoitteena oli eläin-
tautien torjunta kansanterveyden ja karjankasvat-
tajien taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseksi.
Lain nojalla kauppiaiden van Calster ja Cleeren
sekä teurastamon Openbaar Slachthuis NV oli
maksettava maksuja vuonna 1987 perustettuun

rahastoon. Pääasioissa kantajat vaativat palautta-
maan osan näistä maksuista sillä perusteella, että
ne oli peritty yhteisön oikeuden vastaisesti.

612. Van Calster ja Cleeren katsoivat, että sään-
töä, jonka tavoitteena on estää se, että jäsenval-
tioilla olisi houkutus rikkoa EY:n perustamisso-
pimuksen 88 artiklan 3 kohtaa, ja joka ilmenee
samasta tuomiosta, sovelletaan myös tukiin,
joilla on taannehtiva vaikutus, toisin sanoen tu-
kiin, joita jäsenvaltio haluaa myöntää ajanjak-
soksi, joka on niistä ilmoitettaessa jo kulunut.

613. Yhteisöjen tuomioistuin ratkaisi ensin,
sovelletaanko EY:n perustamissopimuksen
88 artiklan 3 kohdassa määrättyä valtiontuen il-
moittamisvelvollisuutta ja kyseisen velvollisuu-
den mahdollisesta noudattamatta jättämisestä
aiheutuvia seurauksia myös tällaisen tuen rahoi-
tustapaan. Itse asiassa tämä kysymys koskee tuki-
toimenpidettä, jossa säädetään olennaisesti siihen
kuuluvasta, nimenomaan ja pelkästään tuen ra-
hoittamiseen tarkoitetusta maksujärjestelmästä.
Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että EY:n
perustamissopimuksen 87 artiklassa ei sallita,
että komissio erottaa varsinaisen tuen sen rahoi-
tustavasta ja jättää ottamatta huomioon rahoitus-
tavan, jos se yhdessä varsinaisen tuen kanssa
tekee koko järjestelmän yhteismarkkinoille
soveltumattomaksi. (3)

614. Tästä seuraa, että tukitoimen rahoitustapa voi
tehdä koko tukijärjestelmän, joka sillä on tarkoitus
rahoittaa, yhteismarkkinoille soveltumattomaksi.
Näin ollen tukea ei voida tarkastella erillään sen ra-
hoitustavan vaikutuksista. Tällaisessa tapauksessa
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan
mukaisen ilmoituksen on koskettava tukitoimenpi-
teen lisäksi myös tuen rahoitustapaa, jotta komissio
voi suorittaa arviointinsa kattavien tietojen perus-
teella. Muussa tapauksessa ei voida sulkea pois
sitä, että yhteismarkkinoille soveltuvaksi todetaan
tukitoimenpide, jota ei olisi voitu tällaiseksi todeta,
jos komission tiedossa olisi ollut sen rahoitustapa.
Kun otetaan huomioon, että ilmoitusvelvollisuus
kattaa myös tuen rahoitustavan, seurauksia, jotka
aiheutuvat siitä, että kansalliset viranomaiset rikko-
vat perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan
viimeistä virkettä, on sovellettava myös tähän tuki-
toimenpiteen osatekijään. Periaatteessa jäsenval-
tion on maksettava takaisin yhteisön lainsäädännön
vastaisesti perityt maksut.

¥1∂ Yhdistetyt asiat C-261/01 ja C-262/01, Belgische Staat v. Eugène
van Calster ja Felix Cleeren ja Openbaar Slachthuis NV.

¥2∂ Belgian virallinen lehti Moniteur belge, 17.4.1987. ¥3∂ Asia 47/69, Ranska v. komissio, Kok. 1970, s. 487, 4 kohta.
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615. Vuoden 1998 laki ilmoitettiin komissiolle
ja todettiin yhteismarkkinoille soveltuvaksi vuo-
den 1996 päätöksellä. Sekä varsinainen tuki että
sen rahoittamiseksi perittävät maksut ovat näin
ollen laillisia, siltä osin kuin ne koskevat ajanjak-
soa, joka alkaa juuri kyseisen päätöksen tekopäi-
västä eli 9. elokuuta 1996. Vuoden 1998 laissa
säädetään kuitenkin maksuista, jotka ovat vaiku-
tukseltaan taannehtivia 1. tammikuuta 1988 al-
kaen. Osa vuoden 1998 lailla säädetyistä mak-
suista on näin ollen peritty vuoden 1996 päätöstä
edeltävältä ajanjaksolta. Sikäli kuin vuoden 1998
laissa säädetään vaikutukseltaan taannehtivista
maksuista, kyseinen laki on näin ollen lainvastai-
nen sen vuoksi, että tältä osin ei ole noudatettu
vaatimusta, jonka mukaan tukijärjestelmän to-
teuttamisesta on ilmoitettava etukäteen. Kyseiset
maksut on siis peritty EY:n perustamissopimuk-
sen 88 artiklan 3 kohdan viimeisen virkkeen vas-
taisesti.

616. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi myös, ettei
komissio voi määrätä valtiontukea palautetta-
vaksi vain sillä perusteella, että siitä ei ole ilmoi-
tettu EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan
3 kohdan mukaisesti. Tuomioistuin katsoi kui-
tenkin, että kansalliset tuomioistuimet voivat
tehdä näin. Kansallisten tuomioistuinten ”on teh-
tävä asiasta kaikki päätelmät kansallisen lainsää-
däntönsä mukaisesti sekä kyseessä olevien tuki-
toimenpiteiden toteuttamista koskevien toimien
pätevyyden osalta että myönnetyn rahallisen tuen
takaisinperimisen osalta”. (1)

617. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti 20. mar-
raskuuta (2) asiassa Ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie v. S.A. GEMO antamas-
saan tuomiossa kannan, jonka komissio oli il-

maissut käynnissä olevassa muodollisessa
tutkintamenettelyssä. (3) Sen mukaan Ranskan
julkisten renderointipalveluiden tarjoama palvelu
poistaa maksutta teurastamojätteet ja maatiloilla
kuolleet eläimet on viljelijöille ja teurastamoille
annettavaa valtiontukea. Yhteisöjen tuomioistuin
vahvisti myös, että julkisen palvelun tarjoaminen
maksutta yrityksille on valtiontukea, jos a) valtio
maksaa palvelusta aiheutuvat kustannukset,
b) yritykset vapautuvat näin kustannuksista,
jotka niille tavallisesti aiheutuisivat osana niiden
toimintaa, ja c) palvelu tarjotaan valikoidulle yri-
tysjoukolle.

618. Yhteisöjen tuomioistuin joutui arvioimaan
22. toukokuuta tekemässään Freskot-tuomiossa (4),
oliko pelkästään kotimaisista tuotteista kannettu
veroluonteinen maksu sellaisenaan yhteisen
markkinajärjestelyn vastainen. Vero kannettiin
maataloustuotteiden liikevaihdosta. Veron tuot-
toa käytettiin rahoittamaan kreikkalaisten viljeli-
jöiden vakuutusjärjestelmä (jota hallinnoi
ELGA). Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että vero-
luonteinen maksu voi olla yhteisen markkinajär-
jestelyn vastainen, jos se vaikuttaa kauppaan,
vaikka vero kannetaan ainoastaan kotimaisista
tuotteista ja vaikka kotimaisia tuotteita, jotka ja-
lostetaan ja pidetään kaupan kotimaassa, ja niitä,
jotka viedään muihin jäsenvaltioihin, ei erotella.
Tuomioistuin yksilöi useita tekijöitä, joiden
avulla tällaista vaikutusta voidaan arvioida: ve-
ron suuruus (korkea vero voi vaikuttaa enemmän
kuin alhainen), kesto (pysyvä vero vaikuttaa
enemmän kuin lyhytaikainen), edunsaaja ja kor-
vaus (jos veron tuotto käytetään niiden tuotteiden
hyväksi, joista se kannetaan, mahdollinen vaiku-
tus alenee tai häviää).

¥1∂ Katso tuomion 64 kohta.
¥2∂ Asia C-126/01.

¥3∂ C 49/2002.
¥4∂ Asia C-355/00.
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E – Tilastot

Kuvio 6 – Kirjattujen asioiden määrän kehitys vuosina 1998–2003 
(muut alat kuin maatalous, kalastus, liikenne ja kivihiiliteollisuus)
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Kuvio 7 – Komission tekemien päätösten määrän kehitys vuosina 1998–2003 
(muut alat kuin maatalous, kalastus, liikenne ja kivihiiliteollisuus) 
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Kuvio 8 – Päätösten määrä jäsenvaltioittain vuonna 2003  
(muut alat kuin maatalous, kalastus, liikenne ja kivihiiliteollisuus)  
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IV – YLEISHYÖDYLLISET PALVELUT
1 Viimeaikaiset tapahtumat

Yleiset periaatteet

619. On tärkeää täsmentää, millaisin edellytyk-
sin jäsenvaltiot voivat myöntää rahoitustukea yri-
tyksille, jotka tarjoavat yleisiin taloudellisiin tar-
koituksiin liittyviä palveluita. Erityisesti on
tarkennettava tällaisen rahoituksen ja valtiontu-
kia koskevien yhteisön sääntöjen väliset yhtey-
det. Jotta jäsenvaltiot pystyisivät nauttimaan yhä
suuremmasta avoimuudesta ja oikeusvarmuu-
desta, komissio ehdotti Laekenissa 14. ja
15. joulukuuta 2001 kokoontuneelle Eurooppa-
neuvostolle osoittamassaan kertomuksessa kak-
sivaiheista lähestymistapaa:

– Ensin laaditaan yhteisön puitteet valtion-
tuille, joita myönnetään julkisen palvelun
korvaamiseksi.

– Toiseksi laaditaan ryhmäpoikkeusasetus, si-
käli kuin se on aiheellista näiden puitteiden
soveltamisen yhteydessä saadun kokemuk-
sen perusteella. Asetuksen soveltamisala on
määriteltävä huolellisesti.

620. Viivytystä on aiheuttanut julkisen palvelun
velvoitteesta maksettavan korvauksen oikeudelli-
sesta asemasta vallinnut epävarmuus. Tältä osin
yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Altmark (1)
24. heinäkuuta antama tuomio selventää merkit-
tävästi yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka koskevat
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan sovelta-
mista yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä
palveluita tarjoavien yritysten julkiseen rahoituk-
seen.

Altmark-tuomio

621. Tuomioistuimen käsittelemä asia liittyy
Landkreis Stendalissa (Saksa) tarjottavien vaki-
tuisten linja-autopalveluiden toimilupien jaka-
mista koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin
sekä kyseisten palvelujen suorittamiseen myön-
nettävään julkiseen tukeen. Saksan toimivaltaiset
viranomaiset olivat myöntäneet toimiluvat Alt-
mark Trans -yritykselle vuonna 1990, ja toimilu-
pia oli jatkettu kahdesti eli vuosina 1994 ja 1996.
Toimiluvissa yritykselle asetetaan tiettyjä vel-
voitteita, jotka koskevat erityisesti viranomaisten
määrittelemiä hintatariffeja ja aikatauluja. Vasti-

neeksi yritys voi saada rahoitustukea toiminta-
tappion kattamiseksi.

622. Saksan viranomaiset olivat hylänneet erään
kilpailijan esittämät toimilupahakemukset,
minkä jälkeen kyseinen yritys nosti saksalaisessa
tuomioistuimessa kanteen sillä perusteella, ettei
Altmark täyttänyt Saksan lainsäädännön vaati-
muksia. Erityisesti se katsoi, ettei Altmark ollut
taloudellisesti kannattava yritys, sillä se ei selvin-
nyt ilman julkista tukea. Muutoksenhakutuomio-
istuin hyväksyi nämä perustelut ja peruutti
Altmarkille myönnetyt toimiluvat. Perustamisso-
pimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaan on osoi-
tettava, että kyseinen yritys saa etua, jota se ei
olisi saanut tavanomaisissa markkinaolosuh-
teissa. Komissio on katsonut perinteisesti, ettei
kyseinen peruste täyty, kun kyseessä on julkisen
palvelun velvoitteesta maksettava korvaus, koska
tarkoituksena on ainoastaan korvata valtion aset-
tama erityinen velvoite.

623. Altmarkin nostamaa kannetta käsitelles-
sään yhteisöjen tuomioistuin vastasi sille tehtyyn
ennakkoratkaisupyyntöön. Antamassaan tuo-
miossa yhteisöjen tuomioistuin vahvistaa, että ky-
seessä on korvaus, mutta asettaa tiukat rajat sille,
milloin jäsenvaltioiden myöntämiä korvauksia ei
luokitella valtiontueksi.

624. Yhteisöjen tuomioistuin muistuttaa en-
sinnä, että toimenpiteestä on koiduttava etua,
jotta sitä voidaan pitää valtiontukena. Asioissa
ADBHU ja Ferring luomansa oikeuskäytännön
mukaisesti yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että
”siltä osin kuin valtion toimenpidettä on pidet-
tävä korvauksena, joka on vastike edunsaajayri-
tysten suorittamista sellaisista palveluista, jotka
johtuvat julkisen palvelun velvoitteiden täyttämi-
sestä siten, että kyseiset yritykset eivät todelli-
suudessa saa taloudellista etua ja että kyseinen
toimenpide ei näin ollen aseta kyseisiä yrityksiä
edullisempaan kilpailutilanteeseen suhteessa
niiden kilpailijayrityksiin, tällaiseen toimenpi-
teeseen ei sovelleta perustamissopimuksen
87 artiklan 1 kohtaa”.

625. Tuomioistuin katsoo, ettei kyse ole tuesta,
jos neljä seuraavaa edellytystä täyttyy:

– Edunsaajayrityksen tehtäväksi on tosiasiassa
annettava julkisen palvelun velvoitteiden
täyttäminen ja nämä velvoitteet on määritel-
tävä selvästi.

– Ne parametrit, joiden perusteella korvaus
lasketaan, on etukäteen vahvistettava objek-¥1∂ Asia C-280/00.
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tiivisesti ja läpinäkyvästi, jotta vältettäisiin
sellaisen taloudellisen edun sisältyminen
korvaukseen, joka olisi omiaan suosimaan
edunsaajayritystä suhteessa sen kilpailijayri-
tyksiin.

– Korvaus ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen,
jotta voidaan kattaa kaikki ne kustannukset
tai osa niistä kustannuksista, joita julkisen
palvelun velvoitteiden täyttäminen aiheuttaa,
kun otetaan huomioon kyseisestä toimin-
nasta saadut tulot ja kyseisten velvoitteiden
täyttämisestä saatava kohtuullinen voitto.

– Silloin kun julkisen palvelun velvoitteiden
täyttämisestä vastaavaa yritystä ei tietyssä
konkreettisessa tapauksessa valita sellaisessa
julkisia hankintoja koskevassa menettelyssä,
jossa on mahdollista valita se ehdokas, joka
kykenee tuottamaan kyseiset palvelut julkis-
yhteisön kannalta vähäisimmin kustannuk-
sin, tarvittavan korvauksen taso on määritet-
tävä tarkastelemalla sellaisia kustannuksia,
joita hyvin johdetulle ja asetettujen julkisen
palvelun velvoitteiden täyttämisen kannalta
riittävillä kuljetusvälineillä varustetulle kes-
kivertoyritykselle aiheutuisi kyseisten vel-
voitteiden täyttämisestä, kun otetaan huo-
mioon toiminnasta saadut tulot ja kyseisten
velvoitteiden täyttämisestä saatava kohtuul-
linen voitto.

626. Kun nämä perusteet täyttyvät, korvaukset
eivät ole valtiontukea, joten niistä ei tarvitse il-
moittaa ennakolta.

627. Tuomioistuin vahvistaa siis useilta osin ko-
mission perinteisesti soveltaman lähestymista-
van. Julkisen palvelun velvoitteesta maksettavia
korvauksia voidaan maksaa ainoastaan yrityk-
sille, jotka tosiasiallisesti hoitavat yleisiin talou-
dellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita. Vaikka
jäsenvaltioilla on asiassa paljon harkintavaltaa,
komission on kuitenkin valvottava, etteivät jäsen-
valtiot tee ilmeisiä virheitä tätä toimivaltaa käyt-
täessään. Julkisia korvauksia ei ole perusteltua
myöntää yrityksille, joiden toiminta mitä ilmei-
simmin ei ole yleishyödyllistä. Samaan tapaan on
ensiarvoisen tärkeää, että yleisiin taloudellisiin
tarkoituksiin liittyviä palveluita tarjoavien yritys-
ten velvoitteet määritellään selkeästi. Jotta julkis-
ten palveluiden rahoitus olisi avointa, valtion on
otettava käyttöön järjestelyt, joissa toisaalta mää-
ritellään yrityksen velvoitteet ja toisaalta valtion
velvoitteet erityisesti rahoituskorvauksen osalta.

628. Kaikkein tärkeimmällä sijalla ovat yksityis-
kohtaiset säännöt, joilla määritellään ja lasketaan
rahoituskorvaus. Kun jäsenvaltion ja yleisiin ta-
loudellisiin tarkoituksiin liittyvää palvelua tar-
joavan yrityksen väliset suhteet muuttuvat sopi-
muspohjaisiksi, loogisena seurauksena on se, että
korvauksen laskemiseksi on määriteltävä etukä-
teen tietyt parametrit. Jos parametreja ei ole mää-
ritelty etukäteen, valtion yrityksen mahdollisesta
toimintatappiosta maksama korvaus on valtiontu-
kea. Tuomioistuin ei puutu korvauksen määrään,
vaan se käsittelee yksinomaan korvauksen laske-
misessa käytettäviä parametreja. Tuomiossa ei
tarkenneta, mitä parametrilla tarkoitetaan. Tämä
tuomioistuimen käyttämä peruste noudattaa
myös komission noudattamaa käytäntöä. Jos
yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän pal-
velun tarjoavalla yrityksellä on oltava palvelun
toiminnan kannalta tarpeelliset resurssit, valtion
ei olisi perusteltua maksaa korvausta, joka ylittää
aiheutuneet kustannukset. Tuomioistuin vahvis-
taa myös, että kyseisillä yrityksillä on luonnolli-
sesti oikeus saada kohtuullinen korvaus.

629. Tuomiossa tehdään joitakin muutoksia kor-
vauksen laskemisessa käytettyyn menetelmään.
Jos yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän
palvelun tarjoava yritys on valittu ”sellaisessa
julkisia hankintoja koskevassa menettelyssä,
jossa on mahdollista valita se ehdokas, joka kyke-
nee tuottamaan kyseiset palvelut julkisyhteisön
kannalta vähäisimmin kustannuksin”, yritykselle
maksettava korvaus ei ole tuomioistuimen mu-
kaan valtiontukea.

Vihreä kirja yleishyödyllisistä palveluista

630. Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parla-
mentti olivat pyytäneet komissiota pohtimaan
mahdollisuutta esittää puitedirektiivi yleishyö-
dyllisistä palveluista.

631. Nämä yleishyödylliset palvelut vaihtelevat
paljon jäsenvaltiokohtaisesti, ne kattavat useita
eri toimintoja, ja ne riippuvat paljon jäsenvaltioi-
den tekemistä valinnoista. Euroopan unioni kun-
nioittaa tätä moninaisuutta sekä kansallisten,
alueellisten ja paikallisten viranomaisten roolia.
Komissio katsoi, että ennen kuin se arvioisi mah-
dollisuutta antaa puitedirektiivi, olisi hyödyllistä
keskustella laajalti yleishyödyllisten palveluiden
asemasta osana Euroopan kehittämistä.

632. Komission toukokuussa 2003 hyväksy-
mässä vihreässä kirjassa käsitellään etupäässä
neljää seuraavaa kysymystä:
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– yhteisön mahdollisen toiminnan laajuus tois-
sijaisuusperiaatteen rajoissa

– periaatteet, jotka voitaisiin sisällyttää yleis-
hyödyllisiä palveluita koskevaan puitedirek-
tiiviin tai muuhun yleiseen säädökseen, ja
tästä säädöksestä saatava konkreettinen lisä-
arvo

– ”hyvän hallintotavan” määritelmä yleis-
hyödyllisten palvelujen järjestämisen, sään-
telyn, rahoituksen ja arvioinnin alalla talou-
den kilpailukyvyn parantamiseksi sekä
tehokkaan ja oikeudenmukaisen pääsyn ta-
kaamiseksi kaikille ihmisille korkealaatui-
siin palveluihin, jotka tyydyttävät heidän tar-
peensa

– toimenpiteet, joiden avulla voitaisiin lisätä
oikeusvarmuutta sekä varmistaa johdonmu-
kainen ja yhdenmukainen yhteys yleis-
hyödyllisten palvelujen korkean tason säilyt-
tämistä koskevan tavoitteen sekä kilpailu- ja
sisämarkkinasääntöjen tiukan soveltamisen
välillä.

633. Euroopan parlamentti, jäsenvaltiot ja kan-
salaisyhteiskunta ovat esittäneet vihreään kirjaan
useita kommentteja. Komissio päättää näiden
kommenttien perusteella vuonna 2004, millaisia
jatkotoimia se toteuttaa vihreän kirjan osalta.

2 Valtiontukitapaukset

Energia-ala

634. Komissio sovelsi ensimmäisen kerran Alt-
mark-tuomiossa luotua oikeuskäytäntöä ja
hyväksyi 18. joulukuuta toimenpiteen, jonka ta-
voitteena on edistää uusiin sähkövoimaloihin Ir-
lannissa tehtäviä investointeja sähkön toimitus-
varmuuden takaamiseksi. (1)

635. Kyseistä päätöstä tehdessään komissio so-
velsi yhteisöjen tuomioistuimen vahvistamia pe-
rusteita ja katsoi, ettei Irlannin viranomaisten
8. lokakuuta ilmoittama toimenpide sisältänyt
valtiontukea. Irlannin viranomaiset olivat toden-
neet, että lähitulevaisuudessa Irlannin kansalli-
silla markkinoilla olisi sähköntuotantovajausta,
ja ne ottivat näin ollen käyttöön järjestelmän tä-
män vajauksen poistamiseksi.

636. Irlannin viranomaiset käynnistivät tarjous-
kilpailun, joka oli avoin kaikille yhteisön toimi-
joille. Tarjouskilpailun voittajien kanssa tehdään
sopimukset, joiden nojalla tuotantokapasiteetin
käyttöönasettamisesta maksetaan palkkio. Palk-
kioita mukautetaan sen perusteella, minkä osan
investoinnistaan sähköntuottajat saavat takaisin
markkinoilta.

637. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti Altmark-
tuomiossaan neljä perustetta, joiden täyttyessä
voidaan katsoa, ettei korvaus, jonka valtio mak-
saa yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän
palvelun velvoitteesta, ole EY:n perustamissopi-
muksen 87 artiklan 1 kohdan mukaista valtiontu-
kea.

638. Koska Irlannin viranomaisten toteuttama
toimenpide täyttää kaikki neljä perustetta, komis-
sio päätti olla vastustamatta sitä. Päätöksessä kä-
sitellään erityisesti sitä, milloin sähkömarkki-
noilla on kyse yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin
liittyvästä palvelusta. Päätöksessä todetaan, että
huomioon on otettava Irlannin saariasema ja va-
rakapasiteetin turvaaminen. Sähköntoimittajat
pystyvät takaamaan, että kaikki kuluttajat saavat
ympäri vuoden sähköä, joten palvelu voidaan
katsoa yleishyödylliseksi.

Postipalvelut

639. Komissio teki 27. toukokuuta, 23. heinä-
kuuta ja 11. marraskuuta kolme päätöstä olla vas-
tustamatta Yhdistyneen kuningaskunnan (2),
Belgian (3) ja Kreikan (4) hallitusten ilmoittamia
korvaustoimenpiteitä.

640. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus il-
moitti myös Post Office Limited (POL) -yhtiötä
koskevasta uudesta toimenpidekokonaisuudesta.
Tavoitteena on palauttaa POL:n kannattavuus, sa-
malla kun maaseudulla säilytetään kattavat posti-
palvelut ja pystytään tarjoamaan erityisiä yleisiin
taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja.
POL on toimipaikkojen määrän perusteella suu-
rin asiakastoimintaa harjoittava postitoimiyhtiö
Euroopassa. Se on valtion omistaman Royal Mail
Group plc:n sataprosenttisesti omistama tytäryh-
tiö ja tärkein välikäsi hallituksen ja kansalaisten
välillä tarjotessaan maanlaajuisia suoria postipal-
veluita. Sen tarjoamat palvelut liittyvät pääosin
yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin (90 prosenttia

¥1∂ N 475/2003.

¥2∂ N 763/2002.
¥3∂ N 784/2002.
¥4∂ N 183/2003.
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liikevaihdosta). POL on julkinen palveluverkko,
ja sen tappiot aiheutuvat pääosin velvoitteesta
kattaa koko maa. Tämän vuoksi se on joutunut pi-
tämään yllä rakenteellisesti tappiota tuottavia toi-
mipaikkoja. Ilman Royal Mail Group plc:n
myöntämää lainaa POL ei olisi voinut jatkaa toi-
mintaansa.

641. Ilmoitetut kolme toimenpidettä saattavat
olla EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan
1 kohdan mukaista tukea. Maaseutuposteille
vuosittain maksettavaksi suunniteltu korvaus
(enintään 150 miljoonaa Englannin puntaa) ei
kuitenkaan ylitä kustannuksia, jotka aiheutuvat
2 000:n rakenteellisesti tappiota tuottavan maa-
seutupostin ylläpitämisestä, kun otetaan huo-
mioon kilpailun alaisten toimintojen myönteinen
vaikutus. Hallituksen maksamien korvausten
(enintään 1,3 miljardia Englannin puntaa) tavoit-
teena on ensinnäkin auttaa POL:ää maksamaan
takaisin lainansa Royal Mail -ryhmälle ja toiseksi
selviämään veloistaan kokonaan varainhoitovuo-
den 2006/2007 loppuun mennessä. Korvauksia
on tarkoitus maksaa ainoastaan vähimmäis-
määrä, joka tarvitaan POL:n toiminnan jatkumi-
seksi. POL:lle on myönnetty enintään
1 150 miljoonan Englannin punnan suuruinen
pysyvä pääomalaina, koska POL ei ole pankki ja
koska sillä ei ole pääsyä talletuksiin. Myös tätä
lainaa on tarkoitus myöntää vähimmäismäärä,
joka tarvitaan, jotta toimipaikoissa voidaan tar-
jota yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä
palveluja.

642. Toimintojen erottelulla varmistetaan, ettei
hallitus myönnä POL:n yleispaketissa kaksinker-
taista korvausta (komissio hyväksyi viime
vuonna kaksi muuta ilmoitettua, samaan tavoit-
teeseen tähtäävää toimenpidekokonaisuutta). Li-
säksi Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus sitou-
tui perimään takaisin mahdolliset liian suuret
korvaukset, jos tällaisia ilmenee POL:n erillisestä
kirjanpidosta.

643. Koska käyttöön on otettu järjestelyt liian
suurten korvausten estämiseksi ennakolta ja täl-
laisten mahdollisten liikakorvausten perimiseksi
takaisin jälkikäteen, POL:lle ei ole syntynyt to-
dellista etua. Tarkastelussa on päädytty siihen,
että toimenpiteet soveltuvat yhteismarkkinoille.
Komissio päätti näin ollen 27. toukokuuta olla
vastustamatta kyseisiä toimenpiteitä.

644. Komissio arvioi Belgian valtion suunnitte-
lemaa ja ilmoittamaa 300 miljoonan euron pää-

omalisäystä Belgian postilaitokseen (La Poste
SA).

645. Eläkesäännöksen kumoaminen ei tuonut
Belgian postilaitokselle etua, koska postilaitos
pääsi samaan asemaan kuin muut yksityiset
markkinainvestoijat. Se ei myöskään käyttänyt
valtiontakausta, jota sovelletaan ainoastaan
pyynnöstä. Yhtiöverosta myönnetyllä vapautuk-
sella ei ollut vaikutusta, sillä ajanjakson nettotu-
lokertymä oli negatiivinen. Kyseiset kaksi toi-
menpidettä eivät näin ollen merkinneet valtion
varojen siirtoa. Mikään näistä kolmesta toimen-
piteestä ei ole tukea, sillä EY:n perustamissopi-
muksen 87 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edel-
lytykset eivät täyty niiden osalta.

646. Toisaalta aiemmat kaksi ilmoittamatonta
pääomalisäystä eli vapautus paikallisverosta ja
erillisen kirjanpidon osoittama julkisesta palve-
lusta aiheutuvien nettokustannusten ylikorvaami-
nen vuosina 1993–1995 katsottiin EY:n perusta-
missopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaiseksi
mahdolliseksi valtiontueksi.

647. Erillisestä kirjanpidosta käy ilmi, että vuo-
desta 1995 lähtien julkisesta palvelusta aiheutu-
vista nettokustannuksista on maksettu liian
pientä korvausta. Koska liian suuren korvauksen
ja kolmen mahdollisen valtiontukitoimenpiteen
nykyarvo alitti myöhemmin maksettujen liian
pienten korvausten ja ilmoitetun pääomalisäyk-
sen nykyarvon, komissio päätti olla vastustamatta
toimenpidettä, sillä uusi toimenpide ei johtanut
julkisesta palvelusta aiheutuvista nettokustan-
nuksista maksettuun ylisuureen korvaukseen ja
soveltui sinällään yhteismarkkinoille. On tuotava
esille, että kirjanpidon eriyttäminen, jota toteutet-
tiin kahdeksan vuoden ajan, ennen kuin se muu-
tettiin pakolliseksi ensimmäisellä direktiivillä,
helpotti komission työtä ja lisäsi oikeusvar-
muutta.

648. Huhtikuussa 2003 Kreikka ilmoitti 80 mil-
joonan euron tuesta Kreikan postilaitoksen uu-
denaikaistamisen rahoittamiseksi. Kreikan posti-
laitoksen tehtävänä on yleisten postipalveluiden
ja muiden yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liit-
tyvien palveluiden, erityisesti peruspankkipalve-
luiden, tarjoaminen. Tuen tarkoituksena ovat
Kreikan postilaitoksen perusrakenteiden uuden-
aikaistaminen sekä tällä hetkellä EY:n standar-
dien alapuolelle jäävien yleisten postipalveluiden
laadun parantaminen. Tuki rajoittuu Kreikan pos-
tilaitoksen tarjoamien, yleisiin taloudellisiin tar-
koituksiin liittyvien palveluiden uudenaikaista-
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misesta syntyvien kustannusten rahoittamiseen,
eikä se vääristä kilpailua kohtuuttomasti. Tämän
vuoksi komissio päätti hyväksyä tuen EY:n pe-
rustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan perus-
teella.

649. Samassa päätöksessä komissio hyväksyi
myös Kreikan postilaitokselle vuosina 2000–
2002 myönnetyt 41,8 miljoonan euron uudenai-
kaistamisavustukset. Myös nämä avustukset ra-
joittuivat määrään, joka oli ehdottoman tarpeelli-
nen takaamaan Kreikan postilaitoksen tehtäväksi
annettujen, yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin
liittyvien palveluiden tyydyttävä laatu. Komissio
totesi myös, että vuosina 1997–2001 toteutetut
293,469 miljoonan euron pääomalisäykset olivat
EY:n sääntöjen mukaisia, sillä niiden tarkoituk-
sena oli ainoastaan Kreikan postilaitokselle sen
julkisen palvelun velvoitteista aiheutuneiden vel-
kojen maksu.

BBC

650. Ison-Britannian yleisradioyhtiö BBC on
ehdottanut uutta palvelua, jossa sähköistä opetus-
materiaalia jaettaisiin maksutta oppilaille ja opis-
kelijoille kouluissa ja kodeissa. Palvelu rahoitet-
taisiin valtion varoista, tässä tapauksessa
televisiolupamaksuista. Palvelussa luotaisiin vir-
tuaaliluokkahuone, jossa opettajat ja oppilaat
pääsisivät käyttämään opetusmateriaalia Interne-
tin välityksellä. BBC:n opetusmateriaalin rin-
nalla olisi kaupallisten toimijoiden tuottamaa
materiaalia. Arvioinnissa keskityttiin kolmeen
seuraavaan kysymykseen:

– Missä määrin palveluun sisältyy valtiontu-
kea, ja onko kyseessä yleisiin taloudellisiin
tarkoituksiin liittyvä palvelu?

– Kuinka kauas BBC voi etääntyä perinteisestä
roolistaan radio- ja televisio-ohjelmien tar-
joajana suuntautuakseen uusiin julkisiin palve-
luihin?

– Varmistetaanko riittävillä suojalausekkeilla,
että palvelu ei ole yhteisön edun vastainen?

651. Arvioinnissa tarkasteltiin kielteisiä vaiku-
tuksia, joita BBC:llä, sen tuotemerkillä, imagolla
ja resursseilla olisi markkinoiden vakiintuneisiin
toimijoihin. Samoin arvioitiin tämän kielteisen
vaikutuksen poistamiseen tähtäävien suojalau-
sekkeiden riittävyyttä. Samanaikaisesti tunnus-
tettiin se myönteinen rooli, joka BBC:llä voi olla
maksuttoman ja laadukkaan opetuspalvelun tar-
jonnassa. Komissio katsoi, etteivät ilmoituksen

tehneet viranomaiset olleet esittäneet tietoja,
jotka olisivat mahdollistaneet palvelun luokitte-
lun muuksi kuin valtiontueksi (Altmark-tuomi-
ossa esitettyjen perusteiden mukaisesti). Sekä
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisilta että
kantelijalta saatujen selvitysten jälkeen katsot-
tiin, että vaikkei suunniteltua julkista palvelua
tarjotakaan BBC:n perinteisellä toiminta-alalla,
palvelun määritelmä ja ehdotukseen sisältyvät
suojalausekkeet mahdollistavat 86 artiklan 2 koh-
dan mukaisen poikkeuksen soveltamisen.

3 Markkinoiden vapauttamiseen 
tähtäävät lainsäädännölliset 
toimenpiteet

Energia: öljy ja kaasu

652. Komissio on ehdottanut öljyn ja kaasun toi-
mitusvarmuuden parantamista EU:ssa. (1) Sen
ehdotuksista on keskusteltu Euroopan parlamen-
tissa ja neuvostossa. Yhteispäätösmenettelyn en-
simmäisessä käsittelyssä parlamentin teollisuus-,
ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavalio-
kunta antoi mietintönsä komission ehdotuksista
9. syyskuuta. Mietinnöissä ehdotettiin useita
muutoksia. (2) Parlamentti hylkäsi kuitenkin
22. ja 23. syyskuuta pitämässään täysistunnossa
komission ehdotuksen öljytuotteiden toimitus-
varmuudesta. Hylkääminen vahvistettiin 17.–
20. marraskuuta pidetyssä täysistunnossa. Maa-
kaasun osalta energianeuvosto pääsi 15. joulu-
kuuta poliittiseen sopimukseen uudesta tekstistä,
joka myös poikkeaa huomattavasti komission eh-
dotuksesta. Uusi teksti antaa jäsenvaltioille yhä
enemmän toimintavapautta määritellä niiden
omat toimitusvarmuuteen liittyvät standardit.
Kaasun varastoinnin merkitys on vähentynyt eh-
dotukseen verrattuna. Myöskään komission
ehdotusta suojata kilpailuhaitoilta markkinatu-
lokkaita ja yhtiöitä, joilla on pienet markkina-
osuudet, ei tuettu, sillä toimitusvarmuutta koske-
vat toimenpiteet hyväksytään kansallisella
tasolla. Lisäksi luovuttiin Euroopan seurantakes-
kuksen perustamisesta tälle alalle. Neuvosto kat-
soi myös, että ehdotusten oikeusperustana pitäisi
olla EY:n perustamissopimuksen 100 artikla (toi-
mitusvarmuus) eikä 95 artikla (sisämarkkinat).

¥1∂ Katso XXXII:ssa kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessa
(2002) olevat jaksot I.C.1 ja IV.4.

¥2∂ Mietintö A5-0293/2003, 10.9.2003, ja mietintö A5-0295/2003,
10.9.2003.
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V – KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
1 Laajentuminen ja Länsi-Balkanin maat

1.1 Johdanto

653. Euroopan unioni valmistautuu parhaillaan
kautta aikojen kattavimpaan ja monitahoisim-
paan laajentumiseensa. Ateenassa 16. huhtikuuta
2003 liittymissopimuksen allekirjoittaneet kym-
menen maata liittyvät EU:n jäseniksi 1. touko-
kuuta 2004 liittymissopimuksen ratifioimisen jäl-
keen. Nämä kymmenen maata ovat Kypros,
Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia,
Tšekki, Unkari ja Viro. Kyseisistä maista käyte-
tään tällä hetkellä nimitystä ”liittymässä olevat
maat”.

654. Bulgaria ja Romania pyrkivät liittymään
EU:n jäseniksi vuoteen 2007 mennessä. Jos jou-
lukuussa 2004 kokoontuva Eurooppa-neuvosto
päättää komission kertomuksen ja suosituksen
perusteella, että Turkki täyttää Kööpenhaminassa
vahvistetut poliittiset kriteerit, Euroopan unioni
aloittaa viipymättä liittymisneuvottelut myös
Turkin kanssa. Näistä kolmesta maasta käytetään
tällä hetkellä nimitystä ”ehdokasmaat”.

655. Kilpailupolitiikkaa koskevat liittymisneu-
vottelut voidaan päättää vasta sen jälkeen kun eh-
dokasmaat ovat osoittaneet, että ne ovat säätäneet
unionin säännöstön periaatteisiin perustuvia kan-
sallisia kilpailulakeja ja perustaneet kilpailuvi-
ranomaisia vastaamaan kilpailulakien täytän-
töönpanosta. Lisäksi ehdokasmailla on oltava
vakuuttavaa näyttöä siitä, että kilpailuviranomai-
set ovat panneet kilpailulait täytäntöön kaikilla
kilpailupolitiikan piiriin kuuluvilla aloilla. Nämä
vaatimukset perustuvat Kööpenhaminan Eu-
rooppa-neuvostossa sovittuihin yleisperusteisiin,
joilla määritetään laajentumisprosessissa nouda-
tettavat poliittiset ja taloudelliset normit.

656. EU:n lait ja säännöt (säännöstö) on jaettu
laajentumisneuvotteluita varten yhteensä 31 lu-
kuun. Kilpailupolitiikkaa käsitellään luvussa 6,
joka kattaa seuraavat kilpailupolitiikkaa koskevat
EY:n perustamissopimuksen artiklat (ja siihen
liittyvän lainsäädännön): 31 artikla (kaupalliset
valtion monopolit), 81–85 artiklat (yrityksiin so-
vellettavat säännöt), 86 artikla (julkiset yritykset
ja yritykset, joille jäsenvaltiot myöntävät erityis-
oikeuksia tai yksinoikeuksia) ja 87–89 artiklat
(valtiontukea koskevat säännöt). Yrityskeskitty-
miä seurataan EU:n yrityskeskittymien valvon-
nasta annetun asetuksen perusteella.

657. Osaa valtiontukea koskevista kilpailusään-
nöksistä käsitellään muissa ehdokasmaiden
kanssa käytävien neuvotteluiden luvuissa, kuten
liikennettä, tiettyjä kivihiililajeja, maataloutta ja
kalastusta koskevissa luvuissa. Aiemmin sään-
neltyjen alojen, esimerkiksi energia-, liikenne-,
televiestintä- ja tietoyhteiskunta-alojen, vapaut-
tamista koskevaa lainsäädäntöä käsitellään kysei-
siä aloja koskevissa luvuissa.

658. Länsi-Balkanin maissa vakautus- ja asso-
siaatioprosessi on vähitellen pääsemässä vauhtiin
myös kilpailun alalla.

1.2 Liittymässä olevat maat

659. Liittymisneuvottelut kaikkien liittymässä
olevien maiden kanssa saatiin päätökseen joulu-
kuuhun 2002 mennessä. EU ja liittymässä olevat
maat sopivat liittymissopimukseen sisällytettä-
vien kilpailupolitiikkaa koskevien määräysten ja
erityisesti siirtymäjärjestelyitä koskevien mää-
räysten täsmällisestä sisällöstä ennen sopimuk-
sen allekirjoittamista huhtikuussa 2003. Liitty-
missopimukseen on sisällytetty seuraavat
siirtymäjärjestelyt:

Tšekki

– Terästeollisuuden rakenneuudistus on saatet-
tava päätökseen vuoden 2006 loppuun men-
nessä.

Kypros

– Offshoreyhtiöiden hyväksi myönnettävät yh-
teismarkkinoille soveltumattomat verotuet
on poistettava vähitellen käytöstä vuoden
2005 loppuun mennessä.

Unkari

– Pk-yritysten hyväksi myönnettävät yhteis-
markkinoille soveltumattomat verotuet on
poistettava vähitellen käytöstä vuoden 2011
loppuun mennessä.

– Suuryritysten hyväksi myönnettävä yhteis-
markkinoille soveltumaton verotuki on
muunnettava alueelliseksi investointitueksi.
Tuen enimmäismäärä on rajattava 75 pro-
senttiin tukikelpoisista investointikustan-
nuksista, jos yritys on käynnistänyt tukioh-
jelmaan liittyvän investoinnin vuoden 1999
loppuun mennessä, ja 50 prosenttiin, jos
yritys on käynnistänyt investoinnin aikai-
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sintaan tammikuun 2000 alussa. Moottori-
ajoneuvoalalla tuen määrä on rajattava
40 prosenttiin tuen enimmäismäärästä (esi-
merkiksi jos aluetuen enimmäismäärä muiden
investointien osalta on 75 prosenttia, tuen
enimmäismäärä on 40 % x 75 % = 30 %).

– Offshoreyhtiöiden hyväksi myönnettävät yh-
teismarkkinoille soveltumattomat verotuet
on poistettava vähitellen käytöstä vuoden
2005 loppuun mennessä.

– Paikallisviranomaisten myöntämät yhteis-
markkinoille soveltumattomat verotuet on
poistettava vähitellen käytöstä vuoden 2007
loppuun mennessä.

Malta

– Pk-yritysten hyväksi myönnettävät yhteis-
markkinoille soveltumattomat verotuet on
poistettava vähitellen käytöstä vuoden 2011
loppuun mennessä.

– Yrittäjyyden edistämistä koskevan Business
Promotion Act -säädöksen mukainen toimin-
tatuki on poistettava vähitellen käytöstä vuo-
den 2008 loppuun mennessä.

– Suuryritysten hyväksi myönnettävä yhteis-
markkinoille soveltumaton verotuki on muu-
tettava alueelliseksi investointitueksi. Tuen
enimmäismäärä on rajattava 75 prosenttiin
tukikelpoisista investointikustannuksista, jos
yritykselle on myönnetty verovapautus vuo-
den 1999 loppuun mennessä, ja 50 prosent-
tiin, jos verovapautus on myönnetty vuoden
2000 tammikuun ja marraskuun välisenä ai-
kana.

– Laivanrakennusalan rakenneuudistustukea
voidaan myöntää vuoden 2008 loppuun.

– Perustamissopimuksen 31 artiklan nojalla
toteutettava öljytuotteiden tuonti-, varas-
tointi- ja tukkumarkkinoiden mukauttaminen
on saatettava päätökseen vuoden 2005 lop-
puun mennessä.

Puola

– Terästeollisuuden rakenneuudistus on saatet-
tava päätökseen vuoden 2006 loppuun men-
nessä.

Verotuki (erityistalousalueet)

– Pienyritysten hyväksi myönnettävät yhteis-
markkinoille soveltumattomat verotuet on
poistettava vähitellen käytöstä vuoden 2011
loppuun mennessä.

– Keskisuurten yritysten hyväksi myönnettä-
vät yhteismarkkinoille soveltumattomat ve-
rotuet on poistettava vähitellen käytöstä vuo-
den 2010 loppuun mennessä.

– Suuryritysten hyväksi myönnettävä yhteis-
markkinoille soveltumaton verotuki on muu-
tettava alueelliseksi investointitueksi. Tuen
enimmäismäärä on rajattava 75 prosenttiin
tukikelpoisista investointikustannuksista, jos
yritykselle on myönnetty alueellinen lupa
vuoden 1999 loppuun mennessä, ja 50 pro-
senttiin, jos alueellinen lupa on myönnetty
vuoden 2000 aikana. Moottoriajoneuvoalalla
tuki on rajattava 30 prosenttiin tukikelpoi-
sista kustannuksista.

Ympäristönsuojeluun myönnettävä valtiontuki

– Sellaisten normeihin liittyvien investointien
osalta, joille on myönnetty siirtymäkausi ym-
päristöasioita koskevissa neuvotteluissa, tuki-
intensiteetti on rajattava siirtymäkauden ai-
kana aluetuen enimmäismäärään (30–50 pro-
senttia), jota voidaan korottaa 15 prosenttia
pk-yritysten tapauksessa.

– Sellaisten ympäristön pilaantumisen eh-
käisemisen ja vähentämisen yhtenäistämi-
seksi perustettujen laitosten osalta, joille on
myönnetty siirtymäkausi ympäristöasioissa
koskevissa neuvotteluissa, tuen enimmäisin-
tensiteetti on rajattava 30 prosenttiin vuoden
2010 loppuun.

– Sellaisten ympäristön pilaantumisen eh-
käisemisen ja vähentämisen yhtenäistämi-
seen liittyvien investointien osalta, jotka
eivät kuulu ympäristöasioita koskevissa neu-
votteluissa myönnetyn siirtymäkauden so-
veltamisalaan, tuen enimmäisintensiteetti on
rajattava 30 prosenttiin lokakuun 2007 lop-
puun.

– Suurten polttolaitosten tapauksessa sovittiin
50 prosentin tuki-intensiteetistä ympäristö-
asioita koskevissa neuvotteluissa myönnet-
tyyn siirtymäaikaan liittyvien investointien
osalta.
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Slovakia

– Moottoriajoneuvoteollisuuden alalla toimi-
ville tuensaajille myönnettävä verotuki on
poistettava käytöstä vuoden 2008 loppuun
mennessä. Tuen enimmäismäärä on rajattava
30 prosenttiin tukikelpoisista investointikus-
tannuksista.

– Yhdelle teräsalalla toimivalle tuensaajalle
myönnetty verotuki on poistettava käytöstä
vuoden 2009 lopussa tai silloin, kun tuen ko-
konaismäärä saavuttaa ennalta määrätyn ta-
son, jos kyseinen taso saavutetaan ennen
vuoden 2009 loppua. Kyseisen tuen tarkoi-
tuksena on helpottaa liiallisten henkilöstö-
määrien järkeistämistä, josta aiheutuvien
kokonaiskustannusten määrä vastaa tuen ko-
konaismäärää.

660. Viron, Latvian, Liettuan ja Slovenian
kanssa ei ole sovittu siirtymäjärjestelyistä.

661. Jotta voitaisiin varmistaa, että liittymässä
olevien maiden valtiontukitoimenpiteet yhden-
mukaistetaan EU:n säännöstön vaatimusten
kanssa hyvissä ajoin ennen niiden liittymistä, liit-
tymässä olevia maita on kehotettu toimittamaan
komissiolle luettelo kaikista voimassa olevista,
kansallisten valtiontukiviranomaisten hyväksy-
mistä tukitoimenpiteistä (sekä tukiohjelmista että
tapauskohtaisesta tuesta). Komissio onkin saanut
liittymässä olevilta mailta liittymissopimuksen
allekirjoittamisen jälkeen erittäin paljon tämän
järjestelmän mukaisia ilmoituksia tukitoimenpi-
teistä. Kyseiset tukitoimenpiteet katsotaan voi-
massa olevaksi tueksi, jos komissio ei vastusta
niitä. Kaikki tukitoimenpiteet, jotka katsotaan
yhteisön säännöstössä tarkoitetuksi valtiontueksi
ja joita ei mainita komissiolle toimitetussa luette-
lossa, on katsottava uudeksi tueksi kyseisten val-
tioiden liittymisen jälkeen.

662. Komissio on seurannut tiiviisti liittymässä
olevien maiden edistymistä erityisesti kilpailusään-
töjen soveltamisessa. Komission kokonaisvaltai-
sessa seurantakertomuksessa esitetään yhteenveto
seurantaprosessin tärkeimmistä havainnoista. Liit-
tymässä olevat maat saavat näin tilaisuuden rat-
kaista liittymisvalmisteluiden viime vaiheessa
esille tuodut ongelmat ja parhaat mahdolliset lähtö-
kohdat vastatakseen täysivaltaiseen jäsenyyteen
liittyviin haasteisiin toukokuuhun 2004 mennessä.

663. Liittymässä olevat maat ovat myös valmis-
tautuneet EU:n uuden kilpailunrajoituksia koske-
van menettelyasetuksen soveltamiseen. Uusi ase-

tus tulee voimaan samanaikaisesti uusien
jäsenvaltioiden liittymisen kanssa. Liittymässä
olevien maiden kansallisten kilpailuviranomais-
ten hallintovalmiuksien ja täytäntöönpanotoi-
mien kehittäminen on tämän vuoksi sitäkin tär-
keämpää. Myös Euroopan kilpailuviranomaisten
verkon puitteissa on työskennelty tämän tavoit-
teen saavuttamiseksi.

1.3 Ehdokasmaat

664. Unionin jäseneksi liittymiselle asetettujen
perusteiden täyttämiseksi ehdokasmaiden on esi-
tettävä näyttöä toimivasta markkinataloudesta
sekä kyvystä selviytyä unionin kilpailupaineesta
ja markkinavoimista. Kilpailupolitiikan alalla
tämä merkitsee, että ehdokasmaiden on osoitet-
tava hyvissä ajoin ennen unioniin liittymistä, että
niiden yritykset ja viranomaiset ovat tottuneet
toimimaan EU:n kaltaisessa ympäristössä ja että
ne ovat valmiit kohtaamaan sisämarkkinoiden
kilpailupaineet. EU on määrittänyt neuvotte-
luissa seuraavat kolme vaatimusta, jotka ehdo-
kasmaiden on täytettävä: i) tarvittava lainsäädän-
tökehys (kilpailunrajoitukset ja valtiontuki),
ii) tarvittavat hallintovalmiudet ja iii) vakuuttava
näyttö kilpailusäännösten täytäntöönpanosta.

665. Liittymistä koskevat valmistelut saatiin
vuonna 2003 päätökseen kymmenen liittymässä
olevan maan kanssa. Samaan aikaan Bulgarian ja
Romanian kanssa käytäviä neuvotteluja jatkettiin
rakentavassa hengessä. Toukokuussa päivitettiin
sekä Bulgariaa että Romaniaa koskevia EU:n yh-
teisiä kantoja, joiden päätelmissä todetaan, että
kilpailupolitiikkaa koskevia neuvotteluja näiden
maiden kanssa olisi jatkettava. Turkin tapauk-
sessa arvioidaan, täyttääkö se jäsenyydelle asete-
tut poliittiset perusteet. Tämän arvioinnin perus-
teella tehdään vuoden 2004 aikana päätös
neuvotteluiden käynnistämisestä Turkin kanssa.

666. Bulgaria ja Romania ovat saavuttaneet pa-
rempia tuloksia kilpailunrajoituksia koskevien
menettelyiden ja yrityskeskittymien valvonnan
alalla kuin valtiontuen valvonnassa. Näiden mai-
den on kuitenkin vielä kehitettävä riittävän va-
roittava seuraamuspolitiikka ja sisällytettävä va-
kavien kilpailunvääristymien ehkäiseminen
painopistealueiden joukkoon. Ponnisteluja on
edelleen jatkettava myös kilpailun edistämisen,
tietoisuuden lisäämisen ja oikeuslaitoksille suun-
natun koulutuksen aloilla.

667. Valtiontukien valvonnan käynnistäminen
ehdokasmaissa on osoittautunut yleisesti ottaen
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kilpailunrajoitusten valvontaa kiistanalaisem-
maksi, hitaammaksi ja poliittisesti aremmaksi
prosessiksi. Vaikka Bulgaria ja Romania ovat pe-
rustaneet kansallisia valtiontuen valvontaviran-
omaisia, niiden hallintovalmiudet ovat edelleen
täysin riittämättömät. Vaikka valtiontukisääntö-
jen täytäntöönpano on hiljalleen käynnistymässä
Bulgariassa ja Romaniassa, se on edelleen riittä-
mätöntä suhteessa asetettuun tavoitteeseen, joka
on kaikkien tukea myöntävien viranomaisten
myöntämän uuden ja voimassa olevan valtion-
tuen tehokas valvonta.

1.4 Tekninen apu

668. Kilpailun alaan liittyvä tekninen apu on
edelleen keskeinen väline ehdokasmaiden val-
mistelemiseksi unionin jäsenyyteen. Phare-ohjel-
mien osana on toteutettu erityistoimia. EU:n jä-
senvaltioiden asiantuntijoita siirretään osana
instituutioiden kehittämiseen liittyvää järjestelyä
(niin sanottua kummitoimintajärjestelyä) tilapäi-
sesti pitkiksi ajoiksi liittymässä oleviin maihin ja
ehdokasmaihin näiden kilpailu- ja valtiontukivi-
ranomaisille annettavaa konsultointiapua varten.

Valtiontukea käsittelevät koulutusseminaarit

669. Komissio järjesti heinä- ja lokakuun väli-
senä aikana kussakin liittymässä olevassa maassa
yksi- tai kaksipäiväisiä koulutusseminaareja,
joissa käsiteltiin valtiontukisääntöjä ja -menette-
lyitä. Nämä kymmenen seminaaria oli suunnattu
liittymässä olevien maiden kansallisille, alueelli-
sille ja paikallisille virkamiehille, jotka ovat jat-
kossa suoraan mukana rakennerahasto-ohjelmien
täytäntöönpanossa. Seminaarien järjestelyistä
vastasivat liittymässä olevien maiden viranomai-
set, joiden tehtäviin kuuluvat rakennerahaston
hallinnointi ja valtiontukien valvonta, yhdessä
komission aluepolitiikan ja kilpailun pääosasto-
jen kanssa. Seminaareissa keskityttiin rakennera-
hastojen kannalta erityisen merkityksellisiin
aiheisiin (aluetuki, työllisyys, koulutus, pk-
yritykset, tutkimus- ja kehitystoiminta, ympäris-
tönsuojelutuki sekä yleisiin taloudellisiin
tarkoituksiin liittyvien palveluiden tarjoamiseen
myönnettävä tuki). Maatalous-, kalastus- ja lii-
kennealoilla myönnettävää tukea on tarkoitus kä-
sitellä erillisissä seminaareissa.

Neuvoa-antava tehtävä

670. Komission jatkoi vuonna 2003 kahdenvä-
listen kokousten pitämistä jäsenyyttä hakeneiden

maiden kilpailu- ja valtiontukiviranomaisten
kanssa. Asiantuntijatasolla käydyissä teknisissä
keskusteluissa käsiteltiin kilpailuoikeuden sään-
nösten lähentämistä, instituutioiden kehittämistä
ja kilpailusäännösten soveltamisen valvontaa.
Kokouksissa käsiteltiin myös seuraavia aiheita:

– valtiontukisäännösten lähentäminen

– valtiontukien valvonnasta vastaavien viran-
omaisten perustaminen

– valtiontukeen liittyvät erityiskysymykset,
kuten valtiontukea koskevien vuosikerto-
musten laadinta, aluetukikartat, investointi-
tukiin ja erityistalousalueisiin liittyvät val-
tiontukinäkökohdat sekä herkillä aloilla
myönnettävien yksittäisten tukien arviointi.

Valtiontukea ja kilpailunrajoituksia käsittelevät 
seminaarit

671. Komissio järjesti lokakuussa kaksi nelipäi-
väistä koulutusseminaaria, joihin osallistui yh-
teensä 80 kilpailualan virkamiestä liittymässä ole-
vista maista ja ehdokasmaista. Ensimmäisessä
seminaarissa käsiteltiin valtiontukea ja toisessa
kilpailunrajoituksiin liittyviä kysymyksiä. Kum-
paankin seminaariin osallistui valtiontukiin ja kil-
pailunrajoituksiin erikoistuneita komission erikois-
asiantuntijoita. Valtiontukiseminaarissa oli mukana
myös Tanskan edustaja, joka esitteli valtiontukia
koskevien ryhmäpoikkeusasetusten soveltamista
EU:n nykyisen jäsenvaltion näkökulmasta.

672. Kilpailun pääosasto ja laajentumisasioiden
pääosaston Taiex-virasto isännöivät seminaareja
yhdessä. Tarkoituksena oli jakaa osallistujille tie-
toja EU:n kilpailupolitiikan viimeaikaisesta kehi-
tyksestä. Lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus
tavata muita kansallisia viranomaisia edustavia
kollegoitaan, joiden kanssa he toimivat jatkossa
entistä tiiviimmässä yhteistyössä osana Euroopan
kilpailuviranomaisten verkon toimintaa.

1.5 Länsi-Balkanin maat

673. Komissio lisäsi kilpailukysymyksiin liitty-
vää yhteistyötä ja keskusteluita joidenkin Länsi-
Balkanin alueen maiden, kuten Kroatian, entisen
Jugoslavian tasavallan Makedonian sekä Serbia
ja Montenegron, kanssa.

674. Kroatian ja entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian kanssa pidettiin alakomiteoiden ko-
kouksia ja niille annettiin teknistä konsultointiapua.
EU:n kilpailulainsäädännön täytäntöönpanopro-
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sessi näyttää tällä hetkellä edenneen pidemmälle
Kroatiassa, joka on jo hakenut EU:n jäsenyyttä.

2 Kahdenvälinen yhteistyö

2.1 Johdanto

675. Kilpailulainsäädännön täytäntöönpanosta
vastaavien viranomaisten välisen kansainvälisen
yhteistyön kasvavasta merkityksestä vallitsee
laaja yksimielisyys. Komissio aikoo tästä syystä
noudattaa tällä alalla myös jatkossa kahta toimin-
talinjaa, joista toisen tarkoituksena on lisätä kah-
denvälistä yhteistyötä Euroopan unionin tärkeim-
pien kauppakumppaneiden kanssa ja toisen tutkia
keinoja kilpailun alalla harjoitettavan monenväli-
sen yhteistyön laajentamiseksi.

676. Kahdenvälisen yhteistyön alalla Euroopan
unioni on tehnyt kilpailuasioihin liittyviä yhteistyö-
sopimuksia Japanin, Kanadan ja Yhdysvaltojen
kanssa. Sopimusten pääkohtia ovat täytäntöönpano-
toimintaa koskeva vastavuoroinen tiedotus ja koor-
dinointi sekä julkisten tietojen vaihto. Sopimuksissa
määrätään lisäksi sopimuspuolen mahdollisuudesta
pyytää toista sopimuspuolta toteuttamaan asianmu-
kaisia täytäntöönpanotoimia (niin kutsuttu positive
comity -menettely) ja sopimuspuolen mahdollisuu-
desta ottaa toisen sopimuspuolen tärkeät edut huo-
mioon täytäntöönpanotoiminnassaan (niin kutsuttu
traditional comity -menettely). Komission ja
OECD:n muiden jäsenmaiden kilpailuviranomais-
ten välinen yhteistyö perustuu OECD:n vuonna
1995 antamaan suositukseen. EU on myös tehnyt
useita vapaakauppasopimuksia (muun muassa
Euro–Välimeri-sopimukset ja sopimukset Latina-
laisen Amerikan maiden kanssa). Näissä sopimuk-
sissa on yleensä kilpailuasioita koskevaa yhteistyötä
koskevia perusmääräyksiä.

2.2 Japanin, Kanadan ja Yhdysvaltojen 
kanssa tehdyt sopimukset

2.2.1 Yhdysvallat

Johdanto

677. Komissio teki 23. syyskuuta 1991 Yhdys-
valtojen kanssa kilpailusääntöjen soveltamista
koskevan yhteistyösopimuksen (1) (jäljempänä
’vuoden 1991 sopimus’). Sopimus hyväksyttiin

10. huhtikuuta 1995 tehdyllä neuvoston ja ko-
mission päätöksellä (2), jossa säädetään, että so-
pimus tulee voimaan, kun komissio on allekirjoit-
tanut sen. Näkökantojen huomioonottamisen
periaatteen soveltamista koskeva sopimus, jolla
lujitetaan vuoden 1991 sopimuksessa olevia nä-
kökantojen huomioonottamisen periaatteen so-
veltamista koskevia määräyksiä, tuli voimaan
4. kesäkuuta 1998 (3) (jäljempänä ’vuoden 1998
sopimus’), sen jälkeen kun se oli hyväksytty
29. toukokuuta 1998 tehdyllä neuvoston ja ko-
mission päätöksellä.

678. Vuoden 1991 sopimuksessa määrätään eri-
tyisesti i) sopimuspuolen kilpailuviranomaisten
käsittelemien asioiden antamisesta tiedoksi, kun
asiat koskevat toisen sopimuspuolen tärkeitä
etuja (II artikla), ja kilpailusääntöjen täytäntöön-
panoon liittyviä yleisiä näkökohtia koskevasta
tietojenvaihdosta (III artikla), ii) kummankin so-
pimuspuolen kilpailuviranomaisten välisestä yh-
teistyöstä ja niiden toteuttamien toimenpiteiden
yhteensovittamisesta (IV artikla), iii) niin kutsu-
tusta traditional comity -menettelystä, jonka mu-
kaan kukin sopimuspuoli sitoutuu ottamaan huo-
mioon toisen sopimuspuolen tärkeät edut
toteuttaessaan kilpailusääntöjensä soveltamista
koskevia toimenpiteitä (VI artikla) ja iv) niin kut-
sutusta positive comity -menettelystä, jonka mu-
kaan sopimuspuoli voi pyytää toista sopimus-
puolta toteuttamaan tämän lainsäädännön
mukaisia asianmukaisia toimenpiteitä, jotka kos-
kevat pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueella
todettua kilpailunvastaista käyttäytymistä, joka
vaikuttaa pyynnön esittäneen sopimuspuolen tär-
keisiin etuihin (V artikla).

679. Vuoden 1991 sopimuksessa määrätään li-
säksi, ettei sen määräyksiä saa tulkita Euroopan
unionin ja Amerikan yhdysvaltojen voimassa ole-
van lainsäädännön kanssa ristiriitaisella tavalla
(IX artikla). Kilpailuviranomaisten on edelleen
noudatettava tutkimuksissaan keräämiensä tieto-
jen luottamuksellisuuden suojaamista koskevia
sisäisiä sääntöjään (VIII artikla).

680. Näkökantojen huomioonottamisen periaat-
teen soveltamisesta tehty vuoden 1998 sopimus
selventää näkökantojen huomioonottamisen
muodossa toteutetun yhteistyön mekanismeja ja

¥1∂ Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan yhteisöjen
komission välinen sopimus niiden kilpailulakien soveltamisesta
(EYVL L 95, 27.4.1995, s. 47 ja 50).

¥2∂ EYVL L 95, 27.4.1995, s. 45 ja 46.
¥3∂ Euroopan yhteisöjen ja Amerikan yhdysvaltojen sopimus näkö-

kantojen huomioonottamisen periaatteen soveltamisesta niiden
kilpailulainsäädäntöjen täytäntöönpanossa (EYVL L 173,
18.6.1998, s. 26–31).
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olosuhteita, joissa siihen voidaan turvautua. Li-
säksi sopimuksessa kuvaillaan edellytyksiä, joi-
den täyttyessä pyynnön esittävän sopimuspuolen
olisi tavallisesti keskeytettävä omat täytäntöön-
panotoimensa ja pyydettävä käsittelypaikan siir-
tämistä.

Yksittäisiä asioita koskeva yhteistyö EU:n ja 
Yhdysvaltojen välillä vuonna 2003

681. Komissio jatkoi vuonna 2003 tiivistä yhteis-
työtään Yhdysvaltojen oikeusministeriön (DoJ)
kilpailuosaston (Antitrust Division) ja liittovaltion
kilpailuviranomaisen (US Federal Trade Commis-
sion) kanssa. Komission virkamiehet olivat tihein
väliajoin yhteydessä yhdysvaltalaisiin virkavel-
jiinsä. Osapuolet olivat yhteydessä toisiinsa sekä
yksittäisiä asioita koskevan yhteistyön että yleisen
tason kilpailukysymysten tiimoilta. Yksittäisiä
asioita koskeva yhteydenpito tapahtuu yleensä
säännöllisten puhelinkeskusteluiden, sähköposti-
viestien, asiakirjojen vaihtamisen ja kyseistä asiaa
käsittelevien tiimien muun yhteydenpidon muo-
dossa. Kumpikin osapuoli saa yhteistyöstä edel-
leen merkittävää hyötyä, sillä se tehostaa niiden
toimintaa, mahdollistaa täytäntöönpanotoimin-
taan liittyvien tarpeettomien ristiriitojen ja epäjoh-
donmukaisuuksien välttämisen sekä lisää toisen
osapuolen kilpailupoliittisen järjestelmän tunte-
musta.

682. Vaikka rajatylittävien yrityskeskittymien
kokonaismäärä väheni vuonna 2003 edellisiin
vuosiin verrattuna, niihin liittyvissä asioissa teh-
tiin tuloksekasta yhteistyötä. Yhteistyö on tehok-
kainta silloin, kun keskittymän osapuolet antavat
EU:n ja Yhdysvaltojen viranomaisille luvan käyt-
tää yhteisesti osapuolten niille toimittamia tie-
toja, mikä on nykyisin yhä yleisempää. Esimerk-
kinä keskittymäasioista voidaan mainita Pfizerin
ja Pharmacian sulautumisen myötä syntynyt
maailman suurin lääkealan yritys. Komissio teki
kyseisessä asiassa tiivistä yhteistyötä liittovaltion
kilpailuviranomaisen kanssa analysoidessaan sii-
hen liittyviä näkökohtia, esimerkiksi korjaustoi-
menpiteitä, joilla osapuolet sitoutuivat luopu-
maan joistakin omaisuuseristä eri puolilla
maailmaa. Liittovaltion kilpailuviranomaisen
kanssa toimittiin läheisessä yhteistyössä myös
kemianteollisuuden alaan liittyvässä keskittymä-
asiassa, jonka osapuolina olivat DSM ja Roche,
sekä asiassa, joka koski Siemensin ja Drägerwer-
ken lääkinnällisten laitteiden alalla muodostamaa
yhteisyritystä. Komissio oli tiiviisti yhteydessä
myös Yhdysvaltojen oikeusministeriöön Konicaa

ja Minoltaa koskevassa asiassa sekä GE:n ja Inst-
rumentariumin sulautumaa lääkinnällisten lait-
teiden alalla koskevassa asiassa.

683. Yhteydenpito vuonna 2003 oli tiivistä myös
monissa muissa kuin keskittymäasioissa.
Komission ja Yhdysvaltojen oikeusministeriön
kahdenvälistä yhteistyötä lisättiin erityisesti kar-
telliasioissa. Komission kartelliyksiköissä työs-
kentelevät virkamiehet olivat useaan otteeseen
yhteydessä yhdysvaltalaisiin virkaveljiinsä. Yk-
sittäisiä asioita koskevia tietoja vaihdettiin ti-
heään. Tietojenvaihdossa noudatettiin kuitenkin
voimassa olevia luottamuksellisia tietoja koske-
via määräyksiä. Lisäksi käytiin keskusteluita
poliittisista kysymyksistä. Monet yksittäisiin
asioihin liittyvät yhteydenotot perustuivat Yhdys-
valloissa ja EU:ssa samanaikaisesti jätettyihin sa-
koista vapauttamista koskeviin hakemuksiin. Yh-
dysvalloissa ja EU:ssa toteutettiin useaan
otteeseen myös koordinoituja täytäntöönpanotoi-
mia, jotka pyrittiin toteuttamaan siten, että
kumpikin osapuoli käynnistää toimet mahdolli-
simman lyhyen ajan sisällä.

684. Hyvä esimerkki toimien koordinoinnista
on lämmönkestäväksi tekeviä aineita ja iskusit-
kisteitä koskeva asia, jossa komissio sekä
Japanin, Kanadan ja Yhdysvaltojen kilpailuvi-
ranomaiset tekivät tiivistä yhteistyötä tutkinta-
toimiensa koordinoimiseksi. Ne käynnistivät
helmikuussa tarkastukset tai muut tutkimuksiin
liittyvät toimet lähes samanaikaisesti. Toisena
esimerkkinä voidaan mainita pakkaamattomien
nesteiden merikuljetuksia koskeva asia, jossa
komissio, Eftan valvontaviranomainen ja Nor-
jan viranomaiset suorittivat yhdessä tarkastuk-
sia samanaikaisesti Yhdysvaltojen oikeusminis-
teriön kanssa.

Korkean tason yhteydenpito ja poliittinen 
yhteistyö

685. Yhdysvaltojen viranomaiset ja komissio
olivat vuoden 2003 aikana useita kertoja yhtey-
dessä toisiinsa kahdenvälisesti. Ne järjestivät
myös vastavuoroisia virkamiesvierailuja. EU:n ja
Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten vuotuinen
kahdenvälinen tapaaminen järjestettiin Washing-
tonissa 27. lokakuuta, jolloin komissaari Mario
Monti tapasi Yhdysvaltojen apulaisoikeuskansle-
rin Hew Paten ja liittovaltion kilpailuviranomai-
sen johtajan Timothy Murisin.

686. Yksittäisiä asioita koskevan yhteistyön li-
säksi Yhdysvaltojen viranomaiset ja komissio
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olivat tiiviisti yhteydessä toisiinsa myös horison-
taalisten keskittymien arvioinnista annettuja
komission suuntaviivojen valmisteluvaiheessa.
Tämä yhteydenpito sisälsi antoisaa näkemysten-
vaihtoa monista suuntaviivoissa käsitellyistä ai-
heista, kuten tehokkuuseduista ja markkinoiden
keskittymisasteista. Yhdysvaltojen viranomais-
ten kanssa tehtävässä yhteistyössä aiotaan myös
jatkossa keskittyä kummankin osapuolen erityi-
siin poliittisiin hankkeisiin.

687. Marraskuussa 2002 toimintansa aloittanut
teollis- ja tekijänoikeuksia käsittelevä työryhmä
jatkoi työskentelyään koko vuoden 2003. Työ-
ryhmässä keskusteltiin muun muassa monenväli-
sistä lisenssijärjestelmistä ja standardointijärjes-
töjen asettamista standardeista.

688. Komissio antoi vuoden 2003 aikana yh-
teensä 56 virallista ilmoitusta ja vastaanotti Yh-
dysvaltojen viranomaisilta 46 virallista ilmoi-
tusta.

2.2.2 Kanada

689. Euroopan yhteisöjen ja Kanadan hallituk-
sen välinen yhteistyösopimus (1) allekirjoitettiin
Bonnissa 17. kesäkuuta 1999 pidetyssä EU:n ja
Kanadan huippukokouksessa. Sopimus tuli voi-
maan allekirjoittamisen jälkeen.

690. Sopimuksessa määrätään muun muassa
i) sopimuspuolten kilpailuviranomaisen harjoitta-
man täytäntöönpanotoiminnan vastavuoroisesta il-
moittamisesta, jos kyseinen toiminta voi vaikuttaa
toisen sopimuspuolen tärkeisiin etuihin, ii) sopi-
muspuolen kilpailuviranomaisen toisen sopimus-
puolen kilpailuviranomaiselle täytäntöönpanotoi-
minnassa antamasta avusta, iii) sopimuspuolten
viranomaisten täytäntöönpanotoimien yhteenso-
vittamisesta, iv) täytäntöönpanotoimien toteutta-
mista koskevista pyynnöistä, jotka sopimuspuoli
esittää toisen sopimuspuolen kilpailuviranomai-
selle (positive comity), v) toisen sopimuspuolen
tärkeiden etujen huomioonottamisesta täytäntöön-
panotoiminnassa (traditional comity) ja vi) sopi-
muspuolten välisestä tietojenvaihdosta, jossa on
kuitenkin noudatettava luottamuksellisten tietojen
suojaamista koskevia kansallisia lakeja.

691. Komission ja Kanadan kilpailuviraston
(Canadian Competition Bureau) välinen yhtey-

denpito oli tiivistä ja antoisaa. Keskusteluita on
käyty sekä yksittäisistä asioista että yleisen tason
poliittisista kysymyksistä. Yksittäisiä asioita kos-
keva yhteydenpito liittyi kaikkiin kilpailulainsää-
dännön soveltamisalaan kuuluviin aloihin.
Kartelliasioiden osalta yhteistyö kattoi myös tut-
kintatoimenpiteiden koordinoinnin. Komissio ja
Kanadan kilpailuvirasto jatkoivat myös vuoropu-
helua kummallekin osapuolelle yhteisistä kilpai-
lukysymyksistä.

692. Pääjohtaja Philip Lowe ja Kanadan kilpailu-
viraston johtaja Konrad von Finckenstein tapasivat
12. toukokuuta kahdenvälisessä korkean tason ko-
kouksessa. Kokouksessa keskusteltiin viimeaikai-
sesta poliittisesta kehityksestä ja muista yhteisen
edun mukaisista aiheista.

693. Komissio antoi vuoden 2003 aikana seitse-
män virallista ilmoitusta ja vastaanotti Kanadan
viranomaisilta kuusi virallista ilmoitusta.

2.2.3 Japani

694. Euroopan yhteisön ja Japanin yhteistyösopi-
mus allekirjoitettiin Brysselissä 10. heinäkuuta.
Sopimus tuli voimaan 9. elokuuta. (2)

695. Sopimuksen pääkohdat ovat seuraavat:
i) vastavuoroinen ilmoittaminen sopimuspuolten
viranomaisten tutkittavina olevista asioista, jotka
saattavat vaikuttaa toisen sopimuspuolen tärkei-
siin etuihin, ii) sopimuspuolten viranomaisten
mahdollisuus koordinoida täytäntöönpanotoi-
miaan ja avustaa toisiaan, iii) sopimuspuolen mah-
dollisuus pyytää toista sopimuspuolta toteutta-
maan täytäntöönpanotoimia (positive comity)
sekä sopimuspuolen mahdollisuus ottaa toisen
sopimuspuolen tärkeät edut huomioon täytän-
töönpanotoiminnassaan (traditional comity) ja
iv) sopimuspuolten välinen tietojenvaihto, jossa
kummankin sopimuspuolen on noudatettava sa-
lassapitovelvollisuuksiaan. Yhteistyösopimuk-
sessa määrätään säännöllisten kokousten pitämi-
sestä toteutettavina olevia täytäntöönpanotoimia
ja ensisijaisia tavoitteita sekä kumpaakin osa-
puolta kiinnostavia talouden aloja koskevien tie-
tojen vaihtamiseksi. Lisäksi tarkoituksena on
keskustella harkittavina olevista toimintalinjojen
muutoksista sekä muista kummankin etuihin ja
kilpailulainsäädännön soveltamiseen liittyvistä
kysymyksistä.

¥1∂ Euroopan yhteisöjen ja Kanadan hallituksen sopimus niiden kil-
pailulainsäädännön soveltamisesta (EYVL L 175, 10.7.1999,
s. 50).

¥2∂ Kilpailunvastaista toimintaa koskevasta yhteistyöstä tehty Euroo-
pan yhteisön ja Japanin hallituksen välinen sopimus (EUVL L
183, 22.7.2003, s. 12).
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696. Sopimuksella pyritään tiivistämään komis-
sion ja Japanin kilpailuviranomaisen välisiä suh-
teita sekä parantamaan toisen sopimuspuolen kil-
pailupolitiikan tuntemusta.

697. Komissio ja Japanin viranomaiset pitivät
useita kokouksia, joissa käsiteltiin poliittisia ky-
symyksiä ja yksittäisiä asioita. Näitä aiheita käsi-
teltiin myös muissa virallisissa yhteydenotoissa.
On huomattava, että yksittäisiä asioita koskeva
yhteistyö ulottui vuonna 2003 ensimmäistä ker-
taa kartelliasian tutkintaan. Kyse oli kartellista,
jonka väitettiin toimivan iskusitkisteiden ja läm-
mönkestäväksi tekevien aineiden markkinoilla.
Lisäksi on huomionarvoista, että kyseiseen
asiaan liittyi ensimmäistä kertaa yhtäaikaisten
tutkimusten koordinointia paitsi Japanin kilpailu-
viraston ja komission välillä myös Yhdysvaltojen
oikeusministeriön ja Kanadan kilpailuviraston
kanssa. Tokiossa järjestettiin 21. marraskuuta ko-
mission ja Japanin kilpailuviraston välinen vuo-
tuinen kahdenvälinen tapaaminen, jossa komis-
saari Mario Monti tapasi Japanin kilpailuviraston
johtajan Kazuhiko Takeshiman. Kokouksessa
keskusteltiin viimeaikaisesta poliittisesta kehi-
tyksestä ja kahdenvälisen yhteistyön tulevaisuu-
dennäkymistä.

3 Yhteistyö muiden yksittäisten maiden 
ja alueiden kanssa

Australia ja Uusi-Seelanti

698. Komissio teki vuoden 2003 aikana yhteis-
työtä monien OECD-maiden sekä erityisesti
Australian ja Uuden-Seelannin kilpailuviran-
omaisten kanssa. Yhteydenotot liittyivät sekä yk-
sittäisiin asioihin että kilpailupolitiikkaan lähei-
sesti liittyviin kysymyksiin.

Kiina

699. Asiakirjassa, joka koskee Kiinaan liittyvää
komission toimintaa vuonna 2003, asetetaan yh-
deksi komission toiminnan uusista tavoitteista
kilpailupolitiikkaa koskevan vuoropuhelun käyn-
nistäminen Kiinan kanssa.

700. Tämä uusi aloite on erittäin ajankohtainen,
sillä säännöt, jotka Kiina antoi vuoden 2003 alku-
puoliskolla yrityskeskittymistä, joissa on osapuo-
lina ulkomaisia yrityksiä, sekä monopolististen
hinnoittelukäytäntöjen ehkäisemisestä, korosti-
vat tarvetta kilpailukysymyksiä käsittelevään
vuoropuheluun komission ja Kiinan välillä. Kii-

nan antamaa kilpailulainsäädäntöä voitaisiin
käyttää uutena perustana kilpailusääntöjen sovel-
tamista koskevalle vuoropuhelulle kilpailuviran-
omaisten välillä.

701. Kiinan viranomaisten kanssa käytiin alusta-
via keskusteluita kilpailua koskevan vuoropuhe-
lun yksityiskohdista komissaari Mario Montin
Pekingiin 24. marraskuuta tekemän vierailun yh-
teydessä.

Euroopan talousalue

702. Komissio ja Eftan valvontaviranomainen
jatkoivat vuonna 2003 tiivistä yhteistyötään Eu-
roopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sovel-
tamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Etelä-Korea

703. Komissaari Mario Monti tapasi 21. touko-
kuuta Etelä-Korean kilpailuviraston johtajan toh-
tori Kangin. Etelä-Korean ja komission kilpailu-
viranomaisten välinen yhteistoiminta on sujunut
erinomaisesti, ja osapuolten näkemykset ovat
usein samoja kilpailuasioita käsittelevissä mo-
nenvälisissä tapahtumissa. Etelä-Korean kilpai-
luviraston panosta kansainvälisen kilpailuviran-
omaisverkon toiminnassa arvostetaan suuresti.
Etelä-Korean kilpailuvirasto isännöi vuonna
2004 Soulissa pidettävää kansainvälisen kilpailu-
viranomaisverkon vuosikokousta. Komission ja
Etelä-Korean kilpailuviranomaiset ovat säännöl-
lisesti yhteydessä toisiinsa vaihtaakseen näke-
myksiä yhteisen edun mukaisista kilpailukysy-
myksistä.

Latinalainen Amerikka

704. Komissio myönsi yli 2 miljoonaa euroa ra-
hoitusta Andien alueella toteutettavaan kolmi-
vuotiseen hankkeeseen, joka käynnistettiin maa-
liskuussa Bolivian, Ecuadorin, Kolumbian, Perun
ja Venezuelan kilpailulainsäädännön kehittämi-
seksi ja yhdenmukaistamiseksi sekä kilpailulain-
säädännön valvonnasta ja soveltamisesta
vastaavien elinten tukemiseksi. Hankkeen tarkoi-
tuksena on parantaa alueen oikeus-, hallinto- ja
lainkäyttöjärjestelmää kilpailulainsäädännön
osalta, tukea kilpailulainsäädännön soveltami-
sesta ja valvonnasta vastaavia elimiä Andien
alueen maissa sekä kehittää alueen kilpailukult-
tuuria. Nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan
harjoittamalla monenlaista toimintaa, jossa on
mukana EU:n ja Andien alueen asiantuntijoita.
Esimerkkeinä tästä toiminnasta voidaan mainita
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alueelliset ja kansalliset seminaarit, oikeudelli-
nen neuvonta, alakohtaiset tutkimukset sekä kil-
pailusäännösten soveltamisesta ja valvonnasta
vastaaville virkamiehille ja tuomioistuimille
suunnattu koulutus.

4 Monenvälinen yhteistyö

4.1 Kansainvälinen kilpailuviranomaisverkko

705. Komissio on yksi kansainvälisen kilpailuvi-
ranomaisverkon (International Competition
Network, ICN) perustajajäsenistä. Verkosta on ke-
hittymässä yksi tärkeimmistä monenvälisistä kes-
kustelufoorumeista, joissa käsitellään kansainvä-
listä kilpailupolitiikkaa. (1) ICN:n toiminta
käynnistyi lokakuussa 2001, jolloin 14 maan kil-
pailuviranomaiset tekivät päätöksen virtuaalisen
verkon perustamisesta. Kilpailujärjestelmien mää-
rän kasvaessa nopeasti eri puolilla maailmaa ICN
pyrkii helpottamaan kansainvälistä yhteistyötä ja
esittämään menettelyiden ja aineellisen oikeuden
lähentymistä koskevia ehdotuksia. ICN:n jäsen-
määrän noustua yli 80 kilpailuviranomaiseen se
edustaa tällä hetkellä suurinta osaa maailman ny-
kyisistä kilpailuviranomaisista. ICN pyytää myös
korkeakoulujen edustajia, yritysmaailmaa, kulut-
tajaryhmiä ja juristeja osallistumaan verkon käyn-
nistämiin hankkeisiin.

706. Komissio on osallistunut ICN:n Napolissa
pidetyn perustamiskokouksen jälkeen ICN:n kol-
meen tärkeimpään hankkeeseen lukeutuvan hank-
keen johtamiseen. Kyseisen hankkeen tarkoituk-
sena on kartoittaa tapoja helpottaa luotettavien
kilpailuviranomaisten perustamista kehitysmaihin
ja siirtymätalousmaihin. Hankkeen tuloksena ko-
missio ja Etelä-Afrikan kilpailutuomioistuin esit-
telivät Meridassa (Meksikossa) 23.–25. kesäkuuta
pidetyssä ICN:n toisessa vuosikokouksessa katta-
van selvityksen. (2) Selvitys perustuu kehitys- ja
teollisuusmaiden kilpailuviranomaisten kokemuk-
siin, ja siinä käsitellään tyypillisiä haasteita, joita
kohdataan kilpailujärjestelmien luomisessa kehi-
tysmaihin ja siirtymätalousmaihin. Selvityksessä
kuvaillaan myös tapoja parantaa viranomaisen
asemaa suhteessa tiettyihin sidosryhmiin, kuten
hallitus, tuomioistuinlaitos, kansalaisyhteiskunta,
kilpailualan ”ammattilaiset” ja yritykset. Lisäksi

selvityksessä pohditaan toimenpiteitä, joilla voi-
taisiin tehostaa kyseisiin prosesseihin suunnatta-
vaa ulkoista apua. Selvityksen päätelmissä esite-
tään luettelo kysymyksistä, jotka olisi otettava
huomioon teknistä apua koskevien ohjelmien
suunnittelussa.

707. Komissio osallistui aktiivisesti myös toi-
mintaan, jota ICN harjoittaa parhaillaan yritys-
keskittymien alalla. Aihetta käsitellään yksityis-
kohtaisemmin yrityskeskittymiä käsittelevässä
jaksossa II.5.1.

708. ICN viimeisteli Meridassa kilpailun edistä-
miseen liittyvän hankkeensa. Kilpailuvirastojen
edustajat tarkastelivat muun muassa eräiden kil-
pailuvirastojen noudattamaa tapaa käyttää val-
tuuksiaan kilpailun edistämiseen parantaakseen
monien säänneltyjen alojen sääntely-ympäristöä.
Asettaakseen kilpailuvirastojen käyttöön niiden
kilpailunedistämistyötä tukevia uusia välineitä
komissio on laatinut kilpailunedistämisaloittei-
taan esittelevän CD-ROM-levyn. Kyseiset levyt
ja muuta aineistoa on asetettu saataville eräänlai-
sena tietokeskuksena toimivaan online-tietokan-
taan ICN:n verkkosivustolle (3).

709. ICN:n jäsenet päättivät Meridassa käynnis-
tää uuden hankkeen, jonka tarkoituksena on kar-
toittaa kilpailuoikeuden soveltamista säännel-
lyillä aloilla. Hanke toteutetaan Ranskan ja
Italian kilpailuviranomaisten johdolla. ICN:n toi-
minta laajenee kyseisen hankkeen myötä myös
perinteiseen kilpailuoikeuteen liittyville aihe-
alueille.

4.2 Maailman kauppajärjestö (WTO)

710. Syyskuussa Cancúnissa pidetyssä WTO:n
ministerikokouksessa ei tehty kilpailukysymyk-
siä koskevia päätöksiä eikä myöskään WTO:n
kilpailusopimusta koskevia virallisia neuvotte-
luita voitu tämän vuoksi käynnistää. Tämä on ris-
tiriidassa marraskuussa 2001 annetun Dohan ju-
listuksen kanssa, sillä julistuksen mukaan
kyseiset neuvottelut oli määrä käynnistää WTO:n
seuraavan ministerikokouksen jälkeen. Neuvot-
telut jäivät käynnistämättä myös siitä huolimatta,
että Genevessä toimivassa kauppa- ja kilpailupo-
litiikkaa koskevaa vuorovaikutusta käsittelevässä
WTO:n työryhmässä oli saavutettu huomattavaa
edistymistä monien aiheeseen liittyvien kysy-
mysten ratkaisemisessa (työryhmä kokoontui

¥1∂ Lisätietoja ICN:stä on saatavilla sen verkkosivustosta osoitteesta
www.internationalcompetitionnetwork.org.

¥2∂ Katso www.internationalcompetitionnetwork.org/Final%20
Report_16June2003.pdf. ¥3∂ Katso www.internationalcompetitionnetwork.org/notification.html.

www.internationalcompetitionnetwork.org/Final Report_16.6.2003.pdf
www.internationalcompetitionnetwork.org/Final Report_16.6.2003.pdf
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/notification.html
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vuonna 2003 kaksi kertaa ratkaisemaan näitä ky-
symyksiä ennen Cancúnin ministerikokousta).

4.3 Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestö (OECD)

711. Komissio osallistui vuonna 2003 erittäin
aktiivisesti OECD:n kilpailukomitean toimin-
taan. Kilpailukomitea käsittää työvaliokunnan
(jonka jäsen komission kilpailun pääosaston pää-
johtaja on) ja useita työryhmiä, jotka käsittelevät
esimerkiksi kilpailua ja säänneltyjä aloja, kilpai-
luun liittyviä kansainvälisiä näkökohtia, yritys-
keskittymiä sekä kartelleja.

712. Komissio osallistui myös OECD:n kilpailu-
aiheisiin kokouksiin, kuten kerran vuodessa jär-
jestettävään maailmanlaajuiseen kilpailufooru-
miin, johon voivat osallistua myös OECD:hen
kuulumattomien maiden edustajat, kilpailuvalio-
kunnan sekä kuluttaja-asiain ja kauppavaliokun-
nan yhteisistuntoihin, sääntelypolitiikkaa käsitte-
levään erityisryhmään sekä infrastruktuurialojen
yhteyshinnoittelua käsittelevään Amsterdamin
konferenssiin, joka järjestettiin muun muassa
vastaperustetun Alankomaiden taloudellisen
sääntelyn osaamiskeskuksen tuella.

713. Komissio osallistui aktiivisesti OECD:n
kaikkiin kilpailuaiheisiin pyöreän pöydän kes-
kusteluihin sekä Norjassa, Ranskassa ja Saksassa
toteutettuihin vertaisarviointeihin. Komissio an-
toi vuoden 2003 aikana kilpailuvaliokunnalle
seitsemän kirjelmää seuraavista aiheista:

i) kansainvälinen tietojenvaihto yrityskeskitty-
mien valvontamenettelyissä

ii) yhteyspalveluiden sääntely

iii) media-alalla muodostetut keskittymät

iv) keskittymän osapuolille taattava menettelyi-
den oikeudenmukaisuus keskittymän tutkinnassa

v) kilpailu- ja kuluttajapolitiikka (1): täydentä-
vyys, ristiriidat ja puutteet

vi) ei-kaupallisiin palveluihin liittyvät velvoit-
teet ja vapauttaminen

vii) yrityskeskittymäasioissa ehdotetut korjaus-
toimenpiteet.

714. Komissio osallistui myös OECD:n talous-
ja kehityskatsauskomitean (Economic and Deve-
lopment Review Committee, EDRC) euroalueen
tilanteesta vuonna 2003 julkaiseman selvityksen
laadintaan.

4.4 YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi 
(Unctad)

715. Komissio lähetti edustajansa YK:n kauppa-
ja kehityskonferenssin hallitustenvälisen kilpailu-
alan asiantuntijaryhmän viidenteen istuntoon, joka
pidettiin 2.–4. heinäkuuta. Komissio esitteli ko-
kouksessa kaksi asiakirjaa, joista toisen aiheena oli
kilpailu- ja teollisuuspolitiikan vuorovaikutus ja
toisen kilpailualan valmiuksien kehittämistä kos-
keva tekninen apu. Ensimmäisessä asiakirjassa ko-
rostetaan, että kehitysmaiden (ja teollisuusmai-
den) saatavilla on monia eri välineitä kilpailu- ja
teollisuuspolitiikan välisten ristiriitojen välttämi-
seksi. Toisessa asiakirjassa tuodaan esille Euroo-
pan komission halu antaa resurssiensa sallimissa
rajoissa teknistä apua kehitysmaiden kilpailuviras-
toille. Tämänkaltainen tekninen apu rahoitetaan
Euroopan unionin kehitysapumäärärahoista, eikä
komission kilpailun pääosasto osallistu suoraan
sen rahoittamiseen. Virallisten istuntojen lisäksi
kokouksessa tarjoutui hyvä tilaisuus kehitysmai-
den kilpailuvirastojen edustajien tapaamiseen sekä
heidän kokemuksiaan ja huolenaiheitaan koske-
viin keskusteluihin.

4.5 Kartelleja käsittelevä kansainvälinen 
seminaari

716. Komissio järjesti lokakuussa kartellisemi-
naarin, johon osallistui noin 160 kilpailusta vas-
taavaa virkamiestä yli 35 maasta. EU:n jäsenval-
tioiden ja liittymässä olevien maiden lisäksi
seminaariin lähettivät edustajansa esimerkiksi
Australia, Brasilia, Etelä-Afrikka, Indonesia, Is-
rael, Japani, Kanada, Norja, Sveitsi, Turkki ja
Yhdysvallat. Seminaariin osallistui myös monien
kilpailuasioita käsittelevien kansainvälisten orga-
nisaatioiden, kuten OECD:n, edustajia.

717. Tässä viidennen kerran pidetyssä seminaa-
rissa virkamiehet voivat vaihtaa asiantuntemusta
ja vauhdittaa kansainvälisten kartellien torjuntaa
koskevaa yhteistyötä. Komissaari Mario Montin
mukaan kartellit ovat laajuudeltaan yhä kansain-
välisempiä. Kartellien kansainvälistymisen aset-
tama haaste edellyttää kilpailuviranomaisten
tehostavan yhteistyötään esimerkiksi samanai-
kaisesti toteutettavilla yllätystarkastuksilla ja tä-

¥1∂ Kuluttajansuojalla viitataan tässä asiakirjassa lähinnä kuluttajien
taloudellisten ja oikeudellisten etujen suojaamiseen, vaikka se
kattaa yleensä myös terveys- ja turvallisuusnäkökohdat.
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män taloudellisesti vahingollisen ilmiön poista-
mista koskevalla näkemystenvaihdolla.

718. Kartellit kuuluvat kaikkialla maailmassa
vakavimpiin kilpailulainsäädännön rikkomisiin,
sillä talouselämältä ja kuluttajilta veloitettava
hintataso nousee yleensä niiden vaikutuksesta.
Pitkällä aikavälillä ne heikentävät myös kilpailu-
kykyä ja uhkaavat kestävää työllisyyttä, kun
kyseisten yritysten innovaatiohalukkuus alenee
verrattuna tilanteeseen, jossa kilpailuvoimat vai-
kuttavat täysimääräisesti.

719. EY:n perustamissopimuksen 81 artiklassa
kielletään sopimukset, joilla suoraan tai välilli-
sesti vahvistetaan hintoja, rajoitetaan tai valvo-
taan tuotantoa ja jaetaan markkinoita tai hankin-
talähteitä. Komissio tehtäviin kuuluu Euroopan
talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artiklan no-

jalla kyseisen määräyksen soveltaminen EU:n jä-
senvaltioiden lisäksi myös Islannissa, Liechten-
steinissa ja Norjassa.

720. Seminaarien tarkoituksena on vaihtaa
asiantuntemusta kartellien tutkinnasta, syytetoi-
mista ja lopettamisesta. Vuoden 2003 seminaa-
rissa keskusteltiin muun muassa sakkojen
määräämättä jättämistä koskevista ohjelmista,
joita yhä useammat maat ovat ottaneet käyttöön
kannustaakseen yrityksiä paljastamaan kartellien
olemassaolon sakkojen alentamista tai määrää-
mättä jättämistä koskevaa lupausta vastaan.

721. Muita keskustelunaiheita olivat järjestelyt
tuomioistuinten välisen tietojenvaihdon lisäämi-
seksi ja kartelliasioissa käytettävien tutkinta- ja
lainkäyttövälineiden tehokkuus.





141

VI – KEHITYSNÄKYMÄT VUONNA 2004
1 Kilpailunrajoitukset

722. Kartellien valvonta kuuluu myös jatkossa
komission kilpailuoikeuden alalla harjoittaman
toiminnan painopistealueisiin. Komissio arvioi
tällä hetkellä meneillään olevien tutkimusten
määrän perusteella tekevänsä vuonna 2004 huo-
mattavan määrän päätöksiä ja antavansa huomat-
tavan määrän väitetiedoksiantoja. Tämä noudat-
telee edellisen kolmen vuoden suuntausta.

723. Vakavimpien kartellien torjunta voi olla tu-
loksekasta vain, jos (potentiaalisiin) kartelliyri-
tyksiin kohdistetaan vakuuttava pelotevaikutus.
Tämä merkitsee, että tällaisten asiakkaiden kan-
nalta vahingollisten hankkeiden paljastumisen
todennäköisyyden on oltava suuri ja että niistä on
määrättävä riittävän ankaria seuraamuksia.

724. Kartellien paljastumisen todennäköisyyden
odotetaan edelleen kasvavan vuonna 2004. Tämä
johtuu monista eri tekijöistä. Kilpailun pääosasto
voi suunnata jatkossa yhä enemmän voimavaroja
vakavien rikkomistapausten aktiiviseen seurantaan
kilpailusääntöjen uudistamisesta annetun asetuksen
(EY) N:o 1/2003 voimaantulon ja pääosaston uu-
delleenorganisoinnin loppuunsaattamisen myötä.
Lisäksi kilpailijoiden odotetaan jatkavan kartellien
ilmoittamista komissiolle sakkojen lieventämistä tai
määräämättä jättämistä koskevan ohjelman mukai-
sesti. Asetuksessa (EY) N:o 1/2003 säädetään ko-
mission käytettävissä olevien tutkintavälineiden
vahvistamisesta. Samanaikaisesti komission ja
EU:n jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja verkottu-
mista lisätään erityisesti Euroopan kilpailuviran-
omaisten verkossa käytävän luottamuksellisten tie-
tojen vaihtamisen avulla. Myös kartelliasioita
käsittelevien viranomaisten eri tasoilla harjoittama
kansainvälinen yhteistyö lisääntyy edelleen sekä
yksittäisiä asioita koskevien tutkimusten että par-
haiden käytäntöjen kehittämisen alalla.

725. Seuraamusten osalta komissio pyrkii myös
jatkossa asettamaan sakkojen määrän tasolle,
jolla voidaan varmistaa, että sen lisäksi, että yri-
tyksiä rangaistaan niiden harjoittamasta lainvas-
taisesta toiminnasta, niitä estetään osallistumasta
samankaltaiseen toimintaan tulevaisuudessa.

2 Yrityskeskittymät

726. Vuoden alkupuolella on panostettava joh-
detun oikeuden, täytäntöönpanoasetuksen, CO-
lomakkeen jne. tarkistamiseen, jotta yhteisönlaa-
juisten keskittymien tarkistetut arviointipuitteet
voidaan saattaa voimaan 1. toukokuuta 2004.

Vuoden jälkipuoliskolla keskitytään näiden uu-
sien välineiden soveltamiseen, horisontaalisten
yrityskeskittymien arviointia ja parhaita käytän-
töjä koskevat suuntaviivat mukaan lukien. Myös
muita kuin horisontaalisia keskittymiä koskevien
suuntaviivojen valmistelutyö jatkuu.

3 Valtiontuki

727. Valtiontukia koskeva uudistusprosessi jat-
kuu koko vuoden 2004. Uudistusprosessissa kes-
kitytään menettelyiden uudistamiseen, taloudel-
listen arviointikriteerien parantamiseen ja
valtiontuen valvontamenetelmien uudistamiseen.

728. Pisimmälle on edistytty menettelyiden uu-
distamisessa. Menettelyihin on suunniteltu
muutoksia niiden yksinkertaistamiseksi ja nyky-
aikaistamiseksi. Jäsenvaltioiden kanssa on kes-
kusteltu neuvoa-antavassa komiteassa asetus-
luonnoksesta, jossa annetaan yksityiskohtaisia
säännöksiä valtiontukea koskevan menettelyase-
tuksen täytäntöönpanosta ja joka on tarkoitus an-
taa toukokuuhun 2004 mennessä.

729. Taloudellisten arviointikriteerien parantami-
sella pyritään kehittämään uusia välineitä, jotka pe-
rustuvat huomattavaa vaikutusta koskevaan testiin
ja joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa merkittä-
västi sellaisten asioiden käsittelyä, jotka katsotaan
perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mää-
ritelmän mukaiseksi valtiontueksi mutta joihin ei
liity huomattavia ongelmia kilpailun vääristymisen
tai kilpailuun kohdistuvan vaikutuksen kannalta.

730. Pk-yrityksille myönnettävää tukea ja kou-
lutustukea koskeviin ryhmäpoikkeuksiin tehtyjen
muutosten jälkeen päätettiin keskittyä nykyisten
valtiontukipuitteiden ajantasaistamiseen ja yk-
sinkertaistamiseen erityisesti laajentumisesta ja
yhteisön politiikan uusista painopistealueista
johtuvien tarpeiden huomioonottamiseksi. Suun-
nitelmissa on tarkistaa pelastamis- ja rakenneuu-
distustukea koskevia suuntaviivoja, viitekorkoja
koskevaa tiedonantoa (lisäksi uusien jäsenvaltioi-
den viitekorot on tarkoitus vahvistaa 1. touko-
kuuta 2004 mennessä), elokuva-alaa koskevaa
tiedonantoa ja vientiluottovakuutusta koskevia
suuntaviivoja. Aluepolitiikan pääosasto tarkistaa
parhaillaan rakennerahastoasetuksia, ja tarkoi-
tuksena on tehdä samaan aikaan tarkistuksia
myös jäsenvaltioiden myöntämää aluetukea kos-
keviin valtiontukisääntöihin. Muita sääntöjä tar-
kistetaan, jos tarvetta ilmenee. Vuoden 2004
tehtäväkenttä kattaa myös muun muassa laivan-
rakennusalaa koskevien suuntaviivojen täytän-
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töönpanon seurannan, tutkimus- ja kehityspuit-
teiden tarkistamisen sekä verotukea koskevien
uusien aloitteiden tekemisen.

4 Kansainvälinen toiminta

731. Komission aikomuksena on osallistua kan-
sainvälisen kilpailuviranomaisverkon (ICN) kar-
telleja koskevan työryhmän johtamiseen. OECD:n
on määrä tarkastella EU:n kilpailupolitiikkaa vuo-
den 2004 kuluessa.

732. Komissio aikoo käydä Yhdysvaltojen
kanssa alustavia keskusteluja mahdollisuudesta
käynnistää neuvottelut niin kutsutusta toisen
sukupolven sopimuksesta, jonka nojalla voitai-
siin vaihtaa oikeudellisesti suojattuja tietoja.
Lisäksi komissio osallistuu ehdokasmaihin
kuuluvien Bulgarian ja Romanian kanssa kil-
pailuluvuista käytäviin neuvotteluihin sekä
Turkin, Kroatian ja entisen Jugoslavian tasaval-
lan Makedonian kilpailujärjestelmien arvioin-
tiin.
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Perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla

Asia Julkaisu Kohdan numero

Aminohapot 44

ARA, ARGEV, ARO 54

BA/SN-liittoutuma 50, 128

BP Lubricants (voiteluaineet) EUVL C 126, 28.5.2003 158

British Airways / Iberia EUVL C 217, 12.9.2003 130

Clearstream Banking AG IP/03/462, 31.3.2003 175

Consorzio Industrie Fiammiferi 196

Deutsche Telekom AG EUVL L 263, 14.10.2003 71, 119

Dong/DUC IP/03/566, 24.4.2003 95–99

ENI/Gazprom IP/03/1345, 6.10.2003 98

3G-verkon yhteiskäyttö EUVL L 75, 12.3.2004 60, 118

GVG/FS 80

Hintoihin liittyvä määräävän aseman väärinkäyttö 
televiestintäalalla Lisälehti 3

IATA 133

IMS Health 77

Kreikan lauttaliikenne 47

Kupariset teollisuusputket 42

MasterCard Europe/International 182

Opel 165

Orgaaninen peroksidi 40

Philips/Sony 65

PO / Audi Deutschland 155

Ranskalainen naudanliha EUVL L 209, 19.8.2003 36

Reims II EUVL L 56, 24.2.2004 68

Sorbaatit 38

Sähköiset ja mekaaniset hiili- ja grafiittituotteet 39

Telenor/Canal+ / Canal Digital 185

UEFA EUVL L 291, 8.11.2003 Lisälehti 2 / lisälehti 5

Vapaat ammatit 187

Volkswagen I 164

Volkswagen II 166

Wanadoo Interactive IP/03/1025, 16.7.2003 74, 120

Yamaha IP/03/1028, 16.7.2003 63

Yrityskeskittymien valvonta

Asia Julkaisu Kohdan numero

Alcan/Pechiney (II) IP/03/1309, 29.9.2003 253

ARD v. komissio 349

Arla / Express Dairies 296

BAT / Tabacchi Italiani IP/03/1441, 23.10.2003 303

Caemi/CVRD IP/03/1052, 18.7.2003 240

Candover/Cinven/BertelsmannSpringer IP/03/1130, 29.7.2003 246

Celanese/Degussa IP/03/154, 31.1.2003,
IP/03/826, 11.6.2003 257

DaimlerChrysler / Deutsche Telekom / JV IP/03/594, 30.4.2003 272
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DSM/Roche IP/03/712, 19.5.2003 283

Electrabel/Intercommunales IP/03/230, 13.2.2003 293

GE/Instrumentarium IP/03/1193, 2.9.2003 287

Konica/Minolta IP/03/1004, 11.7.2003 237

Lagardère/Natexis/VUP IP/03/1078, 23.7.2003 299

Newscorp/Telepiù 267

Petrolessence SA 321

Pfizer/Pharmacia IP/03/293, 27.2.2003 234

Philips ja Babyliss v. komissio 308

Procter & Gamble / Wella IP/03/1137, 30.7.2003 243

Schlüsselverlag J. S. Moser v. komissio 332

SEB/Moulinex (II) IP/03/1531, 11.11.2003 259

Siemens/Drägerwerk/JV IP/03/602, 30.4.2003 263

Sogecable / Canalsatèllite digital / Via Digital v. komissio 339

Teijin/Zeon IP/03/1157, 13.8.2003 249

Tetra Laval / Sidel (II) IP/03/36, 14.1.2003 230

Verband der freien Rohrwerke v. komissio 326

Verbund/EnergieAllianz IP/03/825 100, 277

Valtiontuki

Asia Julkaisu Kohdan numero

Alankomaat – Alkmaarin konttiterminaali 543

Austria Bank Bungerland AG 441

Austria BMW 470

BBP Service 434

Belgia – ABX Logistics -yhtiön rakenneuudistus 546

Belgia – Belgiassa sijaitseviin yhdysvaltalaisiin 
myyntiyrityksiin sovellettava erityinen verotusjärjestelmä 500

Belgia – meriliikennettä tukevat verotoimenpiteet 553

Belgia – Sogepa/Carsid 518

Belgian koordinointikeskukset 485

Belgian postilaitos 644

British Broadcasting Corporation 650

Charleroi – Ryanair 564

ClydeBoyd – rahtiliikenteen infrastruktuureja varten 
perustetun FFG-järjestelmän (Freight Facilities Grant 
Scheme) mukainen tapauskohtainen tuki 544

Elinkeinovero, France Télecom 535

Espanja – Gamesa 463

Espanja – Hilados y Tejidos Puignero SA EUVL C 337, 23.12.2003 439

Espanja – P&O Ferries 599

Espanja – Volkswagenin tehdas Arazurissa Pamplonassa 515

Espanja – yksityiset hiiliyhtiöt 537

Espanjan valtion telakat 512

Fairchild Dornier GmbH 425

Gonzàlez – Diez SA 538

IFS SpA 466

Irlannin sairausvakuutusmarkkinoiden 
riskintasausjärjestelmä 420

Irlanti – uudet sähkövoimalat 634
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Italia – De Tomaso, Cutro 516

Italia – Fiat Auto ja Comau 472

Italia – kasvihuonepäästöjen vähentäminen 597

Italia – kasvihuonepäästöt Toscanassa 449

Italia – pääomaosakkuuksia hankkivat rahastot 417

Italia – RAI 529

Italia – raskaiden ajoneuvojen tietullit 549

Italia – rautatie- ja meriliikennepalvelut EUVL C 311, 26.9.2003 545

Italian laivanrakennusalan takuurahasto 511

Italian riskipääomaohjelma 414

Itävallan energiaverohyvityslaki 422

Kansainvälinen rahoitustoiminta (Alankomaat) 491

Kreikka – polttoaineen kuljetus Ateenan kansainväliselle 
lentoasemalle 473

Kuljetusten rationalisointia koskeva Italian tukiohjelma Ei vielä julkaistu 542

Maatalous 571, 573, 575

Portugali – Madeiran vapaa-alue EUVL C 148, 25.6.2003 552

Portugali – RTP 529

Portugali – verovaranto investointeja varten 468

Portugali – Vila Galé 428

Puola – hukkakustannukset 591

Ranska – Ademen liikennealan tukiohjelma 548

Ranska – Air Lib 561

Ranska – Alstom 430

Ranska – Bull 606

Ranska – CDC IXIS 444

Ranska – FFG, elokuvatuotannon tuki 504

Ranska – France 2 / France 3 529

Ranska – France Télecom 526

Ranska – kiinteän verotuksen ohjelma 554

Ranska – Latécoère 465

Ranska – merentakaisia alueita koskeva ohjelma 476

Ranska – pääkonttorit ja logistiikkakeskukset 497

Ranska – Sernam 547

Ranska – SNCM:n rakenneuudistustuki 555

Ranska – vesiohjelma 451

Ranska – ZFU (zone franches urbanes, kaupunkien 
vapaa-alueet) 477

Ranskan yhdistettyjen kuljetuksien tukiohjelma EUVL C 248, 30.4.2003 542

Ruotsin investointitukiohjelma 421

Saksa – Linde AG EUVL L 250, 4.10.2003 424

Saksa – LTU 560

Saksa – MobilCom AG 522

Saksa – raskailta ajoneuvoilta kannettava käyttömaksu 550

Saksan alusrahoituksen takausohjelma 507

Saksan hiiliteollisuus 539

Saksan ohjelma uusiutuvista raaka-aineista tehtyjen 
eristysaineiden käytön edistämiseksi EUVL C 197, 28.8.2003 447

Space – Park Bremen 412-413

Tšekin pankit 592-594

Ulkomailta saatavia tuloja koskeva Irlannin ohjelma 494
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Valtion rahoitus Tanskan julkisen lähetystoiminnan 
harjoittajalle TV2:lle 532

Yhdistyneen kuningaskunnan tuki saastuneiden maa-
alueiden, teollisen joutomaan ja hylättyjen maa-alueiden 
kunnostamiseen 461

Yhdistynyt kuningaskunta – British Energy 436

Yhdistynyt kuningaskunta – hiiliteollisuus 540

Yhdistynyt kuningaskunta – jätteenkierrätysohjelma 452

Yhdistynyt kuningaskunta – kaukoliikenteen bussiyhtiöt 551

Yhdistynyt kuningaskunta – konttien 
intermodaalikuljetukset rautateitse 541

Yhdistynyt kuningaskunta – Orkney 591

Yhdistynyt kuningaskunta – Peugeot’n Rytonin tehdas 584-587

Yhdistynyt kuningaskunta – pienyritysten yrityshautomoita 
koskeva rahasto 474

Yhdistynyt kuningaskunta – Post Office Limited (POL) 640

Yhdistynyt kuningaskunta – Selby complex 540

Yhdistynyt kuningaskunta – Shotton 455

Ympäristönmuutosmaksu – energiavero 459
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