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KOMISSAARI NEELIE KROESIN ESIPUHE
Kilpailupolitiikasta vastaava komission jäsen

Aivan toimikautensa alussa komissio ehdotti uutta kasvua ja työllisyyttä edistävää 
kumppanuutta, jossa keskitytään Lissabonissa vuonna 2000 aloitetun uudistusprosessin 
elvyttämisen kannalta keskeisiin toimiin. Tämän kumppanuuden tarkoituksena on 
panna liikekannalle sidosryhmät kaikilla tasoilla – EU:n toimielimissä, jäsenvaltioissa, 
liike-elämässä ja kansalaisten keskuudessa – unionin kestävän ja jatkuvan taloudellisen 
kehityksen varmistamiseksi. Kilpailupolitiikka on yksi talouskasvun ja kestävän 
työllisyyden liikkeellepanevista voimista. Kilpailukyvyn, kasvun sekä kestävän 
yhteiskunnallisen ja ympäristönäkökohdat huomioon ottavan kehityksen tuomat 
edut vahvistavat toisiaan. Asianmukaisesti hoidettu liiketoimintaympäristö pitää yllä 
ja edistää kilpailukykyä, tuottavuutta sekä kasvua maailmanlaajuisilla, alueellisilla ja 
kansallisilla markkinoilla.

Euroopan unioni ei ole vieläkään käyttänyt kaikkia mahdollisuuksiaan kasvun 
ja tuottavuuden edistämiseksi. Euroopassa on todellisia rakenteellisia ongelmia, 
kuten tuottavuuden kasvun hidastuminen, väestön ikääntyminen ja työllisyysasteen 
pienentyminen, joihin on kiireesti löydettävä ratkaisut. Eurooppa ei voi jättää 
huomioimatta maailmanmarkkinoiden dynamiikkaa; kotimarkkinoilla voimakasta 
kilpailua kohtaavat yritykset menestyvät myös maailmanlaajuisesti. Komissio 
on sitoutunut teollisuuspolitiikkaan, joka perustuu voimakkaaseen kilpailuun 
kotimarkkinoilla ja kansainvälisellä tasolla. Tämän politiikan tavoitteena on luoda ja 
säilyttää suotuisat edellytykset yritystoiminnalle globaalistuvassa taloudessa, auttaa 
kehittämään tasavertaiset kilpailuedellytykset maailmanlaajuisesti sekä säilyttää 
markkinoiden avoimuus.

Kilpailupolitiikka on korostetussa asemassa uusissa komission ehdotuksissa, joilla 
pyritään elvyttämään Lissabonissa sovittua talous- ja sosiaalipolitiikan uudistamista. 
Strategiassa keskeisellä sijalla on sen tunnustaminen, että nimenomaan markkinat 
luovat vaurautta ja työpaikkoja eivätkä hallitukset. Koska kilpailu on välttämätöntä 
hyvin toimiville markkinoille, strategiaan sisältyy useita merkittäviä kilpailupoliittisia 
tekijöitä.

Kilpailun edistäminen ja alakohtaiset tutkimukset

Kilpailunedistämistoimilla voidaan tukea hyvää kilpailukäytäntöä markkinoilla. Tärkeä 
osa kilpailun edistämistä on säänneltyjen alojen tuominen kilpailun piiriin. Tältä osin 
kilpailuviranomaisten ja alan sääntelyviranomaisten välinen suhde on avainasemassa.

Silloin kun sääntelyä tarvitaan, on varmistettava, että sääntely on kohdistettu hyvin 
ja ettei se aiheuta kilpailua estäviä sivuvaikutuksia. Sekä sääntelyjärjestelmän että sen 
täytäntöönpanon olisi edistettävä rajatylittävää kilpailua.
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Alakohtaisten tutkimusten ansiosta opimme paremmin ymmärtämään, kuinka tietyt 
markkinat toimivat, ja pystymme selvittämään jäljellä olevat vapaan kilpailun esteet, 
olivatpa ne seurausta yritysten käytännöistä, sääntelystä tai valtiontuista. Erityisen 
huomion kohteena ovat alat, jotka vaikuttavat suoraan yleiseen kilpailukykyyn, kuten 
rahoituspalvelut ja energia.

EU:n uudistetun kilpailulainsäädännön tehokas täytäntöönpano

Kilpailupolitiikalla voidaan vaikuttaa ratkaisevasti kilpailukykyyn ja kasvuun myös 
taistelemalla tehokkaasti kartelleja, määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja 
muita kilpailunvastaisia käytäntöjä vastaan ja estämällä kilpailunvastaiset fuusiot.

Kilpailunrajoitusten käsittelystä vastaavat tällä hetkellä komissio ja jäsenvaltioiden 
kilpailuviranomaiset, jotka yhdessä muodostavat Euroopan kilpailuviranomaisten 
verkoston. Kyseinen verkosto aloitti toimintansa 1. toukokuuta 2004. Uusien 
kilpailunrajoituksia koskevien sääntöjen nojalla myös jäsenvaltioiden tuomioistuimet 
soveltavat yhä useammin perustamissopimuksen sääntöjä kilpailunvastaisiin 
sopimuksiin ja menettelytapoihin. Myös yrityskeskittymien valvontajärjestelmä on 
kypsynyt. Se perustuu vankkoihin taloudellisiin näkökohtiin, ja sitä voidaan soveltaa 
kaikenlaisiin keskittymiin, jotka voivat aiheuttaa kilpailuongelmia.

Kilpailuviranomaiset jatkavat kilpailusääntöjen sinnikästä ja päättäväistä 
täytäntöönpanoa. Kilpailunvastaisista menettelytavoista kärsineiden asiakkaiden ja 
kilpailijoiden mahdollisuuksia saada korvauksia on kuitenkin kehitettävä edelleen. 
Tällaisilla täydentävillä toimenpiteillä voidaan tuntuvasti lisätä kilpailusääntöjen 
pelotusvaikutusta myös kartellien suhteen. Kartellien yrityksille ja kuluttajille 
aiheuttamista valtavista vahingoista on paljon todisteita. Sen vuoksi taistelu vakavimpia 
kartelleja vastaan säilyy ensisijaisena tehtävänä. Haluan kiittää tässä yhteydessä 
edeltäjääni loistavista tuloksista vakavimpien kartellien torjunnassa ja vakuutan, että 
komissio pyrkii määrätietoisesti poistamaan kartellit kaikkialta, missä niitä esiintyy.

Komissio jatkoi kartellien vastaista taistelua tekemällä useita kieltopäätöksiä, joissa 
määrättiin sakkoja. Samanaikaisesti tehtiin useita päätöksiä määräävän markkina-
aseman väärinkäytöstä. Haluan mainita näistä päätöksistä erityisesti Microsoft ia 
koskevan päätöksen, sillä se koskee alaa, jolla on suuri merkitys tietoteknologian 
levittämiselle Euroopassa. Komissio teki vuonna 2004 päätöksen kilpailunrajoituksista 
kaasualalla ja keskittymästä sähköalalla osana energia-alan tehostettua valvontaa.

Tämä kertomus osoittaa, että komissio loi vuonna 2004 perustan useille tulevien 
vuosien aloitteille. Kilpailunrajoituksia koskevassa uudessa lainsäädännössä lisätään 
mahdollisuuksia toteuttaa alakohtaisia tutkimuksia, joiden ansiosta komissio 
pystyy käyttämään vankkaa markkinatuntemusta toimenpiteidensä perustana. 
Teknologiansiirtosopimuksia koskeva uusi ryhmäpoikkeusasetus ja pk-yrityksille 
myönnettävää tutkimus- ja kehitystukea koskeva ryhmäpoikkeus parantavat yritysten 
innovaatiomahdollisuuksia ja valmiuksia vastata markkinoiden haasteisiin. Nämä 
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edistysaskeleet ovat selviä merkkejä siitä, että kehitys on tarkistetun Lissabonin agendan 
tavoitteiden suuntaista.

Valtiontukialan uudistus

Erityinen valtiontukien valvontaväline on EU:n kannalta erittäin tärkeä. Julkiset tuet 
voivat vääristää yritysten välistä kilpailua ja estää pitkällä aikavälillä markkinavoimia 
palkitsemasta kilpailukykyisimpiä yrityksiä, jolloin yleinen kilpailukyky kärsii. Tämän 
vuoksi EU:n lainsäädännössä periaatteessa kielletään tällaiset tuet.

Pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevat uudet suuntaviivat ja useat merkittävät 
valtiontukitapaukset tällä alalla ovat osoitus komission päättäväisyydestä vaikuttaa 
rakentavasti pelastamis- ja rakenneuudistusohjelmien toteuttamiskelpoisuuteen, 
jotta välttämätön rakenneuudistus voitaisiin toteuttaa mahdollisimman sujuvasti. 
Valtiontukien valvonnassa olisi keskityttävä tapauksiin, joilla on suurin kielteinen 
vaikutus kilpailuun. Uudella täytäntöönpanoasetuksella aikaansaatu yksinkertaistettu 
ilmoitusjärjestelmä on merkki valtiontukialan uudistuksesta tähän suuntaan.

Eurooppalaiseen yhteiskuntamalliin kuuluvien julkisten palvelujen alalla on vielä 
paljon työtä. Komissio esitti vuonna 2004 luonnoksen toimenpidepaketista, jolla 
parannetaan oikeusvarmuutta sovellettaessa valtiontukisääntöjä julkisen palvelun 
velvoitteesta maksettaviin korvauksiin. Asiasta käytävien keskustelujen odotetaan 
johtavan oikeusvarmuuteen valtiontukisääntöjen soveltamisessa yleisiin taloudellisiin 
tarkoituksiin liittyviin palveluihin voimassa olevan oikeuskäytännön perusteella.

Komission tehtävänä on valvoa sitä, noudattavatko julkiset tuet EU:n sääntöjä. 
Tavoitteena on ”vähempi ja parempi tuki”. Seuraavien vuosien aikana komissio aikoo 
tarkastella uudelleen EU:n valtiontukipolitiikkaa sen varmistamiseksi, että julkisia 
tukia myönnetään silloin, kun niistä on todellista hyötyä. Tällä tavoin todellisten 
markkinahäiriöiden aikaansaamat puutteet voidaan täyttää ja yhä useammat yritykset 
pystyvät kilpailemaan aktiivisesti. Uusien sääntöjen ansiosta jäsenvaltioiden on entistä 
helpompi käyttää julkisia varoja kohtuullisessa määrin sellaisten toimenpiteiden 
tukemiseen, jotka lisäävät innovointia, parantavat riskipääoman saatavuutta ja edistävät 
tutkimus- ja kehitystyötä.

Kansainvälinen toiminta

Totesin jo alussa, että kilpailupolitiikka olisi otettava huomioon, kun pyritään 
lisäämään kilpailukykyä kotimarkkinoilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Tiivis 
yhteistyö ja kokemustenvaihto kilpailuviranomaisten kanssa ympäri maailmaa 
ovat osa tätä pyrkimystä. Vuonna 2004 luotiin uusia antoisia suhteita Lähi-idän 
kilpailuviranomaisiin. Transatlanttiset suhteet ovat edelleen tiiviitä, ja niitä on tarkoitus 
syventää. Kansainvälisessä kilpailuviranomaisverkossa (joka on ainoastaan yksi 
tärkeistä yhteistyöfoorumeista) toteutetulla monenvälisellä yhteistyöllä on saatu aikaan 
hyödyllisiä tuloksia sekä kartellien torjunnassa että yrityskeskittymien valvonnassa. 
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Komission aktiivinen osallistuminen näihin maailmanlaajuisiin tavoitteisiin liittyy 
erottamattomana osana tehtävääni kilpailun edistäjänä Euroopassa, ja sen ansiosta 
kilpailusääntöjen täytäntöönpano EU:ssa säilyy tehokkaana välineenä kuluttajien 
hyvinvoinnin edistämiseksi.
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JOHDANTO

KILPAILUN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJAN JOHDANTO

Kilpailun pääosaston työhön vaikutti joukko suuria muutoksia vuonna 2004: EU laajeni 
25 jäsenvaltion unioniksi, kilpailusääntöjä uudistettiin, uusi komissio astui virkaan 
marraskuussa, ja pääosastossa toteutettiin sisäisiä uudelleenjärjestelyjä kilpailusääntöjen 
uudistamisen seurauksena. Tämä kehitys heijastuu myös komission vuodeksi 2005 
ja sitä seuraaviksi vuosiksi asettamissa kilpailupolitiikan yleisissä tavoitteissa, jotka 
perustuvat komission vuoden 2005 toimintastrategiaa koskevaan päätökseen ja uuden 
komission määrittelemiin poliittisiin painopisteisiin. Vuoden 2004 kilpailupolitiikkaa 
koskeva kertomus tarjoaakin hyvän tilaisuuden kertoa laajemmalle yleisölle, mihin 
komission työ kilpailupolitiikan alalla suuntautuu keskipitkällä aikavälillä.

Kilpailupolitiikan ja komission muiden politiikkojen välinen vuorovaikutus

Vuoden 2005 toimintastrategiaa koskevassa päätöksessään, johon Euroopan 
parlamentti ja neuvosto ovat suhtautuneet myönteisesti, komissio korosti talouskasvua 
keskeisenä poliittisena tavoitteena, jonka tarkoituksena on parantaa eurooppalaisen 
mallin kilpailukykyä, samalla kun vahvistetaan hyvinvointia, työllisyyttä, koheesiota 
ja ympäristönsuojelua. Kymmenen uuden jäsenvaltion liittyminen unioniin lisäsi 
uuden maantieteellisen ulottuvuuden talouskasvun parantamiseen sisämarkkinoilla 
tähtäävään tavoitteeseen. Uuden komission keskeisenä poliittisena tavoitteena on 
uudelleen vahvistaa Eurooppa-neuvoston vuonna 2000 aloittamaa Lissabonin prosessia, 
jonka yleisenä tavoitteena on tehdä EU:sta maailman dynaamisin ja kilpailukykyisin 
osaamistalous. Komissio ottaa huomioon Wim Kokin johtaman korkean tason 
työryhmän suositukset Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vuoden 2005 toimintastrategiassa esitettyjen kilpailukykyä koskevien puitteiden tuke-
miseksi komissio jatkaa kunnianhimoista kilpailulainsäädännön tarkistusprosessiaan 
erityisesti valtiontukien osalta. Se jatkaa myös vuonna 2004 aloitettua kilpailunrajoi-
tuksia ja yrityskeskittymiä koskevien sääntöjen uudistamista. Komissio aikoo tässä 
yhteydessä edistää kilpailusääntöjen täytäntöönpanon ennakoivaa valvontaa koko 
EU:n alueella.

Eri toimialoilla (muun muassa vapautetut verkkotoimialat ja rahoituspalvelut) 
sovellettavan eurooppalaisen lainsäädännön arvioinnilla, jonka tavoitteena on määrittää 
lainsäädännön vaikutus kilpailuun, voi yhdessä kilpailupolitiikan tiukan soveltamisen 
kanssa olla hyvin myönteinen vaikutus Euroopan talouden kilpailukykyyn ja kasvuun 
sekä sisämarkkinoiden toimintaan. Tämä vahvistaa kuluttajien etuja ja luottamusta.

Kilpailupolitiikka on yksi Kokin raportissa esitetyistä painopistealueista, jotka ovat 
avainasemassa Lissabonin tavoitteiden saavuttamisessa, ja sen vaikutus voi olla 
merkittävä kolmella osa-alueella:
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Tietoyhteiskunnan edistäminen. Vahva kilpailupaine luo yrityksille voimakkaan 
kannustimen jatkuvaan innovointiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen (T&K). 
Vahvistamalla innovoinnin kannustimia ja keskittymällä samalla kilpailua 
mahdollisesti vakavasti haittaaviin rajoituksiin kilpailupolitiikka voi edistää 
prosessia, jonka tarkoituksena on tehdä EU:n talouksista yhä dynaamisempia, ja 
siten auttaa toteuttamaan Lissabonin tavoitteet. Erityisesti valtiontukipolitiikka voi 
edistää tietoyhteiskuntaa kohdistamalla käytettävissä olevat julkiset voimavarat yhä 
paremmin esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoiminnan, innovoinnin sekä koulutuksen 
tukemiseen.

Sisämarkkinoiden edistäminen. Vaikka sisämarkkinat pantiin periaatteessa 
täytäntöön kaksitoista vuotta sitten, ne eivät ole vielä saavuttaneet täyttä potentiaaliaan. 
Yksi syy tähän on se, että rajojen yli käytävän kaupan esteiden poistamisen ja 
tehokkaan kilpailun välillä ei ole automaattista yhteyttä. Sekä sääntelypuitteiden että 
niiden täytäntöönpanon valvonnan on luotava ympäristö, joka todella saa aikaan ja 
edistää kilpailua, markkinoille tuloa ja innovointia. Sekä kilpailun täytäntöönpano 
että sen edistäminen voivat parantaa sisämarkkinoiden toimintaa erityisesti aloilla, 
jotka ovat keskeisiä Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi, koska niissä on kyse 
Euroopan talouden kannalta keskeisistä tekijöistä. Avointen ja kilpailukykyisten 
Euroopan markkinoiden ansiosta eurooppalaisista yrityksistä tulee kansainvälisesti 
yhä kilpailukykyisempiä, mikä hyödyttää eurooppalaisia kuluttajia ja työllisyyttä. 
Kilpailusääntöjen täytäntöönpanon valvonta, jonka tarkoituksena on poistaa 
markkinakilpailun tiellä olevat huomattavat esteet, auttaa luomaan terveet edellytykset 
kasvulle.

Suotuisan toimintaympäristön edistäminen. Kilpailupolitiikalla voi olla merkittävä 
vaikutus luotaessa liiketoimintaa suosivia edellytyksiä. Valtiontukisäännöillä on 
tärkeä rooli pyrittäessä lisäämään perustamisvaiheessa olevien yritysten ja pk-
yritysten mahdollisuuksia saada riskipääomaa. Kansainvälinen kilpailupolitiikka 
auttaa myös kehittämään yritysten tarvitsemaa maailmanlaajuista johdonmukaisuutta 
ja ennustettavuutta. Kilpailuperiaatteiden ansiosta voidaan lisäksi arvioida uusia 
ja voimassa olevia sääntelypuitteita muilla tärkeillä politiikan aloilla, jotta voidaan 
varmistaa, ettei sääntely tarpeettomasti rajoita kilpailua. Kilpailun edistäminen auttaa 
näin ollen laatimaan EU:ssa ja jäsenvaltioissa sääntelypuitteita, joiden tarkoituksena 
on edistää kilpailua ja kilpailukykyä suosivan järjestelmän perustamista.

Yleiset kilpailupoliittiset tavoitteet

Täytäntöönpanon painopisteet: täytäntöönpanotoimenpiteiden keskittäminen 
Euroopan talouden kannalta haitallisimpiin kilpailunvastaisiin käytäntöihin. Uudet 
kilpailunrajoituksia ja sulautumia koskevat asetukset antavat kilpailun pääosastolle 
mahdollisuuden asettaa täytäntöönpanon painopisteet paremmin tärkeysjärjestykseen, 
jotta se voi keskittyä kuluttajien hyvinvoinnin kannalta haitallisimpiin käytäntöihin ja 
keskittymiin.
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Kilpailunrajoitusten osalta asetuksella (EY) N:o 1/2003 on luotu uusi 
täytäntöönpanojärjestelmä, jossa sekä komissiolla että jäsenvaltioilla on toimivalta 
soveltaa EU:n kilpailusääntöjä täysimääräisesti. Tätä varten komissio ja EU:n 
25 jäsenvaltiota ovat perustaneet Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston, jossa 
kilpailun pääosastolla on keskeinen asema. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet 
panna EU:n kilpailusäännöt täytäntöön tehokkaammin ja ennakoivasti. Se 
edellyttää kuitenkin markkinoiden parempaa valvontaa, jotta voidaan määrittää 
käytännöt, jotka todennäköisesti haittaavat eniten kilpailua ja kuluttajia. Uusi 
asetus oli myös ensimmäinen askel vahvistettaessa täytäntöönpanoa kansallisissa 
tuomioistuimissa antamalla myös niille valtuudet soveltaa perustamissopimuksen 
81 artiklan 3 kohtaa. Täytäntöönpanossa keskitytään edelleen kartelleihin, määräävän 
aseman väärinkäyttöön, yhteismarkkinoille soveltumattomaan valtiontukeen ja 
kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon vastikään vapautetuilla ja muilla säännellyillä 
toimialoilla.

Yrityskeskittymien valvonnan alalla uusi asetus on parantanut mahdollisuuksia siirtää 
asian käsittely jäsenvaltioilta komissiolle ja päinvastoin. Tämä auttaa komissiota 
keskittämään täytäntöönpanotoimensa tapauksiin, joilla on selvästi rajatylittävä 
vaikutus. Uusi oikeudellinen arviointiperuste, jonka mukaisesti arvioidaan, estääkö 
keskittymä olennaisesti tehokasta kilpailua, on selventänyt sitä, että kaikki kilpailua 
rajoittavat keskittymät kuuluvat uuden asetuksen soveltamisalaan.

Valtiontukien alalla kilpailun pääosasto keskittyy erityisesti kielteisten päätösten 
täytäntöönpanoon ja yhteismarkkinoille soveltumattoman valtiontuen 
takaisinmaksuun. Lisäksi tiiviimpi (sekä kahden- että monenvälinen) kansainvälinen 
yhteistyö on edelleen olennaista, jotta voidaan taata Euroopan kilpailupolitiikan 
vaikuttavuus kansainvälisiä kilpailua rajoittavia käytäntöjä vastaan.

Kilpailukyvyn parantaminen EU:ssa auttamalla sääntelypuitteiden muotoilussa. 
Sääntely voi niin yhteisön kuin jäsenvaltioidenkin tasolla estää tarpeettomasti ja 
tahattomasti kilpailua ja rajoittaa sisämarkkinoiden potentiaalia. Eräillä aloilla, kuten 
vapautetuilla verkkotoimialoilla ja erityisesti energia-alalla, on tarpeen edistää sellaisia 
sääntelypuitteita, joilla luodaan edellytykset markkinoille tulolle ja edistetään kilpailua. 
Kilpailun edistämistä ja politiikan arviointia olisi tämän vuoksi käytettävä kansalliseen 
ja EU:n lainsäädäntöön vaikuttamiseksi, jotta voidaan varmistaa, että kilpailuun 
perustuvien markkinoiden suojaaminen otetaan riittävästi huomioon.

Valtiontukien valvontaa koskevia kilpailusääntöjä olisi tarkistettava, jotta niissä 
otettaisiin paremmin huomioon sekä EU:ssa T&K-toimintaan tehtävien investointien 
määrään ja riskipääoman saatavuuteen vaikuttava markkinoiden toiminnan 
riittämättömyys että aluekehityksen jatkuvat erot. Valtiontukien valvontaa koskevan 
sääntelyjärjestelmän mukauttaminen edistää osaltaan komission innovointia suosivia 
toimenpiteitä.

Toiminnan keskittäminen sisämarkkinoiden ja Lissabonin toimintasuunnitelman 
kannalta avainaloille. Painopisteen olisi oltava kilpailun esteiden poistamisessa 
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vastikään vapautetuilla aloilla sekä eräillä muilla säännellyillä aloilla, erityisesti 
televiestinnässä, postipalveluissa, energia-alalla ja liikenteessä. Nämä alat tarjoavat 
tärkeitä palveluja monille muille aloille, ja ne ovat avainasemassa Euroopan 
kilpailukyvyn kannalta. On odotettavissa, että markkinoiden avaaminen useammille 
palveluntarjoajille johtaa kuluttajien kannalta suurempaan valikoimaan, parempaan 
laatuun ja alhaisempiin hintoihin. Televiestintäalan kehitys kymmenen viime vuoden 
aikana on hyvä esimerkki markkinoiden vapauttamisen hyödyistä.

Vastikään vapautettuja toimialoja vaivaavat kuitenkin erilaiset kilpailunvääristymät, 
jotka vaihtelevat yritysten haitallisesta kaupallisesta käyttäytymisestä riittämättömään 
sääntelyyn ja valtiontukiin. Tässä yhteydessä on otettava huomioon se, että näille toimi-
aloille voi olla tyypillistä julkisen palvelun velvoitteet, jotka on asetettu yleisiin taloudel-
lisiin  tarkoituksiin liittyvien palvelujen tarjoamiseksi ja jotka on täytettävä. Komission 
on  kuitenkin varmistettava, että näiden julkisten palvelujen tarjoamiseen myönnetyt tuet 
eivät ylitä sitä, mikä on tarpeen. Lisäksi on määritettävä entistä selvemmin ongelmat, 
jotka voidaan parhaiten ratkaista kilpailulainsäädäntöä soveltamalla. Tältä osin on tärkeää 
pyrkiä toimialakohtaiseen integroituun sääntely- ja täytäntöönpanopolitiikkaan.

Eräillä muilla aloilla, jotka ovat tärkeitä Euroopan talouden maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn kannalta, harjoitetaan merkittävää itsesääntelyä tai itsesääntelyn 
ja kansallisen sääntelyn yhdistelmää. Näin on erityisesti rahoituspalveluissa. 
Tehokkaiden ja joustavien pääomamarkkinoiden luominen on yksi rahoituspalvelujen 
toimintasuunnitelman keskeisistä tavoitteista. Eräät sisämarkkinapoliittiset aloitteet, 
jotka huipentuvat uuteen sijoituspalveludirektiiviin, pantiin alulle edellisen komission 
virkakauden aikana. Tavoitteena on poistaa arvopapereiden rajatylittävän kaupan 
esteet ja edistää sijoitusyritysten välistä kilpailua. Kilpailupolitiikka muodostaa tärkeän 
tekijän tässä vapauttamisprosessissa. Lisäksi rahoitusalan vähittäispalveluilla on tärkeä 
rooli Euroopan unionin kansalaisten jokapäiväisessä elämässä. Näitä palveluja on 
tarjottava kilpailukykyisin edellytyksin, mikä tarkoittaa sitä, että kuluttajan käytettävissä 
on laajempi korkealaatuisten tuotteiden ja palvelujen valikoima parhaimpaan 
mahdolliseen hintaan.

LISÄLEHTI 1: KILPAILUASIOIDEN PÄÄEKONOMISTI VUONNA 2004

Pääekonomistin ryhmä (Chief Economist Team, CET) on erillinen yksikkö, joka 
raportoi suoraan pääjohtajalle. CET:hen kuuluu kymmenen jäsentä, joilla kaikilla 
on tohtorin tutkinto teollisessa taloustieteessä. Ryhmän tehtävät ovat seuraavat:

– avustaminen EU:n kilpailusääntöjen soveltamisen yhteydessä esiin nousevien 
taloustiedettä ja ekonometriaa koskevien metodologisten kysymysten ratkaisussa

– yleinen avustaminen yksittäisissä kilpailuasioissa käsittelyn alkuvaiheista alkaen
– yksityiskohtaisten ohjeiden antaminen tärkeimmissä kilpailuasioissa, joihin 

liittyy vaikeasti ratkaistavissa olevia taloudellisia kysymyksiä, erityisesti silloin
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kun kysymyksen ratkaisu vaatii pitkälle kehitettyä kvantitatiivista analyysiä; 
tähän voi sisältyä CET:n jäsenen tilapäinen siirto tiettyä asiaa käsittelevään 
työryhmään

– osallistuminen yleisiä poliittisia välineitä, joilla on taloustieteellistä sisältöä, 
koskevaan suunnitteluun.

Osallistuminen kilpailuasioiden käsittelyyn ja suuntaviivojen laadintaan

Vuonna 2004 CET osallistui 33 asian käsittelyyn (11 yrityskeskittymiä, 
15 kilpailunrajoituksia ja seitsemän valtiontukia koskevaa asiaa). Lisäksi ryhmän 
panos suuntaviivojen laadinnassa ja yleisissä politiikkakysymyksissä on ollut 
suuri.

Asiat, joiden käsittelyyn CET osallistuu, valitaan yhdessä pääjohtajan kanssa 
sen perusteella, tarvitaanko asiassa yksityiskohtaisempaa talousanalyysiä, 
erityisesti kvantitatiivista analyysiä. Näissä tapauksissa CET:n jäsen osallistuu 
asiaa varsinaisesti käsittelevän työryhmän työskentelyyn, hänellä on kaikki 
tiedot käytettävissään, ja hän osallistuu kaikkiin kokouksiin, joita järjestetään 
ulkopuolisten asiantuntijoiden ja osapuolten kanssa. Asiaa käsittelevään 
työryhmään siirretyillä CET:n jäsenillä on riippumaton erityisasema, ja 
he raportoivat suoraan kilpailuasioiden pääekonomistille asiaa koskevasta 
kannastaan. Talousanalyysin suuren merkityksen vuoksi CET osallistuu yleensä 
asian käsittelyyn mahdollisimman varhaisesta vaiheesta lähtien.

Lisäksi CET osallistuu suullisiin kuulemisiin ja sisäisten tarkistusryhmien 
keskusteluihin.

Kilpailuasioiden pääekonomisti osallistuu komissaarin kanssa pidettäviin 
viikoittaisiin kokouksiin. Lisäksi hän antaa kirjallisia neuvoja kaikissa asioissa, 
joiden käsittelyyn hän osallistuu.

Osallistuminen pääosaston talousasiantuntemuksen kehittämiseen

Pääekonomisti osallistuu kilpailun pääosastossa talouskysymyksiä koskevaan 
yleiseen keskusteluun järjestelmällä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä 
seminaareja. Lisäksi hän pitää yllä ja vahvistaa yhteyksiä akateemisiin tahoihin. 
Hän on järjestänyt uudelleen kilpailupolitiikan taloustieteellisen neuvoa-
antavan ryhmän (Economic Advisory Group for Competition Policy, EAGCP). 
EAGCP koostuu johtavista akateemikoista, jotka työskentelevät teollisen 
taloustieteen alalla. Yksi EAGCP:n keskeisistä tehtävistä on riippumattoman 
lausunnon antaminen kilpailupolitiikkaan liittyvistä laajoista kysymyksistä. 
EAGCP on jaettu kolmeen alaryhmään: yrityskeskittymät, kilpailunrajoitukset ja 
valtiontuki.
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VIESTI KUULEMISMENETTELYSTÄ VASTAAVALTA NEUVONANTAJALTA

Komissio perusti kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan viran, jotta 
kilpailunrajoituksia ja yrityskeskittymiä koskevia hallinnollisia menettelyjä hoitaisi 
riippumaton, kilpailuasioissa kokenut henkilö. Kyseisen henkilön on oltava luotettava, 
jotta hän voi omalta osaltaan vaikuttaa menettelyjen objektiivisuuteen, avoimuuteen 
ja tehokkuuteen. Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksissa 
esitetään, miten tätä tehtävää on hoidettava. Neuvonantajalla on muun muassa 
velvollisuus toimittaa kustakin komission kollegiolle toimitetusta päätösluonnoksesta 
loppukertomus, jossa on ilmoitettava, onko oikeutta tulla kuulluksi noudatettu. Tämän 
vuoksi kuulemismenettelystä vastaavat kaksi neuvonantajaa osallistuvat muodollisesti 
kaikkien niiden kilpailuasioiden käsittelyyn, joissa muodollinen menettely aloitetaan ja 
lopetetaan tällä tavalla. Toukokuusta 2004 lähtien tähän ovat sisältyneet myös asetuksen 
(EY) N:o 1/2003 9 artiklan mukaiset ”sitoumuspäätökset”, joista ensimmäinen oli 
tammikuussa 2005 tehty DFB-päätös. Kuulemismenettelystä vastaaviin neuvonantajiin 
voidaan ottaa poikkeuksellisesti yhteyttä myös ennen muodollisen menettelyn 
aloittamista, esimerkiksi silloin kun väitetiedoksiantoon sisällytettäviin tietoihin tai 
päätöksen julkaistuun toisintoon kohdistuu luottamuksellisuutta koskevia kysymyksiä. 
Vuoden 2004 aikana kuulemismenettelystä vastaavat neuvonantajat osallistuivat 
yhteensä noin 40 asian käsittelyyn. Seuraavassa esitellään eräitä asioiden käsittelystä 
saatuja tärkeimpiä kokemuksia.

Kuulluksi tulemisen oikeuden varmistaminen myöntämällä asianmukainen lupa 
tutustua asiakirja-aineistoon

Kuulemismenettelystä vastaavat neuvonantajat ovat tehneet lukuisia päätöksiä, joissa 
osapuolille on myönnetty tai niiltä on evätty oikeus tutustua joihinkin asiakirjoihin 
asiaa koskevassa asiakirja-aineistossa, ottaen huomioon luottamuksellisten tietojen 
suojeluun liittyvä tietoja antavien oikeutettu etu, kilpailusääntöjen noudattamiseen 
liittyvä yleinen etu ja väitetiedoksiannon vastaanottajien puolustautumisoikeudet.

Eräissä vuonna 2004 tekemissään päätöksissä kuulemismenettelystä vastaavat 
neuvonantajat tarkastelivat niin sanotun ”asiaseikkoja koskevan kirjeen” vastaanottajien 
oikeuksia. Kyseisissä kirjeissä osapuolille ilmoitettiin lisätiedoista, jotka otetaan 
huomioon lopullisessa päätöksessä. Microsoft ia ja Clearstreamia koskevat päätökset 
ovat esimerkkejä asioista, joissa osapuolille myönnettiin tällaisissa olosuhteissa oikeus 
tutustua lisätietoihin.

Yritysten liikesalaisuuksien ja luottamuksellisuutta koskevan oikeutetun edun 
suojaamisen varmistaminen

Asiaa käsittelevän komission yksikön ja osapuolten välisessä ristiriitatilanteessa 
kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltaan kuuluu päättää yritysten 
liikesalaisuuksien suojasta ja luottamuksellisuuden oikeutetusta edusta. Tätä etua 
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on punnittava niitä etuja vastaan, joita muilla osapuolilla on tietojen paljastamisen 
suhteen, tai päätöksen julkaisemisen kyseessä ollessa niitä etuja vastaan, jotka liittyvät 
menettelyn lopputuloksesta tiedottamiseen oikeudelliselle ja liikeyhteisölle.

Belgian arkkitehtiliittoa koskevassa asiassa kostotoimien vaara johti siihen, että 
kuulemismenettelystä vastaavat neuvonantajat epäsivät oikeuden tutkia asiakirja-
aineistossa ollutta asiakirjaa, jonka perusteella osapuolet olisivat voineet tunnistaa 
tietojen antajan.

Useimmat päätökset, jotka kuulemismenettelystä vastaavat neuvonantajat tekivät 
vuonna 2004 mahdollisesti luottamuksellisten tietojen luovuttamisesta, koskivat 
komission lopullisten päätösten julkaisemisen laillisuutta. Päätösten perusteella luotiin 
periaatteita, joita sovelletaan tulevissa asioissa.

Ensinnäkin oikeuskäytännön mukaan tietojen luottamuksellista käsittelyä koskevassa 
pyynnössä on perusteltava, miksi luottamuksellisiksi väitettyjen tietojen julkistaminen 
voisi aiheuttaa vakavaa vahinkoa yritykselle. (1) Toiseksi tietojen julkaisemisen 
aiheuttama yksityisen oikeudenkäynnin vaara ei sinänsä ole pätevä puolustus. 
Kilpailuoikeuden rikkomisen seurauksena maksettavaksi asetettava vahingonkorvaus 
olisi oikeutettu ja suotava seuraamus kilpailunvastaisesta käyttäytymisestä. (2) 
Kolmanneksi kuulemismenettelystä vastaavien neuvonantajien tehtävänä ei ole 
päättää, onko välttämätöntä julkaista tiettyjä lopullisten päätösten osia, jotta päätökset 
ymmärrettäisiin oikein. Jonkin tiedon merkitystä päätöksen kokonaisvaltaisen 
ymmärtämisen kannalta tarkastellaan ainoastaan silloin, kun kyseinen tieto on 
luottamuksellista tietoa.

Tämän lisäksi vuoden 2004 aikana otettiin käyttöön menettely, jota sovelletaan, 
ennen kuin tehdään oikeudellisesti sitova päätös luottamuksellisten tietojen 
paljastamisesta. Tarkoituksena on välttää mahdollisuuksien mukaan oikeusriitoja. 
Kuulemismenettelystä vastaavat neuvonantajat voivat ensiksi ehdottaa alustavaa 
näkemystä. Vain siinä tapauksessa, että tämä ehdotus kiistetään määräajassa, 
kuulemismenettelystä vastaavat neuvonantajat tekevät sitovan päätöksen, josta 
voidaan valittaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen. Tämän uuden 
käytännön ansiosta monissa asioissa on vältytty niin sanotuilta ”Akzo-menettelyiltä”. 
Kyseisissä menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavat neuvonantajat tekevät 
komission puolesta muodollisen, sitovan päätöksen sellaisten tietojen paljastamisesta, 
jotka mahdollisesti ovat luottamuksellisia. Päätöksestä voidaan valittaa ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuimeen.

(1) Asian T-353/94, Postbank NV, 87 kohdan mukaan liikesalaisuudet ovat tietoja, joiden osalta ei ainoastaan 
niiden paljastaminen yleisölle vaan pelkkä toimittaminen henkilölle, joka on eri kuin tiedot toimittanut 
henkilö, saattaa vahingoittaa vakavasti jälkimmäisen etua.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1/2003 30 artiklassa ja asetuksen N:o 17 21 artiklassa säädetään, että komission on 
otettava huomioon ainoastaan ”yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia 
paljasteta”.
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Suullisten kuulemisten järjestäminen

Suulliset kuulemiset antavat osapuolille mahdollisuuden täydentää kirjallista 
vastaustaan komission esittämiin kilpailuongelmiin selvittämällä tärkeimmät seikat 
suullisesti laajan yleisön edessä. Osapuolilla on myös mahdollisuus vastata kysymyksiin 
ja keskustella suoraan asiasta vastaavien komission yksiköiden ja jäsenvaltioiden 
edustajien kanssa. Se voi olla myös kantelijoiden tai muiden menettelyyn osallistuvien 
kolmansien kannalta ainutlaatuinen tilaisuus kuulla ja kommentoida suoraan esitettyjä 
väitteitä. Näin oli Microsoft -asiassa, jossa viisi vuotta kestäneen tutkimuksen ja kolme 
väitetiedoksiantoa, kirjallisia vastauksia ja lukuisilta kolmansilta saatuja kirjallisia 
huomautuksia sisältäneen kirjallisen menettelyn jälkeen kaikkien osapuolten edustajat 
kokoontuivat yhteen ensimmäisen kerran, esittivät kolmen päivän ajan näkemyksiään 
ja kommentoivat muiden näkemyksiä kaikkien asianomaisten hyödyksi.

Kuulemismenettelystä vastaavien neuvonantajien kokemuksen mukaan suullisessa 
kuulemisessa esitetyt seikat ja kysymykset johtavat poikkeuksetta käsiteltävien 
seikkojen parempaan ymmärtämiseen. Tämän vuoksi kuulemismenettelystä 
vastaavien neuvonantajien tehtävä järjestää suullisia kuulemisia kilpailunrajoituksia 
ja yrityskeskittymiä koskevissa menettelyissä on merkittävä, kun otetaan huomioon 
kuulemisten merkitys koko menettelyn kannalta. Kuulemistilaisuuksia järjestettäessä 
pidetään tiiviisti yhteyttä asianomaisiin osapuoliin. Kuulemistilaisuuteen kutsutaan 
jäsenvaltioiden kilpailuviranomaiset ja kaikki asian käsittelyyn liittyvät komission 
yksiköt. Kuulemismenettelystä vastaavat neuvonantajat ovat asettaneet vaatimuksen, 
jonka mukaan asian tutkimuksesta vastaavan johtajan on osallistuttava suulliseen 
kuulemiseen. Tämän seikan on vahvistanut kilpailuasioista vastaava komission jäsen.

Kuulemisen aikana kuulemismenettelystä vastaavat neuvonantajat voivat komission 
yksikön, osapuolten tai kolmansien pyynnöstä sallia uusien asiakirjojen esittämisen. 
Vuoden 2004 aikana annetun uuden sekä yrityskeskittymiä että kilpailunrajoituksia 
koskevan lainsäädännön mukaan kuulemismenettelystä vastaavat neuvonantajat 
voivat antaa kaikille osapuolille mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Vaikka tätä 
käytäntöä sovelletaankin edelleen kokeiluluonteisesti, se on lisännyt osapuolten 
vuorovaikutusmahdollisuuksia.

Eräissä tapauksissa, kuten koliinikloridiasiassa, kuulemismenettelystä vastaavat 
neuvonantajat hyväksyivät sen, että uusia todisteita voidaan esittää kuulemisessa. Kuten 
vuonna 2004 julkaistut loppukertomukset osoittavat, eräiden kuulemisten johdosta 
(esimerkiksi Sony/BMG-yrityskeskittymäasiassa) asioiden käsittelyä koskevaan 
lähestymistapaan on tehty muutoksia.

Lisäksi suulliset kuulemiset lisäävät kuulemismenettelystä vastaavien neuvonantajien 
tietoisuutta asian kriittisistä seikoista ja antavat heille mahdollisuuden osallistua 
aktiivisemmin menettelyn myöhempiin vaiheisiin ja tehdä toimivaltuuksiensa 
mukaisesti huomautuksia menettelyn edistymisestä.
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Toimiminen kilpailupolitiikasta vastaavan komission jäsenen neuvonantajana

Kuulemismenettelystä vastaavien neuvonantajien ensisijaisena tehtävänä on varmistaa, 
että osapuolten puolustautumisoikeuksia kunnioitetaan ja että kaikille osapuolille 
taataan asianmukainen käsittely. Välikertomuksessaan tai raportoidessaan komission 
jäsenelle kuulemistilaisuudesta kuulemismenettelystä vastaavat neuvonantajat voivat 
ilmoittaa hänelle asian herättämästä merkittävästä kysymyksestä, jos he katsovat tämän 
parantavan lopullisen päätöksen laatua. Kuulemismenettelystä vastaavat neuvonantajat 
osallistuivat vuonna 2004 työhön, jonka tavoitteena on lopullisten päätösten yhä 
selvempi ilmaisutapa. He tekivät huomautuksia monista käsitellyistä asioista, erityisesti 
kartelliasioista, ja auttoivat näin tehostamaan päätöksentekomenettelyä ja viime 
kädessä lopullisten päätösten laatua.

Kuulemismenettelystä vastaavat neuvonantajat keskustelivat myös monista politiikkaan 
liittyvistä kysymyksistä pääjohtajan kanssa. Näihin keskusteluihin sisältyivät muun 
muassa asiakirja-aineistoon tutustumista koskevan komission tiedonannon tarkistus, 
komission sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevan ohjelman 
puitteissa annettuja lausuntoja koskevien sääntöjen mukauttaminen ulkomaisten 
tuomioistuinten soveltamiin tietojen esittämistä koskeviin sääntöihin kunnioittaen 
samalla oikeutta tutustua asiakirja-aineistoon sekä kuulemismenettelystä vastaavien 
neuvonantajien tehtävä potentiaalisina välittäjinä kilpailun pääosaston ja yritysten 
välisissä erimielisyyksissä, jotka koskevat sitä, kuuluuko asiakirja luottamuksellisuuden 
suojaamisen (legal privilege) piiriin.
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I – KILPAILUOIKEUS: PERUSTAMISSOPIMUKSEN 81, 82 JA 
86 ARTIKLA

A – LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN TULKINTASÄÄNNÖT

1 Kilpailuoikeuden nykyaikaistaminen: täytäntöönpanoasetus (EY) 
N:o 773/2004, suuntaviivat ja tiedonannot

1. EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan uusi täytäntöönpanojärjestelmä 
tuli voimaan ja asetus N:o 17 kumottiin 1. toukokuuta. Asetuksen (EY) 
N:o 1/2003 (3) täydentämiseksi komissio hyväksyi laajan konsultointimenettelyn jälkeen 
”uudistuspaketin”, joka sisältää uuden komission asetuksen kilpailuoikeudellisista 
menettelyistä ja kuusi tiedonantoa, joiden tarkoituksena on antaa ohjeita seikoista, 
jotka ovat erityisen tärkeitä uudessa täytäntöönpanojärjestelmässä. Uudistuspaketti 
koostuu seuraavista asiakirjoista:

Täytäntöönpanoasetus (4)

2. Täytäntöönpanoasetus sisältää yksityiskohtaiset säännöt erityisesti menettelyn 
aloittamisesta, suullisista lausunnoista, kanteluista, osapuolten kuulemisesta, oikeudesta 
tutustua asiakirja-aineistoon ja luottamuksellisten tietojen käsittelystä kilpailuasioita 
koskevissa komission menettelyissä.

Kilpailuviranomaisten verkostoa koskeva tiedonanto (5)

3. Tiedonannossa määritellään komission ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten 
Euroopan kilpailuviranomaisten verkostossa tekemän yhteistyön perusperiaatteet. 
Siinä vahvistetaan periaatteet, joita sovelletaan asioiden käsittelyn jakamiseen 
verkoston jäsenten kesken. Tältä osin tiedonanto on jatkoa neuvoston ja komission 
yhteiselle lausunnolle (6), joka annettiin samana päivänä kuin asetus (EY) N:o 1/2003. 
Erityisiä järjestelyjä on tehty asetuksen (EY) N:o 1/2003 11 artiklan 2 ja 3 kohtaan 
sekä 12 artiklaan perustuvan viranomaisten tietojenvaihdon ja sakkojen määräämättä 
jättämistä tai lieventämistä koskevien ohjelmien toiminnan välistä vuorovaikutusta 

(3) Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 
81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003), asetus 
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 411/2004 (EUVL L 68, 6.3.2004).

(4) Komission asetus (EY) N:o 773/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, EY:n perustamis-
sopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta (EUVL L 123, 27.4.2004).

(5) Komission tiedonanto yhteistyöstä kilpailuviranomaisten verkostossa (EUVL C 101, 27.4.2004).
(6) Saatavilla neuvoston asiakirjarekisteristä Internet-osoitteessa http://register.consilium.eu.int 

(asiakirjan numero 15435/02 ADD 1).

http://register.consilium.eu.int
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varten. Jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset (7) ovat allekirjoittaneet lausunnon, 
jossa ne toteavat noudattavansa komission tiedonannossa esitettyjä periaatteita.

Tiedonanto yhteistyöstä kansallisten tuomioistuinten kanssa (8)

4. Tiedonanto on tarkoitettu käytännön työkaluksi kansallisille tuomareille, 
jotka soveltavat perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa asetuksen (EY) N:o 1/2003 
mukaisesti. Siihen on koottu yhteisöjen tuomioistuimen asiaankuuluva oikeuskäytäntö 
selventämään niitä menettelyllisiä puitteita, joissa kansalliset tuomarit toimivat. 
Erityistä huomiota kiinnitetään tilanteeseen, jossa kansallinen tuomioistuin käsittelee 
asiaa samaan aikaan kuin komissio tai komission käsittelyn jälkeen. Lisäksi asetus 
(EY) N:o 1/2003 muodostaa oikeusperustan, jonka nojalla kansalliset tuomarit voivat 
pyytää komission lausuntoa tai sen hallussa olevia tietoja ja joka antaa komissiolle 
mahdollisuuden toimittaa kansallisille tuomioistuimille tietyin edellytyksin kirjallisia 
ja suullisia huomautuksia. Tiedonannossa selitetään näiden yhteistyömekanismien 
toimintaa.

Kanteluja koskeva tiedonanto (9)

5. Tiedonannon alussa annetaan yleisiä tietoja kilpailuviranomaisten ja 
tuomioistuinten eri rooleista ja kehotetaan potentiaalisia kantelijoita päättämään 
annettujen ohjeiden perusteella, onko kantelu osoitettava komissiolle, kansalliselle 
kilpailuviranomaiselle vai kansalliselle tuomioistuimelle. Suurimmaksi osaksi 
tiedonannossa selitetään sitä, kuinka komissio arvioi kilpailuoikeuden rikkomista 
koskevia kanteluja ja millaisia menettelyjä se soveltaa. Tiedonannossa asetetaan myös 
ohjeellinen neljän kuukauden määräaika, jonka kuluessa komissio pyrkii ilmoittamaan 
kantelijoille, aikooko se tutkia kantelun perusteellisesti.

Ohjekirjeitä koskeva tiedonanto (10)

6. Asetuksen (EY) N:o 1/2003 tavoitteena on se, että komissio keskittäisi 
täytäntöönpanotoimensa vakavien rikkomisten havaitsemiseen. Ilmoitusjärjestelmän 
kumoaminen on tärkeä tekijä tässä yhteydessä. Näyttää kuitenkin myös perustellulta, 
että niissä harvoissa tapauksissa, joissa 81 tai 82 artiklan soveltamisesta syntyy uusia 
kysymyksiä, komissio voi antaa yrityksille kirjallisia ohjeita (ohjekirje), jos tämä ei 

(7) Komission verkkosivuilla on luettelo kansallisista viranomaisista, jotka ovat allekirjoittaneet 
lausunnon yhteistyötä kilpailuviranomaisten verkostossa koskevasta komission tiedonannosta.

(8) Komission tiedonanto EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamiseen liittyvästä 
yhteistyöstä komission ja EU:n jäsenvaltioiden tuomioistuinten välillä (EUVL C 101, 27.4.2004).

(9) Komission tiedonanto kantelujen käsittelystä komissiossa EY:n perustamissopimuksen 81 ja 
82 artiklan mukaisesti (EUVL C 101, 27.4.2004).

(10) Komission tiedonanto epävirallisista ohjeista, jotka liittyvät yksittäisissä asioissa ilmeneviin EY:n 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa koskeviin uusiin kysymyksiin (ohjekirjeet) (EUVL C 101, 
27.4.2004).
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haittaa komission muita ensisijaisia täytäntöönpanotehtäviä. Tiedonannossa selvitetään 
yksityiskohtaisesti tätä mahdollisuutta.

Tiedonanto kauppaan kohdistuvasta vaikutuksesta (11)

7. ”Kauppaan kohdistuvan vaikutuksen” käsite on lainvalintaan liittyvä peruste, 
jonka pohjalta määritetään perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamisala. 
Sen perusteella määritetään myös asetuksen (EY) N:o 1/2003 3 artiklan soveltamisala. 
Tämän vuoksi jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet haluavansa tästä käsitteestä tulkitsevan 
tiedonannon. Tiedonannossa esitellään nykyistä oikeuskäytäntöä eikä siinä millään 
tavoin pyritä rajoittamaan 81 eikä 82 artiklan soveltamisalaa. Siinä asetetaan myös 
määrällinen raja-arvo, jota komissio käyttää omissa menettelyissään kumottavissa 
 olevana oletuksena, kun asianomaisten yritysten yhteisön alueelta kertynyt yhteenlas-
kettu vuotuinen kokonaisliikevaihto ei sopimuksen kohteena olevien tuotteiden osalta 
ylitä 40:tä miljoonaa euroa ja kun osapuolten (yhteenlaskettu) markkinaosuus ei ylitä 
viittä prosenttia sellaisilla yhteisön merkityksellisillä markkinoilla, joihin sopimus vai-
kuttaa.

Perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohtaa koskevat suuntaviivat (12)
8. Jäsenvaltioiden tuomioistuinten ja kilpailuviranomaisten toimivalta soveltaa 
81 artiklan 3 kohtaa on yksi kilpailusääntöjen nykyaikaistamisen perusperiaatteista. 
Tiedonannossa kehitetään perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamista 
koskevat puitteet ja annetaan ohjeita tähän määräykseen sisältyvän neljän kumulatiivisen 
edellytyksen soveltamisesta. Tiedonannossa luetellaan erilaisia tehokkuusetuja, jotka 
voivat olla ensimmäisessä edellytyksessä tarkoitettuja objektiivisia taloudellisia etuja. 
Siinä määritetään ”kuluttajien” käsite ja edellytetään, että kuluttajat saavat kohtuullisen 
osuuden sopimuksesta johtuvasta tehokkuuden lisääntymisestä. Sopimuksen kilpailua 
rajoittavia vaikutuksia tarkastellaan 81 artiklan 1 kohdan perusteella ja kilpailua 
edistäviä vaikutuksia analysoidaan ja verrataan kilpailua rajoittaviin vaikutuksiin 
81 artiklan 3 kohdan perusteella.

2 Teknologiansiirtoa koskeva ryhmäpoikkeusasetus ja suuntaviivat

9. Osana EU:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen perusteellista 
uudistamista komissio antoi 7. huhtikuuta uuden ryhmäpoikkeusasetuksen (asetus 
(EY) N:o 772/2004, TSRPA) (13) ja joukon suuntaviivoja (14) patenttien, taitotiedon 

(11) Komission tiedonanto EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa tarkoitettua kauppaan 
kohdistuvan vaikutuksen käsitettä koskevista suuntaviivoista (EUVL C 101, 27.4.2004).

(12) Suuntaviivat perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta (EUVL C 101, 27.4.2004).
(13) Komission asetus (EY) N:o 772/2004 perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta 

teknologiansiirtosopimusten ryhmiin (EUVL L 123, 27.4.2004).
(14) Suuntaviivat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta teknologiansiirtosopimuksiin 

(EUVL C 101, 27.4.2004). TSRPA ja suuntaviivat ovat saatavilla myös Internet-sivuilla osoitteessa 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/entente3_en.html#technology.

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/entente3_en.html#technology
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ja ohjelmistojen tekijänoikeuksien lisensoimisesta. Toukokuun 1. päivästä 2004 yhä 
useammat lisenssisopimukset kuuluvat ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan, ja 
sen vuoksi monia sopimuksia ei enää tarkastella erikseen. Uudet säännöt helpottavat 
lisensointia ja vähentävät yrityksiin kohdistuvaa sääntelytaakkaa sekä varmistavat, että 
lisensointia sellaisten yritysten välillä, joilla on huomattava markkinavoima, valvotaan 
tehokkaasti. Uusien sääntöjen pitäisi lisätä teknologian levitystä EU:ssa ja edistää siten 
Lissabonin tavoitteiden saavuttamista.

10. Uusista säännöistä järjestettiin laaja konsultointimenettely (15), josta 
sidosryhmät olivat hyvin kiinnostuneita ja jossa niiden panos oli yksityiskohtainen 
ja korkealaatuinen. Nämä säännöt korvaavat asetuksen (EY) N:o 240/96 (16), jota on 
arvosteltu kapea-alaisuudesta ja muodollisesta luonteesta. Uudet säännöt noudattavat 
komission uuden sukupolven ryhmäpoikkeusasetuksia, ja niiden yleiset ominaisuudet 
ovat seuraavat:

– TSRPA sisältää ainoastaan ”mustan listan” (17): kaikki, mitä ei ole nimenomaisesti 
suljettu ryhmäpoikkeuksen ulkopuolelle, kuuluu poikkeuksen piiriin. Tämän 
ansiosta yritykset voivat vapaammin laatia lisensointisopimuksensa kaupallisten 
tarpeidensa mukaisesti.

– Uusien sääntöjen soveltamisalaan kuuluvat kaikenlaiset hyödykkeiden tai 
palvelujen tuotantoon liittyvät teknologiansiirtosopimukset, eivät ainoastaan 
patenttien tai taitotiedon lisensointisopimukset vaan myös mallien ja ohjelmistojen 
tekijänoikeuksien lisensointisopimukset. Siltä osin kuin komissiolla ei ole 
valtuuksia antaa ryhmäpoikkeusasetusta (18), kuten yleensä on patenttipoolien ja 
tekijänoikeuksien lisensoinnin tapauksessa, suuntaviivoissa selvitetään tulevaa 
täytäntöönpanopolitiikkaa.

– Uusissa säännöissä erotetaan selvästi kilpailijoiden välinen lisensointi (joka 
todennäköisemmin haittaa kilpailua) muiden kuin kilpailijoiden välisestä 
lisensoinnista. Erityisesti sovellettavat luettelot vakavimmista kilpailunrajoituksista 
ovat erilaiset.

– TSRPA:ssa säädettyä ryhmäpoikkeusta sovelletaan ainoastaan tiettyjen markkina-
osuusrajojen alapuolella. Kilpailijoiden välisten lisensointisopimusten osalta mark-
kinaosuusraja on kumulatiivinen 20 prosenttia ja keskenään kilpailemattomien 

(15) Yli 70 lausuntoa saatiin teollisuuden ja kaupan järjestöiltä, asianajaja- sekä teollis- ja 
tekijänoikeusliitoilta, yksittäisiltä asianajotoimistoilta, kansallisilta viranomaisilta, yksittäisiltä 
yrityksiltä, yliopistoilta ja konsulteilta.

(16) Komission asetus (EY) N:o 240/96, annettu 31 päivänä tammikuuta 1996, perustamissopimuksen 
81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tekniikansiirtosopimusten ryhmiin (EYVL L 31, 9.2.1996). Katso 
tämän asetuksen arviointia koskeva komission kertomus KOM(2001) 786 lopullinen.

(17) Aikaisempaan, vuoden 1996 asetukseen sisältyi sekä valkoinen että harmaa lista.
(18) Neuvoston asetus N:o 19/65/ETY, joka on valtuusasetus, sallii ryhmäpoikkeusasetusten antamisen 

vain silloin, kun teknologiansiirtosopimukset tehdään kahden osapuolen välillä ja kun ne koskevat 
teollisoikeuksia. 
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yritysten välisten sopimusten osalta 30 prosenttia. Markkinaosuudet on laskettava 
sekä merkityksellisten sopimusten vaikutusalaan kuuluvien tuotemarkkinoiden 
että teknologiamarkkinoiden osalta. (19)

– Lisenssisopimus ei kuulu ryhmäpoikkeuksen piiriin, jos se sisältää niin sanottuja 
vakavimpia kilpailunrajoituksia.

– Vaikka jotkin sopimukseen sisältyvät rajoitukset eivät kuuluisikaan ryhmäpoik-
keuksen piiriin, poikkeusta voidaan soveltaa sopimuksen loppuosaan. (20)

11. TSRPA:n 4 artiklassa olevassa vakavimpien kilpailunrajoitusten luettelossa 
määritetään rajoitukset, joiden vuoksi ryhmäpoikkeusta ei voida myöntää koko 
sopimukselle ja jolloin myös perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltaminen 
on epätodennäköistä. (21)

12. Kilpailijoiden välisen lisensoinnin vakavimpia kilpailunrajoituksia ovat 
a) hinnoista sopiminen, b) tuotannon rajoittaminen, c) markkinoiden tai asiakkaiden 
jakaminen, d) lisenssinsaajalle asetettu rajoitus käyttää omaa teknologiaansa ja 
e) osapuolille asetettu tutkimus- ja kehitystoimintaa koskeva rajoitus (ellei se ole 
välttämätön lisensoidun taitotiedon paljastamisen estämiseksi). Kilpailemattomien 
yritysten välisen lisensoinnin vakavimpia kilpailunrajoituksia ovat a) hinnoista 
sopiminen vertikaalisesti, b) lisenssinsaajan passiivisen myynnin rajoittaminen 
ja c) lisenssinsaajan aktiivisen ja passiivisen myynnin rajoittaminen valikoivassa 
jakelujärjestelmässä. Sekä kilpailevien että kilpailemattomien yritysten välisen 
lisensoinnin osalta 4 artiklassa säädetään erityisistä poikkeuksista vakavimpien 
kilpailunrajoitusten luettelosta.

13. Suuntaviivoissa todetaan selvästi, ettei ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaan 
kuulumattomien sopimusten oleteta olevan lainvastaisia, ellei niihin sisälly 
vakavimpia kilpailunrajoituksia. Varsinkaan markkinaosuusrajojen ylittyminen ei 
yksin riitä perusteeksi olettaa, että 81 artiklan 1 kohtaa sovelletaan. Tällöin tarvitaan 
suuntaviivoissa esitettyjen periaatteiden mukaista tapauskohtaista arviointia.

14. Jotta voitaisiin lisätä ennustettavuutta silloinkin, kun TSRPA:ta ei sovelleta, 
ja jotta yksityiskohtainen arviointi voitaisiin rajoittaa tapauksiin, jotka todennäköisesti 
aiheuttavat todellisia kilpailuongelmia, komissio on luonut suuntaviivoissa toisen 

(19) Teknologiamarkkinoiden markkinaosuus perustuu myös tuotemarkkinoihin siltä osin, 
että se määritellään markkinaosuutena lisensoidun tekniikan avulla tuotetuista tuotteista. 
Markkinaosuuslaskelmissa käytetään yleensä edellisen kalenterivuoden myyntitietoja. Asetuksessa 
säädetään poikkeuksen soveltamisesta kaksi vuotta sen jälkeen kun raja-arvo ylittyy.

(20) Tämä koskee erityisesti lisenssinsaajan velvoitetta myöntää lisenssinantajalle tai kolmannelle 
osapuolelle käyttölupa lisensoituun teknologiaan tekemiinsä selvästi eroteltaviin parannuksiin 
tai lisensoidun teknologian uusiin käyttösovelluksiin sekä velvoitetta olla kiistämättä oikeuksien 
pätevyyttä.

(21) TSRPA kattaa nyt joukon yleisesti käytettyjä rajoituksia, kuten käyttöalarajoitukset, aktiiviset ja 
passiiviset myyntirajoitukset lisenssinantajan ja lisenssisaajan välillä niiden yksinoikeudellisten 
alueiden suojelemiseksi sekä sisäistä käyttöä koskevat rajoitukset.
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turvallisen alueen. Se katsoo, että 81 artiklaa ei todennäköisesti rikota silloin, kun 
vakavimpia kilpailunrajoituksia ei ole ja kun sopimuspuolten hallinnassa olevien 
teknologioiden lisäksi voidaan osoittaa vähintään neljä riippumattomien tahojen 
hallinnassa olevaa teknologiaa, joilla lisensoitu teknologia voidaan korvata siten, että 
käyttäjälle aiheutuvat kustannukset säilyvät vastaavina.

15. Suuntaviivoissa ei pelkästään anneta yleisiä puitteita lisenssisopimusten 
analysoimiseksi, vaan niihin sisältyy erityisiä jaksoja 81 artiklan soveltamisesta 
erilaisiin lisensointirajoituksiin, joita ovat erityisesti rojaltivelvoitteet, yksinomaiset 
lisenssit ja myynnin rajoitukset, tuotannon rajoitukset, käyttöalarajoitukset, sisäistä 
käyttöä koskevat rajoitukset, sitominen ja niputtaminen sekä kilpailukieltovelvoitteet. 
Suuntaviivoissa käsitellään myös teknologiapoolien (22) arviointia.

3 Liikenteen ryhmäpoikkeusasetukset

3.1 Meriliikenne

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

16. Komissio edistyi huomattavasti asetuksen (ETY) N:o 4056/86 tarkistuksessa, 
joka alkoi maaliskuussa 2003. Asetuksella (ETY) N:o 4056/86 sovelletaan EU:n kil-
pailusääntöjä meriliikenteeseen, ja yksi tarkistuksen pääkysymyksistä on se, ovatko 
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaiset edellytykset linjakonferenssien 
harjoittamalle hintojen vahvistamiselle ja kapasiteetin sääntelylle myönnetylle poik-
keukselle vielä perusteltuja.

17. Perusteellisen konsultointimenettelyn (keskusteluasiakirjasta saatiin 
36 lausuntoa ja lisäksi järjestettiin julkinen kuuleminen) perusteella komissio 
selvitti 28. toukokuuta jäsenvaltioiden kilpailu- ja liikenneviranomaisten kanssa 
pidetyssä epävirallisessa kokouksessa tarkistusprosessin tuolloista tilannetta. Tämän 
seurauksena komissio antoi 13. lokakuuta valkoisen kirjan (23), jossa se päätteli, ettei 
ole pitävää taloudellista näyttöä siitä, että oletukset, joiden perusteella ryhmäpoikkeus 
oli perusteltu sen myöntämisajankohtana vuonna 1986, pitäisivät edelleen paikkansa 
nykyisissä markkinaolosuhteissa ja perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan 
neljän kumulatiivisen edellytyksen perusteella. Tämän vuoksi komissio harkitsi 
ehdottavansa, että nykyinen linjakonferensseja koskeva ryhmäpoikkeus kumottaisiin. 
Valkoisessa kirjassaan komissio jätti kuitenkin tilaa EU:hun suuntautuvilla tai EU:sta 
lähtevillä reiteillä toimivien linjakonferenssijärjestelmien mahdollisille vaihtoehdoille. 
Linjaliikennepalvelujen tarjoajat, joita edustaa European Liners Aff airs Association 

(22) Nämä ovat järjestelyjä, joissa vähintään kaksi osapuolta sopii teknologioidensa yhdistämisestä ja 
niiden lisensoimisesta ei ainoastaan poolin jäsenille vaan myös kolmansille osapuolille.

(23) Valkoinen kirja EY:n kilpailusääntöjen soveltamisesta meriliikenteeseen annetun asetuksen (ETY) 
N:o 4056/86 tarkistuksesta (KOM(2004) 675 lopullinen). Katso myös komission lehdistötiedote 
IP/04/1213.
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(ELAA), ovat jo esittäneet konkreettisia ehdotuksia tällaiseksi järjestelmäksi. Ennen 
kuin komissio ottaa kantaa näihin ehdotuksiin, se on kuitenkin pyytänyt asianomaisia 
kolmansia esittämään huomautuksensa ja mahdollisia vaihtoehtoja.

Komission asetuksen (EY) N:o 823/2000 (konsortiot) uudistaminen

18. Perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä 
harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin 
menettelytapoihin (konsortiot) annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 823/2000 
säädetään ryhmäpoikkeuksesta meriliikenteen konsortiosopimuksille. Kahden 
tai useamman kansainvälisiä linjaliikennepalveluja tarjoavan varustamon välisen 
konsortiosopimuksen tavoitteena on tarjota yhteistyössä meriliikennepalveluja ja 
parantaa siten linjaliikennepalvelujen tuottavuutta ja laatua sekä konttien käyttöastetta 
ja tehostaa aluskapasiteetin käyttöä.

19. Koska asetuksen voimassaoloaika päättyy 25. huhtikuuta 2005, komissio 
aloitti kesäkuussa julkisen konsultoinnin (24) tämän alan tulevaa lainsäädäntöä 
koskevista eri toimintavaihtoehdoista. Komissio halusi erityisesti saada toimialan 
edustajien, jäsenvaltioiden ja muiden kolmansien näkemyksiä asiasta. Konsultoinnin 
perustana oli asetukseen (ETY) N:o 4056/86 sisältyvän linjakonferenssisopimusten 
ryhmäpoikkeuksen käynnissä oleva tarkistus. Komissio julkaisi 23. joulukuuta 
alustavan asetusluonnoksen komission asetuksen (EY) N:o 823/2000 muuttamisesta ja 
kehotti asianomaisia toimittamaan huomautuksensa. (25)

3.2 Lentoliikenne

Kilpailua koskevien täytäntöönpanovaltuuksien laajentaminen kansainvälisessä 
lentoliikenteessä – muutokset asetuksiin (ETY) N:o 3975/87 ja (ETY) N:o 3976/87

20. Neuvosto antoi 26. helmikuuta asetuksen (EY) N:o 411/2004 (26), jolla 
muutetaan kahta lentoliikenteen asetusta (27) sekä asetusta (EY) N:o 1/2003. Asetusta 
(EY) N:o 1/2003 sovelletaan näin ollen myös Euroopan yhteisön ja kolmansien 
maiden väliseen lentoliikenteeseen. Lisäksi on laajennettu sen neuvoston asetuksen 
soveltamisalaa, jonka nojalla komissio voi antaa ryhmäpoikkeusasetuksia tietyistä 
luetelluista lentoliikennetoiminnoista (myös pitkillä reiteillä). Ennen tämän 
asetuksen antamista komissiolla ei ollut tehokkaita täytäntöönpanovaltuuksia 
EU:n ja kolmansien maiden välisen lentoliikenteen alalla, vaikka ei ollut epäilystä siitä, 

(24) Konsultointiasiakirja ja komission saamat vastaukset ovat saatavilla Internet-osoitteessa 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/#consult_823.

(25) EUVL C 319, 23.12.2004.
(26) EUVL L 68, 6.3.2004. Katso myös lehdistötiedote IP/04/272.
(27) Neuvoston asetus (ETY) N:o 3975/87 kilpailusääntöjen soveltamisesta lentoliikenteen alan yrityksiin 

ja neuvoston asetus (ETY) N:o 3976/87 perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta 
tiettyihin lentoliikenteen alan sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin.

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/#consult_823
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etteivätkö kilpailusäännöt koskeneet myös näitä reittejä. (28) Asetuksen (EY) N:o 1/2003 
soveltaminen kaikkeen lentoliikenteeseen reiteistä riippumatta saattaa vihdoin 
lentoliikenteen kilpailuoikeuden täytäntöönpanon yleisten puitteiden piiriin. Asetus 
(EY) N:o 411/2004 tuli voimaan 1. toukokuuta yhdessä uudistuspaketin kanssa.

Komission asetuksen (ETY) N:o 1617/93 tarkistaminen

21. Komission asetuksen (ETY) N:o 1617/93 voimassaoloaika päättyy 
30. kesäkuuta 2005. Sen keskeinen tekijä on nykyinen poikkeus, joka koskee IATAn 
hintaneuvotteluja EU:n sisäisten reittien osalta. Komissio aloitti tänä vuonna asetuksen 
(ETY) N:o 1617/93 tarkistuksen ja julkaisi 30. kesäkuuta keskusteluasiakirjan, 
jossa se pyysi hallituksilta, toimialan edustajilta ja kuluttajilta huomautuksia ja 
todisteita keskeisistä kysymyksistä, jotka liittyvät hintaneuvottelujen arviointiin 
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan perusteella.

22. Komissio vastaanotti ja analysoi yhteensä 52 vastausta. Analyysi osoitti, 
että tiettyjä seikkoja on tutkittava perusteellisemmin. Tämän vuoksi laadittiin 
keskusteluasiakirja, jonka tarkoituksena on varmistaa avoin päätöksenteko ja antaa 
julkisille viranomaisille ja toimialalle mahdollisuus toimittaa viimeiset huomautukset.

4 Menettelysääntöjen tarkistus: uusi tiedonanto oikeudesta tutustua 
asiakirja-aineistoon

23. Asiakirja-aineistoon tutustuminen on tärkeä menettelyvaihe, ja sillä 
turvataan puolustautumisoikeudet kaikissa riidanalaisissa kilpailu- ja sulautuma-
asioissa. Kun komissio on antanut väitetiedoksiannon, oikeus tutustua asiakirja-
aineistoon antaa väitetiedoksiannon saaneille mahdollisuuden tutustua komission 
hallussa oleviin todisteisiin ja esittää näkemyksensä komission väitetiedoksiannossa 
esittämistä päätelmistä. (29) Parantaakseen asiakirja-aineistoon tutustumista 
koskevien pyyntöjen (30) käsittelymenettelyn avoimuutta ja selkeyttä komissio aloitti 
nykyisen, vuodelta 1997 peräisin olevan asiakirja-aineistoon tutustumista koskevan 

(28) Katso yhdistetyt asiat 209–213/84, Nouvelles Frontières (Kok. 1986, s. 1425). Aikaisemmin komission 
oli kansainvälisten lentoyhtiöiden liittoutumien arvioinnissa erotettava yhteisön sisäiset reitit 
kolmansien maiden reiteistä, mikä johti epätyydyttävään ja sekavaan tilanteeseen.

(29) Asetuksessa (EY) N:o 1/2003 (kilpailuoikeus), asetuksessa (EY) N:o 139/2004 (sulautumat) ja 
vastaavissa täytäntöönpanoasetuksissa (asetukset (EY) N:o 773/2004 ja (EY) N:o 802/2004) 
säädetään, että oikeus tutustua asiakirja-aineistoon on varmistettava kaikissa asioissa, joihin 
liittyvä päätös tehdään asetuksen (EY) N:o 1/2003 7, 8 ja 23 artiklan sekä 24 artiklan 2 kohdan ja 
sulautuma-asetuksen 6 artiklan 3 kohdan, 7 artiklan 3 kohdan, 8 artiklan 2–6 kohdan, 14 artiklan ja 
15 artiklan perusteella. 

(30) Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon kilpailu- ja sulautumamenettelyissä on eri kuin asetuksen (EY) 
N:o 1049/2001 mukainen yleinen oikeus tutustua asiakirjoihin, jota koskevat erilaiset perusteet ja 
jonka tarkoitus on erilainen.
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tiedonannon (31) tarkistuksen. Vuoden 1997 tiedonannon soveltamisesta saatujen 
kokemusten perusteella tarkistuksessa otetaan huomioon sekä komission käytäntöjen 
kehittyminen (32) että viimeaikainen oikeuskäytäntö (33). Tarkistuksessa pyritään 
myös varmistamaan, että asiakirja-aineistoon tutustumista koskevat säännöt ovat 
uudistettujen kilpailunrajoituksia ja sulautumia koskevien sääntöjen samoin kuin 
kuulemismenettelystä vastaavien neuvonantajien toimivaltuuksien (34) mukaisia.

24. Jäsenvaltioiden kanssa keskusteltuaan komissio julkaisi 21. lokakuuta tie-
donantoluonnoksen menettelysäännöistä käsiteltäessä pyyntöjä saada tutustua 
asiakirjoihin (35) ja aloitti luonnosta koskevan julkisen konsultointimenettelyn. Kon-
sultointimenettelyn aikana saatiin parisenkymmentä lausuntoa, joista useimmat olivat 
lakimiehiltä, mutta lausuntoja antoivat myös kuluttaja- ja ammattiyhdistysjärjestöt.

25. Tiedonantoluonnoksen keskeiset piirteet ovat seuraavat:

– Siinä erotetaan oikeus tutustua asiakirja-aineistoon (niiden osapuolten osalta, joille 
väitetiedoksianto on osoitettu) oikeudesta tutustua asiakirjoihin (kantelijoiden osalta 
kilpailunrajoitusmenettelyissä tai muiden osapuolten osalta sulautumamenettelyissä).

– Siinä määritetään komission asiakirja-aineiston sisältö ja erotetaan selvästi 
asiakirjat, joihin saa tutustua, niistä asiakirjoista, joihin ei saa tutustua.

– Siinä erotetaan kilpailunrajoitus- ja sulautumamenettelyt sen suhteen, milloin 
oikeus tutustua asiakirja-aineistoon myönnetään.

– Siinä määritetään menettelyt, joita noudatetaan käsiteltäessä luottamuksellisia 
tietoja ja myönnettäessä oikeus tutustua asiakirja-aineistoon, sekä menettely, 
jota noudatetaan ratkaistaessa erimielisyydet, jotka koskevat tietojen 
luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia, mukaan lukien kuulemismenettelystä 
vastaavan neuvonantajan asema.

(31) Komission tiedonanto sisäisistä menettelysäännöistä käsiteltäessä pyyntöjä saada tutustua 
asiakirjoihin EY:n perustamissopimuksen 85 (nykyisin 81) ja 86 (nykyisin 82) artiklan, 
EHTY:n perustamissopimuksen 65 ja 66 artiklan sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 
soveltamistapauksissa (EYVL C 23, 23.1.1997, s. 3).

(32) Komission käytännöt ovat kehittyneet sekä täysin uudenlaisten tilanteiden vuoksi, joista voidaan 
mainita menettelyyn osallistuvien osapuolten erittäin suuri määrä, että parannettaessa asiakirja-
aineistoon tutustumisen tehokkuutta uusien teknisten välineiden avulla. 

(33) Erityisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsittelemä sementtikartelliasia, tuomio 
yhdistetyissä asioissa T-25/95 jne., Cimenteries CBR SA ja muut (Kok. 2000, s. II-491).

(34) Komission päätös, tehty 23 päivänä toukokuuta 2001, tietyissä kilpailuasioita koskevissa 
menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista (EYVL L 162, 
19.6.2001).

(35) Komission tiedonanto sisäisistä menettelysäännöistä käsiteltäessä pyyntöjä saada tutustua 
asiakirjoihin annetun komission vuoden 1997 tiedonannon tarkistamisesta (EUVL C 259, 
21.10.2004). Saatavilla Internet-osoitteessa http://europa.eu.int/comm/competition/general_
info/access_to_documents.html.

http://europa.eu.int/comm/competition/general_info/access_to_documents.html
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B – EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 81, 82 JA 86 ARTIKLAN SOVELTAMINEN

1 Määräävän aseman väärinkäyttö (perustamissopimuksen 82 artikla)

1.1 Päätökset

CEWAL

26. Komissio määräsi 30. huhtikuuta tehdyllä päätöksellä 3,4 miljoonan euron 
sakon belgialaiselle laivanvarustamolle Compagnie Maritime Belgelle (CMB). Sakko 
määrättiin, koska CMB oli osallistunut määräävän aseman väärinkäyttöön, johon 
Associated Central West Africa Lines -linjakonferenssi (Cewal) oli syyllistynyt 1980-
luvun lopussa. (36) CMB oli Cewalin jäsen.

27. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin oli osittain kumonnut sakkojen osalta (37) 
aikaisemman päätöksen (38), jolla komissio oli jo määrännyt sakkoja neljälle 
Cewalin jäsenelle, myös CMB:lle. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että komissio oli 
tehnyt menettelyvirheen, kun se ei ollut ilmoittanut selvästi päätöstä edeltävässä 
väitetiedoksiannossa, että se aikoi määrätä sakkoja Cewalin yksittäisille jäsenille.

28. Koska komissio ei halunnut jättää rikkomisia rankaisematta (sekä ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuin että yhteisöjen tuomioistuin olivat hylänneet rikkomisten 
toteamista koskevan valituksen), se teki uuden päätöksen, jossa se määräsi CMB:lle sakon 
yhteisöjen tuomioistuimen tuomion mukaisen uuden menettelyn jälkeen. (39) Tämä 
päätös perustuu kokonaisuudessaan alkuperäisen päätöksen keskeisiin toteamuksiin.

29. Sakkojen laskenta perustuu arvioon CMB:n sääntöjenvastaisen käytännön 
vaikutuksesta suhteessa Cewalin muiden jäsenten osuuteen. Komissio määräsi 
alkuperäisessä päätöksessä määrättyä sakkoa alhaisemman sakon, sillä se ei enää 
ottanut huomioon eräitä kyseisen päätöksen ajankohtana vallinneita raskauttavia 
seikkoja.

(36) Cewal toimi 1970-luvun alusta 1990-luvun puoliväliin. Se muodostui varustamoista, jotka 
harjoittivat säännöllistä linjaliikennettä Zairen ja Angolan sekä Pohjanmeren satamien välillä 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta. Cewalin sihteeristö toimi Antwerpenissä.

(37) Yhdistetyissä asioissa C-395/96 P, CMB, CMBT, ja C-396/96 P, Dafra-Lines, annettu tuomio 
(Kok. 2000, s. I-1365).

(38) Komission päätös 93/82/ETY, tehty 23 päivänä joulukuuta 1992, EY:n perustamissopimuksen 
85 artiklan (IV/32.448 ja IV/32.450: Cewal, Cowac ja Ukwal) ja 86 artiklan (IV/32.448 ja IV/32.450: 
Cewal) mukaisesta menettelystä (EYVL L 34, 10.2.1993). Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuin alensi komission CMB:lle alun perin määräämän 9,6 miljoonan ecun sakon 
8,64 miljoonaan yhdistetyissä asioissa T-24/93, T-25/93, T-26/93 ja T-28/93, CMB ja muut, annetussa 
tuomiossa (Kok. 1996, s. II-1201).

(39) Vanhentumisajoista liikennettä ja kilpailua koskeviin Euroopan talousyhteisön sääntöihin 
liittyvissä menettelyissä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2988/74 säädetään sakkojen 
määräämistä koskevasta keskeytymättömästä viiden vuoden vanhentumisajasta ja yhteensä 
kymmenen vuoden vanhentumisajasta. Nämä vanhentumisajat eivät olleet umpeutuneet, koska 
ne olivat keskeytyneet oikeuskäsittelyn ajaksi.
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Clearstream (40)

30. Komissio teki 2. kesäkuuta päätöksen, jossa se katsoi, että Clearstream 
Banking AG ja sen emoyhtiö Clearstream International SA (Clearstream) olivat 
rikkoneet perustamissopimuksen 82 artiklaa, kun ne olivat kieltäytyneet tarjoamasta 
kansainvälisiä arvopapereiden selvitys- ja toimituspalveluja (41) Euroclear Bank SA:lle 
(Euroclear Bank) ja soveltaneet syrjiviä hintoja kyseisen asiakkaan vahingoksi.

31. Clearstream Banking AG on Saksan ainoa ”Wertpapiersammelbank” 
(arvopaperikeskus) (42). Komissio katsoi, että Clearstreamilla oli tarkasteltavana aikana 
(vuodesta 1997 vuoden 2001 loppuun) määräävä asema kansainvälisten selvitys- ja 
toimituspalvelujen tarjoamisessa muissa jäsenvaltioissa toimiville välittäjille.

32. Kieltäytyminen koski Saksan lainsäädännön mukaisesti liikkeeseenlaskettujen 
rekisteröityjen osakkeiden (43) selvitys- ja toimituspalveluja. Vaikka kilpailuoikeudessa 
tunnustetaankin, että yritykset voivat vapaasti valita kauppakumppaninsa, määräävässä 
asemassa olevilla yrityksillä on erityinen velvollisuus. Nyt tarkasteltavassa asiassa 
Clearstreamin käytäntö katsottiin toimituskielloksi, koska

– Clearstream Banking AG on ainoa saksalaisten arvopapereiden yhteissäilytystä 
hoitava säilytysyhteisö; yhteissäilytys on nykyisin myytyjen arvopapereiden ainoa 
merkittävä säilytysmuoto, ja on epärealistista odottaa, että näille markkinoille tulisi 
uusia toimijoita lähitulevaisuudessa – näin ollen voidaan katsoa, että Clearstream 
Banking AG on välttämätön kauppakumppani

– Euroclear Bank ei voinut saada pyytämiään palveluja muualta

– Clearstreamin käytäntö haittasi Euroclear Bankin kykyä tarjota yhtenäismarkkinoilla 
asiakkaille tehokkaita kansainvälisiä selvitys- ja toimituspalveluja.

33. Euroclear Bank sai haluamansa palvelut marraskuussa 2001, yli kaksi 
vuotta pyyntönsä jälkeen. Tänä aikana Clearstream Banking AG epäsi Euroclear 
Bankilta rekisteröityjen osakkeiden selvitys- ja toimituspalvelut. Clearstreamin 
viivyttely Euroclear Bankia kohtaan poikkeaa suuresti tavanomaisesta korkeintaan 
neljän kuukauden ajasta, jonka kuluessa vastaaville asiakkaille tarjottiin selvitys- ja 
toimituspalveluja.

(40) COMP/38.096.
(41) Arvopapereiden selvitys ja toimitus ovat tärkeitä vaiheita arvopaperikaupan toteuttamisessa. 

Selvityksessä määritetään ostajan ja myyjän sopimusvelvoitteet. Toimituksessa arvopaperit 
siirretään myyjältä ostajalle ja varat siirretään ostajalta myyjälle.

(42) Arvopaperikeskukset säilyttävät arvopapereita, ja niiden kautta arvopaperikaupat voidaan käsitellä 
arvo-osuuksina. Kotimaassaan arvopaperikeskus tarjoaa niiden kauppojen käsittelypalveluja, 
jotka liittyvät sen säilytettävinä oleviin arvopapereihin. Se voi tarjota käsittelypalveluja toimien 
myös välittäjänä kansainvälisessä selvityksessä ja toimituksessa, kun arvopapereiden ensisijainen 
säilytyspaikka on toisessa maassa. 

(43) Kansainvälisesti eniten myydyt saksalaiset osakkeet (riskiltään alhaiset (”blue chip”) osakkeet, kuten 
Daimler Chrysler, Siemens, Allianz, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Lufthansa) 
ovat rekisteröityjä osakkeita toisin kuin haltijaosakkeet.
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34. Hintasyrjinnän osalta komissio katsoi, että Clearstream veloitti tammikuun 
1997 ja tammikuun 2002 välisenä aikana Euroclear Bankilta vastaavista palveluista 
korkeamman hinnan kauppaa kohden kuin muilta Saksan ulkopuolella toimivilta 
arvopaperikeskuksilta. Komissio tarkasteli yksityiskohtaisesti palvelujen sisältöä ja 
niiden tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia määrittääkseen, voisiko hintaero olla 
perusteltu, ja päätteli, että näin ei ollut.

35. Komissio päätti olla määräämättä sakkoja. Komissio otti huomioon muun 
muassa sen, että yhteisöllä ei ole oikeuskäytäntöä tai säädöksiä arvopapereiden 
selvitystä ja toimitusta koskevasta kilpailuanalyysistä. Lisäksi eri elimissä ja foorumeilla 
keskustellaan parhaillaan laajasti arvopapereiden selvityksestä ja toimituksesta, jotta 
voitaisiin paremmin määritellä alan eri toimijoiden tehtävät.

Microsoft

36. Komissio teki 24. maaliskuuta kieltävän päätöksen, jossa se määräsi 
Microsoft  Corporationille (Microsoft ) sakkoja perustamissopimuksen 82 artiklan 
nojalla. (44) Päätöksen mukaan Microsoft  oli käyttänyt väärin määräävää asemaansa 
mikrotietokoneiden käyttöjärjestelmien markkinoilla (45) kahdella tavalla.

1) Kieltäytyminen tarjoamasta yhteentoimivuuden edellyttämiä tietoja

37. Microsoft  ei luovuttanut työryhmäpalvelinten käyttöjärjestelmämarkkinoilla 
toimiville kilpailijoilleen tietoja, joita ne tarvitsivat, jotta niiden tuotteet olisivat täysin 
yhteentoimivia Microsoft in johtavassa asemassa olevan Windows-käyttöjärjestelmän 
kanssa. Microsoft  oli antanut tämäntyyppisiä yhteentoimivuutta koskevia tietoja 
tullessaan työryhmäpalvelinten käyttöjärjestelmämarkkinoille, mutta se oli tämän 
jälkeen päättänyt olla paljastamatta näitä tietoja kilpailijoilleen ja lopettanut 
tietojen toimittamisen. Microsoft  epäsi vuonna 1998 Sunin pyynnön saada tällaisia 
yhteentoimivuuden edellyttämiä tietoja. Komissio päätteli laajan markkinatutkimuksen 
perusteella, että kyseiset tiedot olivat välttämättömiä, jotta yritys voisi kilpailla 
työryhmäpalvelinten käyttöjärjestelmämarkkinoilla, ja että kieltäytymällä paljastamasta 
tietoja Microsoft  oli pystynyt luomaan määräävän aseman. Vaarana oli, että se poistaisi 
jäljellä olevan kilpailun kyseisiltä markkinoilta. Lisäksi komissio katsoi, että Microsoft in 
kieltäytyminen luovuttamasta tietoja rajoitti teknistä kehitystä kuluttajien haitaksi. Jos 
kilpailijoilla olisi käytettävissään tarvittavat tiedot, ne voisivat tarjota kuluttajille uusia, 
parempia tuotteita kopioimatta Microsoft in omaa tarjontaa.

(44) Asia COMP/37.792 on saatavilla Internet-osoitteessa http://europa.eu.int/comm/competition/
antitrust/cases/decisions/37792/en.pdf.

(45) Microsoftin markkinaosuus oli noin 95 prosenttia näillä markkinoilla.

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37792/en.pdf
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2) Windows Media Playerin sitominen Windows-käyttöjärjestelmään

38. Microsoft  vahingoitti kilpailua virtaustoistoa käyttävien mediasoitinten 
markkinoilla sitomalla määräävässä asemassa olevaan Windows-käyttöjärjestelmään 
erillisen tuotteen eli Windows Media Playerin. Tuotteiden sitominen antoi Windows 
Media Playerille saman, kaikkialla läsnä olevan aseman kuin Windowsilla. Tämä 
käytäntö sai keinotekoisesti sisällöntuottajat ja ohjelmistojen kehittäjät tukeutumaan 
Windows Media -tekniikkaan eikä antanut kilpaileville virtaustoistosoittimille 
mahdollisuutta kilpailla omilla ansioillaan. Päätöksestä ilmenee, että Microsoft  saavutti 
selvän johtoaseman kilpailijoihinsa verrattuna, sen jälkeen kun se käynnisti tuotteiden 
sidontaan perustuvan strategiansa vuoden 1999 puolivälissä.

39. Komissio päätteli, että Microsoft in määräävän aseman väärinkäyttö 
muodosti EU:n kilpailusääntöjen erittäin vakavan rikkomisen, ja määräsi Microsoft ille 
497,196 miljoonan euron sakon (46).

40. Rikkomisen lopettamiseksi komissio edellytti Microsoft in ryhtyvän seuraaviin 
tärkeimpiin korjaustoimenpiteisiin:

– Microsoft in on annettava yhteentoimivuuden edellyttämät tiedot ja sallittava 
niiden käyttö yhteensopivien työryhmäpalvelinten käyttöjärjestelmätuotteiden 
kehittämisessä (yhteentoimivuutta koskeva korjaustoimenpide).

– Microsoft in on tarjottava Windows-käyttöjärjestelmän versiota myös ilman 
Windows Media Playeria (sidonnan purkamista koskeva korjaustoimenpide). 
Tämän ansiosta mikrotietokoneiden valmistajat ja kuluttajat voivat hankkia 
Windows-käyttöjärjestelmän valitsemansa mediasoittimen kanssa.

– Lisäksi Microsoft in oli tehtävä ehdotus valvontajärjestelystä, joka muodostuu 
valvonnasta vastaavasta toimitsijamiehestä. Microsoft  teki tällaisen ehdotuksen.

41. Microsoft  nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen (47) pää-
töksen kumoamiseksi ja pyysi välitoimia (48) yhteentoimivuutta ja tuotteiden sidonnan 
purkamista koskevien korjaustoimenpiteiden lykkäämiseksi kumoamishakemuksen 
käsittelyajaksi. Komissio päätti, että se ei edellyttäisi näiden korjaustoimenpiteiden 
täytäntöönpanoa, ennen kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti 
tekee päätöksen välitoimia koskevasta Microsoft in hakemuksesta. (49) Kyseisen tuo-
mioistuimen presidentti hylkäsi 22. joulukuuta Microsoft in tekemän välitoimia koske-
van hakemuksen kokonaisuudessaan. (50)

(46) Tämä sakko oli 1,62 prosenttia Microsoftin maailmanlaajuisesta liikevaihdosta viimeksi käytettävissä 
olevan tilivuoden tietojen mukaan.

(47) Asia T-201/04.
(48) Asia T-201/04 R.
(49) Välitoimien soveltamista koskevat kuulemiset järjestettiin 30. syyskuuta ja 1. lokakuuta 2004.
(50) Katso jakso I.C.
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LISÄLEHTI 2: EU:N KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN 
MATKAVIESTINTÄÄN JA LAAJAKAISTAISIIN INTERNET-PALVELUIHIN

Kilpailu sähköisen viestinnän alalla kiristyi vuonna 2004, ja kasvu oli vahvaa eräillä 
markkinasegmenteillä. (1) Laajentuneessa 25 jäsenvaltion EU:ssa alan suurin 
kasvu kirjattiin kiinteissä laajakaistapalveluissa ja matkaviestintäpalveluissa. 
Laajakaista-alan kasvu ylitti matkaviestinalan kasvun.

Komissio keskittyi näihin kahteen erittäin tärkeään segmenttiin valvoessaan 
kilpailusääntöjen soveltamista. Sähköisen viestinnän uusi sääntelykehys on ollut 
voimassa 25. heinäkuuta 2003 lähtien. Sen puitteissa kilpailupolitiikalla on edelleen 
tärkeä asema saatettaessa alan sääntely lähemmäksi kilpailuoikeuden periaatteita.

Komission toimien johdosta Saksan kiinteiden yhteyksien vakiintunut operaattori 
Deutsche Telekom, jonka väitettiin syyllistyneen hintaruuvin käyttämiseen, alensi 
laajakaistaisten Internet-palvelujen osalta hintoja, joita se perii tilaajayhteyksiensä 
yhteiskäytöstä (2). Näiden hinnanalennusten ansiosta komissio pystyi 
lopettamaan tutkimuksensa, joka koski väitettä, että Deutsche Telekom oli 
käyttänyt väärin määräävää asemaansa tarjotessaan laajakaistayhteyksiä kiinteään 
televiestintäverkkoonsa. Komissio hyväksyi Deutsche Telekomin sitoumuksen 
lopettaa hintapainostus pysyvästi 1. huhtikuuta 2004 alkaen. (3)

Matkaviestinnän osalta komissio antoi 26. heinäkuuta kaksi väitetiedoksiantoa 
kansainvälisistä verkkovierailuista Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 
Väitetiedoksiannot liittyvät hintoihin, joita O2 ja Vodafone perivät tukkutasolla 
muilta matkaviestinoperaattoreilta kansainvälisistä verkkovierailuista. Komissio 
katsoi tutkimuksensa perusteella, että molemmat yritykset olivat veloittaneet 
epäoikeudenmukaisia ja kohtuuttomia hintoja, Vodafone vuodesta 1997 
vähintään syyskuuhun 2003 ja O2 vuodesta 1998 ainakin syyskuuhun 2003. (4) 
Kansainvälisten matkaviestinnän verkkovierailupalvelujen osalta komissio 
tarkastelee myös viime aikoina muodostettujen strategisten matkaviestinalan 
liittoutumien (esimerkiksi Freemove ja Starmap) vaikutuksia kilpailuun.

(1) Katso komission 10. täytäntöönpanokertomus: http://europa.eu.int/information_society/
policy/ecomm/implementation_enforcement/annualreports/10threport/index_en.htm.

(2) Kilpailijoiden on maksettava palkkio Deutsche Telekomille tilaajayhteyksien yhteiskäytöstä.
(3) Lehdistötiedote IP/04/281.
(4) Lehdistötiedote IP/04/994.

http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/annualreports/10threport/index_en.htm.
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1.2 Muita käsiteltyjä asioita ja hylättyjä kanteluja

Interbrew (määräävän aseman väärinkäyttö) (51)

42. Komissio lopetti 30. huhtikuuta perustamissopimuksen 82 artiklan mukaisen 
tutkimuksensa, jonka se oli aloittanut omasta aloitteestaan vuonna 1999 Interbrew 
NV:n (nykyisin Inbev NV) belgialaisiin oluen tukkumyyjiin soveltamista käytännöistä, 
sen jälkeen kun Interbrew oli toimittanut joukon sitoumuksia. Interbrew on erityisesti 
sitoutunut muuttamaan alennusjärjestelmäänsä sekä tukkumyyjien kanssa tehtyjä 
kumppanuus- ja kauppasopimuksiaan niin, että kilpailevat toimittajat voivat nyt 
kilpailla Interbrew’n kanssa Belgiassa esteettä ja tehokkaasti.

43. Interbrew sopi tekevänsä vakioidusta määräalennusjärjestelmästä täysin 
avoimen kaikille tukkumyyjille, sen sijaan että se ilmoittaisi niille ainoastaan 
alennushinnan, joka vastaa niiden ostamien erityyppisten oluiden volyymin 
vaihteluväliä, ja hinnat, jotka vastaavat kyseistä vaihteluväliä välittömästi edeltävää 
ja seuraavaa vaihteluväliä. Myös toista alennusjärjestelmää, joka on suunniteltu 
nimenomaan tukkumyyjille, jotka haluavat myydä erityyppisiä Interbrew’n oluita omissa 
ostovelvoitteen alaisissa vähittäisliikkeissään, muutetaan siten, että alennus ei enää kasva 
tukkumyyjän vähittäisliikkeiden lukumäärän mukaan, vaan alennus sidotaan kiinteään 
hehtolitramäärään tietyntyyppistä olutta liikkeiden lukumäärästä riippumatta.

44. Interbrew’n kumppanuussopimusten mukaan Interbrew ei saa enää 
käyttöönsä tukkuliikkeiden luottamuksellisia liiketietoja eikä sillä ole enää oikeutta 
estää kilpailijan tarjousta ostaa tukkuliikkeen liiketoiminta ja tehdä oma tarjous 
sen sijaan (etuosto-oikeuden poistaminen). Niiden kaupallisten sopimusten osalta, 
joissa Interbrew myöntää tukkuliikkeille tiettyjä kannustimia, kuten rahoitustukea 
tai erilaisia välineitä myynninedistämistoimien vastineena, Interbrew on sitoutunut 
a) poistamaan kaikki tuotteen yksinmyyntiä koskevat vaatimukset, b) tekemään 
kannustimia koskevista kelpoisuusvaatimuksista täysin avoimia ja c) ilmoittamaan 
selvästi, että samat kannustimet koskevat poikkeuksetta kaikkia tukkuliikkeitä.

Scandlines v. Helsingborgin satama (52) ja Sundbusserne v. Helsingborgin satama (53)

45. Komissio teki 23. heinäkuuta kaksi päätöstä (54), joissa se hylkäsi lautta-
liikenteen harjoittajien (Scandlines Sverige AB ja Sundbusserne AS) ruotsalaista 
Helsingborgin satamaa vastaan tekemät kaksi kantelua. Nämä kantelut koskivat perus-
tamissopimuksen 82 artiklan mukaista väitettyä määräävän aseman väärinkäyttöä. 
Kantelujen mukaan Helsingborgin satama oli veloittanut liian suuria/kohtuuttomia 
satamamaksuja palveluista, joita oli tarjottu Ruotsin Helsingborgin ja Tanskan Helsin-
gørin välisellä reitillä toimiville lauttaliikenteen harjoittajille.

(51) COMP/37.409. Katso lehdistötiedote IP/04/574, 30.4.2004.
(52) COMP/A.36.568.
(53) COMP/A.36.570.
(54) Päätösten julkiset toisinnot on julkaistu kilpailun pääosaston verkkosivuilla.
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46. Laajan tutkimuksen jälkeen komissio päätteli, että käytettävissä olevien 
todisteiden perusteella ei voida näyttää toteen oikeudellisesti riittävällä tavalla, että 
kyseiset hinnat olisivat olleet kohtuuttomia. Päätöksissä viitataan yleisiin vaikeuksiin 
soveltaa perustamissopimuksen 82 artiklaa kohtuutonta hinnoittelua koskevissa 
asioissa, erityisesti silloin kun viitearvoja ei ole käytettävissä. Koska tätä kysymystä 
koskevaa oikeuskäytäntöä on suhteellisen vähän (55), päätökset voivat toimia ohjeena 
määritettäessä palvelun taloudellista arvoa ja sitä, onko hinta liian suuri tai kohtuuton 
ja onko näin ollen kyse 82 artiklan mukaisesta määräävän aseman väärinkäytöstä.

KPN:n mobiiliterminointimaksut (56)

47. Komissio ilmoitti asianosaisille, että MCI oli peruuttanut kantelunsa 
21. lokakuuta ja että komissio ei aio ryhtyä lisätoimenpiteisiin tässä asiassa. Komissio 
oli esittänyt 22. maaliskuuta 2002 väitetiedoksiannon, jonka mukaan KPN Mobile oli 
kieltäytynyt tarjoamasta suoraa yhteenliittämistä riippumattomille operaattoreille ja 
käyttänyt hintaruuvia tukkutason kohdeverkkomaksujen ja virtuaalisen erillisverkon 
palveluista veloitettujen vähittäishintojen välillä. Päättäessään olla jatkamatta 
asian käsittelyä virallisesti komissio otti huomioon sen, että Alankomaiden 
sääntelyviranomaisen OPTAn toteuttamien toimien seurauksena KPN Mobile 
oli tällä välin tehnyt kohtuullisen tarjouksen suorasta yhteenliittämisestä. Myös 
yhteenliittämisen tukkuhinnat olivat alentuneet Alankomaissa, ja OPTA oli 
käynnistänyt markkinatutkimuksen, joka koski puhelujen terminointia yksittäisissä 
matkaviestinverkoissa, Alankomaissa keväällä 2004 käyttöön otetun uuden sähköistä 
viestintää koskevan sääntelykehyksen puitteissa. Komissio oli päätellyt tutkimuksessaan, 
että perustamissopimuksen 82 artiklassa tarkoitettua hintapainostusta ei voitu todistaa 
asianmukaisesti virtuaalisen erillisverkon palvelujen osalta.

B2/Telia (57)

48. B2 Bredband AB (B2) peruutti marraskuussa Ruotsin vakiintunutta 
teleoperaattoria TeliaSonera AB:tä vastaan tekemänsä kantelun. Tämän jälkeen 
komissio lopetti asian käsittelyn. Komissio oli esittänyt joulukuussa 2003 TeliaSoneralle 
väitetiedoksiannon, jonka mukaan yritys oli käyttänyt väärin määräävää asemaansa 
harjoittamalla saalistushinnoittelua, kun se teki tarjouksen merkittävästä sopimuksesta. 
Sopimus koski laajakaistaisen valokuituverkon rakentamista ja toiminnan 
harjoittamista nopean Internet-yhteyden tarjoamiseksi Malmössä. Komissio katsoi, 
että TeliaSoneran tekemä tarjous oli tarkoituksellisesti kustannuksia alhaisempi, ettei 
se antanut operaattorille mahdollisuutta saada takaisin investointeja ja kustannuksia, 
jotka aiheutuisivat infrastruktuurien ja palvelujen tarjoamisesta sopimuksen mukaisesti, 
ja että asettamalla alhaisen hinnan TeliaSonera esti vaihtoehtoisen infrastruktuurin 

(55) Päätökset perustuvat yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 27/76, United Brands v. komissio 
(Kok. 1978, s. 207), kehittämään testiin.

(56) COMP/37.704 – KPN:n mobiiliterminointimaksut.
(57) COMP/37.663 – TeliaSonera AB – Laajakaistapalvelut. 
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kehittämisen ja kilpailevien palveluntarjoajien tulon markkinoille. Väitetiedoksiannon 
jälkeen tehdyn lisätutkimuksen seurauksena komissio kuitenkin totesi, että se ei voinut 
vahvistaa riittävällä varmuudella, että TeliaSoneralla oli tarjousta tehdessään määräävä 
asema merkityksellisillä markkinoilla.

2 Kartellit

LISÄLEHTI 3: KATSAUS VAKAVIMPIEN KARTELLIEN VASTAISEEN 
TOIMINTAAN

Vuonna 2004 komissio painotti kolmen aikaisemman vuoden tapaan kartellien 
vastaista toimintaa tekemällä kuusi päätöstä laittomista horisontaalisista 
sopimuksista, joissa oli osallisina noin 30 yritystä. Kyse oli seuraavista asioista: 
kupariset vesi- ja viemäriputket, natriumglukonaatti, Ranskan panimoala, 
raakatupakka-ala (Espanja), kova lyhyttavara – neulat ja koliinikloridi. (1) Näissä 
päätöksissä määrättiin sakkoja yli 390 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana kartellien torjunta kehittyi monella tavalla. Varsinkin kolme 
seikkaa kannattaa mainita, nimittäin sakkojen lieventämisen alalla tapahtunut 
kehitys, asetuksen (EY) N:o 1/2003 voimaantulon seuraukset kartellien vastaisen 
toiminnan kannalta ja luottamuksellisuuden suojaamista (legal privilege) 
koskevien sääntöjen selventäminen.

Sakkojen lieventäminen

Sakoista vapauttamisesta tai sakkojen lieventämisestä vuonna 2002 annettu 
tiedonanto (2) oli edelleen tärkeä väline kartellien torjunnassa. Tiedonannon 
mukaisesti käsiteltävien asioiden suuri määrä osoittaa sen, että tiedonanto on 
erittäin tehokas, jopa tehokkaampi kuin vuoden 1996 tiedonanto. Suurin osa nyt 
päätösvaiheessa olevista asioista käsitellään vuoden 2002 tiedonannon mukaisesti. (3)

Asetus (EY) N:o 1/2003

Toukokuussa voimaan tullut asetus (EY) N:o 1/2003 (4) vahvisti huomattavasti 
komission tutkimusvaltuuksia. Kolme keskeistä seikkaa kannattaa mainita.

(1) Katso jäljempänä yksittäisten päätösten tiivistelmät.
(2) Komission tiedonanto sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä kartelleja 

koskevissa asioissa (EYVL C 45, 19.2.2002).
(3) Uutta tiedonantoa sovelletaan, jos sakkojen lieventämistä koskeva hakemus on toimitettu 

komissiolle 19. helmikuuta 2002 jälkeen.
(4) Katso edellä kohta 1.
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Ensinnäkin asetuksella laajennetaan komission etsintävaltuuksia muihin kuin 
liiketiloihin, yrityksen henkilöstön yksityisasunnot mukaan lukien, jos voidaan 
perustellusti epäillä, että näissä tiloissa säilytetään liiketoimintaan liittyviä 
asiakirjoja. (5) Tällaista tarkastusta ei voida panna täytäntöön, ennen kuin 
kyseisen jäsenvaltion kansalliselta oikeusviranomaiselta on saatu ennakolta lupa. 
Toiseksi komission etsintävaltuuksia vahvistettiin antamalla sille lupa sinetöidä 
yrityksen tilat tarkastuksen edellyttämäksi ajaksi. (6) Kolmanneksi komissiolle 
myönnettiin valtuudet kuulla tutkinnan suorittamiseksi kaikkia luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä, jotka suostuvat kuultaviksi. (7)

Luottamuksellisuuden suojaaminen (legal privilege)

Komission valituksen jälkeen yhteisöjen tuomioistuimen presidentti kumosi 
27. syyskuuta antamallaan määräyksellä (8) komission päätöksen täytäntöön-
panon (osittaisen) lykkäämisen ja hylkäsi väitteen luottamuksellisuuden suo-
jaamisesta, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti oli 
määrännyt asiassa (9). Komissiolle palautettiin kirjekuori, joka sisälsi eräitä tar-
kastuksessa takavarikoituja asiakirjoja. Osapuolet väittivät näiden asiakirjojen 
kuuluvan luottamuksellisuuden suojaamisen (10) piiriin, ja niitä oli säilytetty 
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamossa. Yhteisöjen tuomio-
istuin otti huomioon komission sitoumuksen olla paljastamatta kiistanalaisia 
asiakirjoja kolmansille osapuolille ennen asian päämenettelyn päättymistä. 
Koska tuomioistuimet eivät ole vahvistaneet osapuolten esittämää luotta-
muksellisuuden suojaamisen soveltamisalaa koskevaa uutta lähestymistapaa, 
komissio suorittaa tarkastukset kuten aikaisemminkin vakiintuneen oikeus-
käytännön (11) perusteella. Komissio katsoo, että tämä oikeuskäytäntö on edel-
leen voimassa ja asianmukainen.

(5) Asetuksen 21 artikla.
(6) Asetuksen 20 artikla.
(7) Asetuksen 19 artikla.
(8) Asia C-7/04 P(R). Katso jäljempänä tuomioistuinten käsittelemiä asioita.
(9) Yhdistetyt asiat T-125/03 R ja T-253/03 R, Akzo Nobel Chemicals Ltd ja Akcros. Katso myös 

vuoden 2003 kilpailukertomus, kohta 33.
(10) Tätä kysymystä koskeva pääasia oli vireillä tuomioistuimessa vuoden lopussa.
(11) Katso asia C-155/79, AM & S v. komissio (Kok. 1982, s. 1575).
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Kupariset vesi- ja viemäriputket (58)

49. Komissio teki 3. syyskuuta päätöksen, jossa se katsoi, että johtavat 
eurooppalaiset kuparisten vesi- ja viemäriputkien valmistajat Boliden AB (yhdessä 
tytäryhtiöidensä Boliden Fabrication AB:n ja Boliden Cuivre & Zinc SA:n kanssa), 
Halcor SA, HME Nederland BV, IMI plc (yhdessä (entisten) tytäryhtiöidensä IMI 
Kynoch Ltd:n ja IMI Yorkshire Copper Tube Ltd:n kanssa), KM Europa Metal AG 
(yhdessä kokonaan omistamiensa tytäryhtiöiden Europa Metalli SpA:n ja Tréfi métaux 
SA:n kanssa), Mueller Industries, Inc. (yhdessä tytäryhtiöidensä WTC Holding 
Company Inc:n, Mueller Europe Ltd:n, DENO Holding Company Inc:n ja DENO 
Acquisition EURL:n kanssa), Outokumpu Oyj (yhdessä kokonaan omistamansa 
tytäryhtiön Outokumpu Copper Products Oy:n kanssa) ja Wieland Werke AG (yhdessä 
tytäryhtiöidensä Austria Buntmetall AG:n ja Buntmetall Amstetten Ges.mbH:n kanssa) 
olivat rikkoneet Euroopan yhteisön kilpailusääntöjä tekemällä salaista yhteistyötä 
sopiakseen hinnoista ja jakaakseen markkinat kuparisten vesi- ja viemäriputkien ETA-
markkinoilla. Vuonna 2001 alkaneen tutkimuksen päätteeksi komissio osoitti, että 
rikkominen kesti vuoden 1988 puolivälistä vuoden 2001 alkuun.

50. Kyseistä tuotetta käytetään ensi sijassa rakennusalalla vesi-, öljy-, kaasu- ja 
lämpölaitteissa. Vesi- ja viemäriputkien tärkeimmät asiakkaat ovat jakelijoita sekä 
tukku- ja vähittäisliikkeitä, jotka myyvät putkia asentajille ja muille loppukäyttäjille. 
Yksinkertaisten (970,1 miljoonaa euroa) ja muovitettujen (180,9 miljoonaa euroa) 
kuparisten vesi- ja viemäriputkien yhteenlaskettu markkina-arvo on 1 151 miljoonaa 
euroa (ETA vuonna 2000).

51. Yrityksille tässä asiassa määrättyjen sakkojen kokonaissumma oli noin 
222,3 miljoonaa euroa. HME Nederland BV:tä lukuun ottamatta kaikki päätöksen 
kohteena olleet yritykset tekivät yhteistyötä komission kanssa tutkimuksen aikana 
vuonna 1996 annetun sakkojen lieventämistä koskevan tiedonannon mukaisesti. 
Komissio myönsi vapautuksen sakoista Mueller-konsernille, 50 prosentin alennuksen 
Outokummulle, 35 prosentin alennuksen KME- ja Wieland-konserneille, 15 prosentin 
alennuksen Halcorille ja kymmenen prosentin alennuksen IMI- ja Boliden-konserneille 
niiden yhteistyöstä. Suurin sakko määrättiin KME-konsernin yrityksille, yhteensä 
67,08 miljoonaa euroa. Muille yrityksille sakkoa määrättiin seuraavasti: Wieland-
konserni 27,8411 miljoonaa euroa, IMI-konserni 44,98 miljoonaa euroa, Outokumpu 
36,14 miljoonaa euroa, Boliden 32,6 miljoonaa euroa, Halcor 9,16 miljoonaa euroa 
ja HME 4,49 miljoonaa euroa. Outokummun ja KME:n osalta lieventäväksi seikaksi 
katsottiin niiden vuoden 1996 tiedonannon ulkopuolella tekemä yhteistyö. Outokumpu 
oli ensimmäinen yritys, joka paljasti kartellin toiminnan kestäneen yli 12 vuotta, KME 
toimitti ensimmäisenä ratkaisevia todisteita yhteistyöstä muovitettujen kuparisten 
vesi- ja viemäriputkien alalla. Toisaalta Outokummun osalta raskauttavaksi seikaksi 
katsottiin rikkomisen toistuminen, sillä se oli ollut toisen komission päätöksen kohteena 

(58) COMP/38.069.



Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2004 – Nide 1

42

ruostumattoman teräksen alan kartellia vuonna 1990 koskeneessa asiassa, ja sen sakkoa 
korotettiin rikkomisen estämiseksi.

Natriumglukonaatti (59)

52. Komissio määräsi 29. syyskuuta 19,04 miljoonan euron sakon neljälle 
Jungbunzlauer-konserniin kuuluvalle yritykselle niiden osallistuttua natrium-
glukonaattia koskevien hintojen sopimiseen ja markkinoiden jakamiseen. 
Natriumglukonaattia käytetään yleensä metallin ja lasin puhdistamiseen.

53. Päätös täydentää vuonna 2001 tehtyä ensimmäistä päätöstä (60), jossa todettiin, 
että kuusi yritystä, yksi Jungbunzlauer-konsernin yritys mukaan lukien, oli osallistunut 
salaisen kartellin toimintaan vuosina 1987–1995. Jungbunzlauer-konserniin kuuluvan 
yrityksen osalta vuonna 2001 tehty päätös peruttiin vuonna 2002 päätöksessä rikkomista 
koskevan vastuun osalta esitetyissä perusteluissa havaitun asiavirheen vuoksi.

54. Kartellin osapuolet tuottivat lähes kaiken maailman natriumglukonaatista. 
Rikkominen oli erittäin vakava, ja Jungbunzlauer rikkoi yhteisön kilpailusääntöjä 
seitsemän vuotta. Määrittäessään sakon suuruutta komissio otti huomioon 
natriumglukonaattimarkkinoiden rajallisen koon. Lisäksi Jungbunzlauerille 
myönnettiin 20 prosentin alennus sakosta, koska se teki yhteistyötä komission kanssa 
sakkojen lieventämisestä vuonna 1996 annetun tiedonannon mukaisesti.

Ranskan panimoala (61)

55. Komissio teki 29. syyskuuta perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan 
nojalla kieltävän päätöksen ja määräsi sakkoja kahdelle panimoalan konsernille, jotka 
ovat Brasseries Kronenbourg ja sen silloinen emoyhtiö Groupe Danone sekä Heineken 
France (entinen Sogebra) ja sen emoyhtiö Heineken NV. Kyseiset konsernit olivat 
tehneet ”aseleposopimuksen”, jonka tarkoituksena oli luoda tasapaino konsernien 
välille kodin ulkopuolella tapahtuvan kulutuksen (62) markkinoilla Ranskassa ja 
lopettaa niiden välinen juomien tukkuliikkeitä koskeva hankintasota. Sopimusta ei 
kuitenkaan pantu koskaan täytäntöön.

56. Rikkominen katsottiin vakavaksi. Komissio määräsi 1 miljoonan euron 
sakon Heineken Francelle ja Heineken NV:lle. Groupe Danonelle ja Brasseries 
Kronenbourgille määrättiin 1,5 miljoonan euron sakko, sillä sakkoa määrättäessä 
otettiin huomioon raskauttavana tekijänä rikkomisen toistuminen.

(59) COMP/36.756.
(60) Katso vuoden 2001 kilpailukertomus, kohta 48.
(61) COMP/37.750 – Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken.
(62) Toisin sanoen hotellit, ravintolat ja kahvilat.
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Raakatupakka-ala, Espanja (63)

57. Komissio määräsi 20. lokakuuta yhteensä 20 miljoonan euron sakon 
neljälle espanjalaiselle raakatupakan jalostajalle (Cetarsa, Agroexpansión, World 
Wide Tobacco España ja Taes) sekä italialaiselle jalostajalle (Deltafi na) niiden tehtyä 
kilpailua rajoittavan sopimuksen. Sen tarkoituksena oli vahvistaa keskimääräinen 
enimmäishinta, jonka ne maksaisivat espanjalaisille raakatupakan tuottajille, sekä 
ostettavan raakatupakan määrät. Kartellin toiminta kesti vuodesta 1996 vuoteen 
2001. Vuonna 1998 jalostajat ottivat käyttöön pitkälle kehitetyn täytäntöönpano- 
ja valvontajärjestelmän. Vuonna 1999 ne sopivat myös raakatupakan hintojen 
vaihteluväleistä, joista ne sitten neuvottelisivat tuottajien edustajien kanssa, jotta 
kyseiset vaihteluvälit sisällytettäisiin vakiomuotoisiin viljelysopimuksiin. Kyseiset 
sopimukset muodostavat perustan raakatupakan lopullisen hinnan määrittämiselle 
toimitushetkellä. Agroexpansiónin ja WWTE:n emoyhtiöiden katsottiin olevan 
yhteisvastuullisia tytäryhtiöidensä käytännöistä.

58. Samassa päätöksessä komissio kielsi myös kartellin, johon osallistuivat 
raakatupakan tuottajia edustavat järjestöt (ASAJA, UPA, COAG ja CCAE). Komissio 
katsoi, että järjestöt olivat tehneet samalla ajanjaksolla salaista yhteistyötä raakatupakan 
hintojen vaihteluvälien ja vähimmäishintojen osalta ja että ne neuvottelivat niistä 
yhdessä jalostajien kanssa keskustellessaan vakiomuotoisista viljelysopimuksista. 
Komissio määräsi kullekin järjestölle symbolisen 1 000 euron sakon, sillä se otti 
huomioon kansallisen sääntelykehyksen vaikutuksen järjestöjen käytäntöön. 
Kansallisen sääntelykehyksen vaikutus otettiin huomioon lieventävänä seikkana 
määritettäessä myös jalostajien sakkoja.

Kova lyhyttavara – neulat (64)

59. Komissio katsoi 26. lokakuuta tekemässään päätöksessä, että kolme yritystä ja 
niiden tytäryhtiöt (William Prym GmbH & Co. KG ja Prym Consumer GmbH & Co. 
KG, Coats Holdings Ltd ja J & P Coats Ltd sekä Entaco Ltd ja Entaco Group Ltd) olivat 
tehneet 10. syyskuuta 1994 ja 31. joulukuuta 1999 välisenä aikana joukon kirjallisia, 
muodollisesti kahdenvälisiä sopimuksia, jotka itse asiassa muodostivat kolmenvälisen 
sopimuksen. Sopimuksen mukaan kyseiset yritykset jakoivat tuotemarkkinat (kova 
lyhyttavara) ja maantieteelliset markkinat (neulat) tai osallistuivat niiden jakamiseen. 
Lisäksi yritykset osallistuivat kahden- tai kolmenvälisiin kokouksiin 10. toukokuuta 
1993 ja 8. marraskuuta 2001 välisenä aikana.

60. Komissio perusti päätöksensä erityisesti mainittuihin sopimuksiin sisältyvien, 
yrityksille ehtoja asettaneiden lausekkeiden olemassaoloon. Näitä lausekkeita 
uudistettiin ajan myötä.

(63) COMP/38.238.
(64) COMP/38.338. Katso lehdistötiedote IP/04/1313, 26.10.2004.
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61. Komissio yksilöi kolmet merkitykselliset tuotemarkkinat: i) käsinompelu- 
ja käsityöneulojen (myös erikoisneulojen) Euroopan markkinat, joilla 
jaettiin tuotemarkkinat ja maantieteelliset markkinat; ii) muiden ompelu- ja 
neulomistuotteiden, myös nuppineulojen ja neulepuikkojen, Euroopan markkinat; 
iii) muun kovan lyhyttavaran, myös vetoketjujen ja muiden kiinnitystarvikkeiden, 
Euroopan markkinat. Molemmilla viimeksi mainituilla markkinoilla tuotemarkkinat 
jaettiin ainoastaan 10. päivän syyskuuta 1994 ja 13. päivän maaliskuuta 1997 välisenä 
aikana.

62. Rikkominen oli luonteeltaan hyvin vakava, koska kyse oli tuotemarkkinoiden 
ja maantieteellisten markkinoiden jakamisesta eri markkinoiden välillä. 
Tuotemarkkinoiden jakosopimukset koskivat markkinoiden eri tasoja, toisin sanoen 
valmistusta ja jakelua (sekä tukku- että vähittäiskaupan tasolla), sillä Coats oli ensi 
sijassa neulojen jakelija, mutta se kilpaili vähittäiskaupan tasolla Prymin ja Entacon 
kanssa vähittäiskaupan oman neulamerkin ”Milwardin” kanssa.

63. Koska Entaco oli ilmoittanut komissiolle markkinoiden jakamista koskevista 
sopimuksista ja toimittanut ratkaisevia todisteita, joita ilman kyseiset sopimukset 
eivät olisi paljastuneet, komissio myönsi Entacolle sakkojen lieventämisestä vuonna 
1996 annetun tiedonannon perusteella täyden vapautuksen sakosta, joka muuten 
olisi määrätty sille. Coatsille ja Prymille, jotka ovat yhteisvastuullisia tytäryhtiöidensä 
kanssa, määrättiin kullekin 30 miljoonan euron sakko.

Koliinikloridi (65)

64. Komissio teki 9. joulukuuta päätöksen, jonka kohteena olivat Akzo Nobel 
NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel 
Chemicals BV ja Akzo Nobel Functional Chemicals BV yhteisvastuullisesti, Chinook 
Group Limited Partnership ja Chinook Group Limited yhteisvastuullisesti, BASF AG, 
Bioproducts Incorporated, DuCoa LP ja UCB SA.

65. Nämä yritykset olivat rikkoneet yhteisön kilpailusääntöjä osallistumalla 
koliinikloriditeollisuuden kartelliin. ETA:n osalta voidaan todeta, että 
koliinikloridikartelli toimi kahdella erillisellä mutta tiiviisti toisiinsa liittyvällä tasolla 
eli maailmanlaajuisella ja Euroopan tasolla. Maailmanlaajuisella tasolla kaikki tämän 
menettelyn kohteena olevat tuottajat osallistuivat kilpailua rajoittavaan toimintaan 
ETA-alueella kesäkuun 1992 ja huhtikuun 1994 välisen ajan. Kilpailua rajoittava 
toiminta sisälsi maailmanmarkkinahinnoista sopimisen ja niiden korottamisen, 
maailmanmarkkinoiden jaon, jakelijoiden ja jalostajien kontrolloinnin sekä 
liikesalaisuuksien vaihdon.

66. Pohjoisamerikkalaiset tuottajat eivät osallistuneet eurooppalaisten tuottajien 
vain keskenään pitämiin kilpailua rajoittaviin kokouksiin, joissa koordinoitiin niiden 
toimintaa Euroopan markkinoilla. Näitä kokouksia pidettiin maaliskuun 1994 

(65) COMP/37.533.
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ja lokakuun 1998 välisenä aikana. Toiminta käsitti hinnoista sopimisen ja niiden 
korottamisen (sekä koko ETA-alueella että yksittäisten kansallisten markkinoiden ja 
asiakkaiden osalta), yksittäisten asiakkaiden jakamisen kartelliin osallistuvien yritysten 
kesken, markkinaosuuksien jakamisen koko ETA-markkinoista kullekin osallistuvalle 
yritykselle, jakelijoiden ja jalostajien kontrolloinnin sekä liikesalaisuuksien vaihdon.

67. Koliinikloridia käytetään pääasiassa rehuteollisuudessa. Sen maailmanmark-
kinoiden volyymiksi arvioitiin 183,7 miljoonaa euroa vuonna 1997 eli viimeisenä 
kokonaisena vuonna, jolloin sääntöjä rikottiin. ETA:n markkinoiden osuus tästä oli 
52,6 miljoonaa euroa. Tutkittuna ajanjaksona rikkomiseen osallistuneiden tuottajien 
hallussa oli yli 80 prosenttia maailmanmarkkinoista. Kyseessä olevien eurooppalaisten 
tuottajien hallussa oli lähes 80 prosenttia ETA-alueesta.

68. Pohjoisamerikkalaiset tuottajat lopettivat osallistumisensa rikkomiseen 14.–
20. huhtikuuta 1994 pidetyn maailmanlaajuisen kokouksen päätteeksi. Komissio aloitti 
rikkomisen tutkinnan 26. toukokuuta 1999. Koska tutkinta aloitettiin yli viiden vuoden 
kuluttua siitä, kun pohjoisamerikkalaiset tuottajat olivat lopettaneet osallistumisensa 
rikkomiseen, yrityksille Bioproducts, Chinook ja DuCoa ei määrätty sakkoa.

69. Komissio määräsi seuraavat sakot eurooppalaisille tuottajille: 20,99 miljoonan 
euron sakko yhteisvastuullisesti Akzo Nobel NV:lle, Akzo Nobel Nederland BV:lle, 
Akzo Nobel Chemicals International BV:lle, Akzo Nobel Chemicals BV:lle ja Akzo 
Nobel Functional Chemicals BV:lle, 34,97 miljoonan euron sakko BASF AG:lle ja 
10,38 miljoonan euron sakko UCB SA:lle.

3 Muut sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat

3.1 Komission päätökset

Air France / Alitalia (66)

70. Komissio hyväksyi 7. huhtikuuta Air Francen ja Alitalian liittoutuman 
sillä edellytyksellä, että osapuolet panevat merkittävät sitoumuksensa täytäntöön. 
Päätöksessä asetettujen ehtojen tarkoituksena on vähentää markkinoille tulon esteitä 
ja tarjota uusille tulijoille todellinen mahdollisuus toimia uskottavina kilpailijoina. 
Komissio määritti seitsemän päällekkäistä reittiä, joilla Air Francen ja Alitalian 
resurssien yhdistäminen poistaisi kilpailun tai vähentäisi sitä merkittävästi. Nämä 
reitit ovat Pariisi–Milano, Pariisi–Rooma, Pariisi–Venetsia, Pariisi–Firenze, 
Pariisi–Bologna, Pariisi–Napoli ja Milano–Lyon. Ennen liittoutumaa Air France ja 
Alitalia olivat tärkeimmät kilpailijat näillä reiteillä. Sen jälkeen kun yritykset sopivat 
luopuvansa riittävästä määrästä lähtö- ja saapumisaikoja ja toteuttavansa muita 

(66) COMP/38.284.
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korjaustoimenpiteitä palauttaakseen tehokkaan kilpailun näille reiteille, komissio 
hyväksyi toimenpiteen. (67)

Topps (68)

71. Komissio määräsi 26. toukokuuta tehdyllä päätöksellä (69) 1,59 miljoonan 
euron sakon Th e Topps Company Inc:lle ja sen eurooppalaisille tytäryhtiöille Topps 
Europe Ltd:lle, Topps International Ltd:lle, Topps UK Ltd:lle ja Topps Italia SRL:lle 
(Topps) perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan rikkomisesta. Topps-konserni 
valmistaa keräilytuotteita, kuten tarroja ja kortteja, joissa esiintyy jalkapalloilijoita tai 
sarjakuvahahmoja.

72. Komissio totesi, että Topps oli tehnyt joukon sopimuksia ja turvautunut 
yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin useiden Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, 
Italiassa, Suomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivien välittäjiensä kanssa 
tarkoituksenaan rajoittaa Pokémon-keräilytuotteiden rinnakkaistuontia. Pokémon on 
alun perin Nintendon ”Game Boy” -videopeliin kehitettyjen hahmojen nimi. Topps 
on käyttänyt näitä hahmoja lisenssillä tarrojen tai korttien tapaisissa keräilytuotteissa. 
Vuonna 2000 tällaiset Pokémon-keräilytuotteet olivat hyvin kysyttyjä, mutta hinnat 
vaihtelivat huomattavasti eri jäsenvaltioissa. Maissa, joissa on korkeat hinnat, kuten 
Suomessa, kotitaloudet joutuivat maksamaan samoista Pokémon-tarroista yli kaksi 
kertaa niin paljon kuin Portugalissa.

73. Komissio ja yhteisöjen tuomioistuimet ovat yksiselitteisesti tuominneet tällaiset 
rinnakkaiskaupan rajoitukset moneen otteeseen. Kyseessä on perustamissopimuksen 
81 artiklan 1 kohdan hyvin vakava rikkominen, joka vaarantaa sisämarkkinoiden 
perusperiaatteen. Edellä esiteltyjen toimenpiteiden avulla Topps esti jakelijoita ja viime 
kädessä kuluttajia hyötymästä jäsenvaltioiden välisistä merkittävistä hintaeroista.

74. Päätös osoitettiin Toppsin kaikille neljälle eurooppalaiselle tytäryhtiölle, 
jotka osallistuivat kilpailua rajoittaviin sopimuksiin ja yhdenmukaistettuihin 
menettelytapoihin, sekä yhdysvaltalaiselle emoyhtiölle, koska sillä oli ratkaiseva 
vaikutus kokonaan omistamiensa tytäryhtiöiden käytäntöön. Päätöstä ei osoitettu 
Toppsin välittäjille, sillä ne olivat vähäisemmässä määrin vastuussa rikkomisesta. 
Sakkojen määrää määrittäessään komissio katsoi rikkomisen vakavaksi huolimatta 
siitä, että rikkominen oli luonteeltaan hyvin vakava, ensi sijassa siksi, että komission 
hallussa olleista todisteista ei ilmennyt, että rinnakkaistuontia koskevia rajoituksia 
sovellettiin järjestelmällisesti kaikkiin välittäjiin.

(67) Kolmas osapuoli on valittanut tästä päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 
(asia T-300/04).

(68) COMP/37.980 – Souris Bleue – Topps.
(69) Lehdistötiedote IP/04/682, 26.5.2004.



I – Kilpailuoikeus: perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla

47

LISÄLEHTI 4: OIKEUKSIEN HALLINNOINTIMARKKINAT EU:SSA

Eurooppalaisen musiikin ja kulttuurin vahvan monimuotoisuuden kehittäminen 
uusilla Euroopan laajuisilla online-markkinoilla on keskeistä Lissabonin 
tavoitteiden kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan uudenlaista voimaa 
markkinoitaessa eurooppalaisia musiikkioikeuksia oikeuksien käyttäjille, jotka 
voivat laajentaa eurooppalaisen musiikin läsnäoloa kyseisissä tiedotusvälineissä, 
säilyttäen samalla suotuisat olosuhteet paikallisen sisällön kehittämiseksi. 
Mitä tulee kilpailusääntöjen soveltamiseen oikeuksien hallinnointipalveluihin, 
erityistä huomiota on kiinnitettävä alalla vallitseviin kilpailunrajoituksiin sekä 
palvelujen tehokasta tarjoamista koskeviin kilpailun kannustimiin.
Komissio on antanut joitain alaa koskevia ohjeita IFPI-päätöksessään (1). 
Eräät tähän päätökseen sisältyvät periaatteet on sittemmin vahvistettu 
täytäntöönpanotoimissa; niitä sovelletaan nykyisin melko yleisesti, silloin kun 
IFPI:n jäsenet myöntävät EU:n laajuisia lisenssejä oikeuksiensa kohteena olevan 
musiikin www-lähetyksiin.
Santiago-sopimus (2) koskee Internetin kautta lähetettävän musiikin 
tekijänoikeuksien hallinnointia. Komissio on antanut nykyisestä sopimuksesta 
väitetiedoksiannon (3), jossa se kiinnittää kollektiivisia oikeuksia hallinnoivien 
järjestöjen huomion sopimuksen aiheuttamiin kilpailuongelmiin, erityisesti 
markkinoiden jakamiseen taloudellisen toiminnan sijaintipaikan perusteella.
Huhtikuussa annetussa tiedonannossa (4) esitellään hyvän hallinnon periaatteet, 
joita komissio ehdottaa alalle. Kilpailun näkökulmasta katsottuna seuraavat 
seikat ovat erityisen tärkeitä:
– Alueelliset rajoitukset eivät saisi haitata EU:n laajuisten keskitettyjen 

järjestelyjen luomista. Nämä järjestelyt ovat tarpeen tehokkuusetujen 
saamiseksi EU:n ja maailmanlaajuisesta oikeuksien lisensoinnista Euroopan 
unionin uusilla musiikkimarkkinoilla.

– Kilpailuoikeutta soveltaessaan komissio suhtautuu myönteisesti 
keskitettyihin sopimuksiin ja niihin liittyviin kollektiivisten oikeuksien 
hallinnointijärjestelmien välisiin vastavuoroisiin sopimuksiin.

– Komissio ei voi kuitenkaan sallia aikaisempien rajoitusten soveltamisen 
jatkamista, jos ne eivät ole enää välttämättömiä.

(1) COMP/38.014 – IFPI Simulcasting, päätös 8.10.2002 (EUVL L 107, 30.4.2003).
(2) COMP/38.126 – Santiago.
(3) Lehdistötiedote IP/04/586.
(4) Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle ”Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien hallinnointi sisämarkkinoilla”, KOM(2004) 
261, 16.4.2004.
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– Oikeuksien haltijoiden on voitava päättää itse musiikkioikeuksiensa 
yksilöllisen ja kollektiivisen hallinnoinnin välisestä jakautumasta.

– Järjestelyissä ei saa sitoa yhteen tarpeettomasti oikeuksien 
hallinnointipalveluja. Oikeuksien yksittäisen hallinnoinnin on saatava 
kehittyä. Kollektiivisten hallinnointijärjestelmien elinkelpoisuus huomioon 
ottaen oikeuksien haltijoilla on oltava mahdollisuus käyttää uusia digitaalisia 
hallinnointitekniikoita oikeuksien hallinnoimiseksi yksittäin.

Belgian arkkitehtiliitto (70)

75. Komissio teki 24. kesäkuuta päätöksen, jossa tuomittiin Belgian arkkitehti-
liiton käyttämä vähimmäishintataulukko.

76. Belgian arkkitehtiliiton kansallinen neuvosto hyväksyi vuonna 1967 
vähimmäishintataulukon, jota on sen jälkeen päivitetty useasti. Viimeisimmässä, 
kesäkuussa 2002 tehdyssä päivityksessä taulukko määriteltiin ”suuntaa antavaksi” 
(indicatif/leidraad). Taulukossa määritettiin vähimmäismäärä korvaukselle, joka 
maksetaan arkkitehdille tämän Belgiassa itsenäisenä ammatinharjoittajana tuottamista 
palveluista.

77. Komissio katsoi, että hintataulukosta tehty päätös oli itsenäinen, 
ohjailevanluonteinen toimi, josta yrityksiä edustava liitto oli täysimääräisesti 
vastuussa. Komissio katsoi myös, että liiton tarkoituksena oli koordinoida jäsentensä 
markkinakäyttäytymistä hintataulukon määrittämistä ja päivittämistä koskevilla 
päätöksillä. Komissio katsoi lisäksi, että taulukkoa sovellettiin ainakin jossain määrin.

78. Todisteisiin, jotka osoittivat, että hintataulukon tarkoituksena oli rajoittaa 
kilpailua, kuuluivat johdanto-osan otsikon ja kappaleiden tarkoituksellinen 
normatiivisuus, se, että liitto oli 18 vuoden ajan laatinut ja levittänyt vakiosopimusta, 
jonka mukaan palkkioiden suuruus on määritettävä ainoastaan taulukon perusteella, ja se, 
että liitto ei pelkästään levittänyt tietoja jäsenilleen, asiakkailleen ja tuomioistuimille.

79. Vaikka päätös vähimmäishintojen määräämisestä tai suosittelemisesta on 
luonteeltaan erittäin vakava rikkominen, komissio luokitteli rikkomisen kuitenkin 
vakavaksi, koska kaikki arkkitehdit eivät luultavasti olleet soveltaneet hintataulukkoa 
ja koska päätöksen maantieteellinen soveltamisala rajoittui yhteen jäsenvaltioon.

80. Määrätessään 100 000 euron sakon komissio katsoi lieventäväksi seikaksi sen, 
että ennen komission vuonna 1993 tekemää CNSD-päätöstä (71) liitto on kohtuudella 
saattanut olla epävarma siitä, että sen hintataulukko todella rikkoi yhteisön sääntöjä. 

(70) COMP/38.549.
(71) Päätös 93/438/ETY asiassa IV/33.407 – CNSD (EYVL L 203, 13.8.1993). Tässä päätöksessä kiellettiin 

Italian tullihuolitsijoiden kiinteä hintataulukko.
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Komission 9. helmikuuta 2004 julkaistussa kertomuksessa vahvistetun politiikan 
tavoitteena on rohkaista kansallisia sääntelyviranomaisia ja ammattijärjestöjä 
tarkistamaan ja muuttamaan rajoittavia sääntöjä sekä antaa niille mahdollisuus tehdä 
niin. Sakon määrä heijastaa komission vähitellen omaksumaa lähestymistapaa (72), 
jota sovelletaan sakkojen määräämiseen ammatinharjoittajiin liittyvien, kilpailua 
rajoittavien käytäntöjen vuoksi.

Gaz de France (73)

81. Komissio teki 26. lokakuuta kaksi päätöstä kahdesta sopimuksesta, jotka 
Gaz de France (GDF) oli tehnyt vuonna 1997. Toinen sopimus oli tehty italialaisen 
kaasuyhtiön ENI:n kanssa ja toinen sopimus italialaisen sähköyhtiön ENELin kanssa. 
GDF:n ja ENI:n välisen sopimuksen aiheena oli ENI:n Pohjois-Euroopasta ostaman 
maakaasun kuljettaminen Ranskan alueen halki Sveitsin rajalle. Kuljetuksesta huolehti 
GDF. Sopimus sisälsi lausekkeen, jolla ENI velvoitettiin markkinoimaan kaasua 
ainoastaan toimituspisteen jälkeen, toisin sanoen Ranskan alueen ulkopuolella. GDF:n 
ja ENELin sopimus koski ENELin Nigeriasta hankkiman nestekaasun swap-kauppaa, 
ja siihen sisältyi lauseke, jonka mukaan ENELin oli käytettävä kaasu Italiassa.

82. Komissio katsoi, että nämä kaksi lauseketta rajoittivat aluetta, jolla osapuolet 
voivat käyttää kaasua, ja että niiden tarkoituksena oli jakaa kansalliset markkinat 
estämällä Ranskaan sijoittautuneita maakaasun kuluttajia hankkimasta kaasua ENELiltä 
ja ENI:ltä. Tämän vuoksi sopimukset rajoittivat kilpailua EY:n perustamissopimuksen 
81 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja muodostivat huomattavan esteen kilpailukykyisten 
Euroopan laajuisten kaasumarkkinoiden luomiselle.

83. Nämä kaksi päätöstä olivat erittäin merkityksellisiä, kun otetaan huomioon 
Euroopan kaasualan vapauttaminen viime vuosina. Tämän prosessin hyödyt tulevat 
näkyviin hitaasti. Alueelliset rajoitukset ovat keskeisiä tekijöitä käytännöissä, 
jotka pitävät yllä Euroopan markkinoiden jakoa ja vaikuttavat alan joustavuuden 
puutteeseen. Ottaen huomioon Euroopan kaasualan erityispiirteet ja asiaan liittyvät 
olosuhteet komissio päätti kuitenkin olla määräämättä sakkoja.

3.2 Muita käsiteltyjä asioita

Mediamarkkinoiden suosituin sisältö

84. Komissio katsoo edelleen, että kilpailu suosituimmasta sisällöstä on erittäin 
tärkeä tekijä innovoinnin edistämiseksi mediamarkkinoilla ja että se vaikuttaa 
myönteisesti tietoyhteiskuntaan. Urheilutapahtumien lähetysoikeudet muodostavat 

(72) Ensimmäisessä ammattijärjestöjen tariff eja koskevassa päätöksessä komissio tuomitsi vuonna 1993 
kiinteät tariffi  t, mutta se ei määrännyt sakkoa. Vuonna 1996 komissio teki päätöksen alankomaalaisten 
huolitsijoiden yhdistyksen suositustariff eista ja määräsi symbolisen 1 000 euron sakon.

(73) COMP/38.662 – GDF–ENEL, GDF–ENI.
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tärkeän asiakokonaisuuden, ja komissio on tältä osin omaksunut tasapainotetun 
lähestymistavan: samalla kun se torjuu yhden myyjän laajoihin yksinoikeudellisiin 
kauppoihin perustuvan markkinointipolitiikan keskittäviä ja rajoittavia vaikutuksia, se 
ottaa huomioon sisällön yhdistämiseen liittyvät mahdolliset tehokkuusedut.

85. Bundesliiga-asiassa, joka koskee miesten kahden ylimmän jalkapallosarjan 
otteluiden lähetysoikeuksien yhteismarkkinointia Saksassa, komissio katsoi, että 
liigayhdistyksen harjoittama kaupallisten lähetysoikeuksien yksinoikeudellinen myynti 
voisi rajoittaa seurojen ja yritysten välistä kilpailua ensimmäisessä ja toisessa sarjassa.

86. Kun komissio oli ilmoittanut asian alustavasta arviosta vuoden 2004 alussa, 
liigayhdistys tarjosi sitoumuksia, jotka markkinatestattiin (74) syyskuussa. (75)

87. Komissio jatkoi myös Englannin valioliigaa (FAPL) koskevaa menettelyään (76) 
julkaisemalla tiedonannon FAPL:n sitoumuksista. (77) Eurovisio-järjestelmää koskeva 
menettely jatkui tiedonkeruututkimuksella. Siinä selvitettiin useita urheiluohjelmien 
yhteiseen ostamiseen ja jakamiseen liittyviä seikkoja, muun muassa EBUun kuuluvien 
yleisradioyhtiöiden lähetysoikeudet vuosien 2010 ja 2012 olympialaisten osalta. EBUn 
on noudatettava tuomioistuinten asiaa koskevia ohjeita (78) tehdessään ehdotuksia, 
joiden tarkoituksena on varmistaa, että Eurovisio-järjestelmä on EU:n kilpailusääntöjen 
mukainen.

88. Komissio ilmoitti 26. lokakuuta lopettaneensa tutkimuksen (79), joka koski 
Hollywoodin elokuvastudioiden ja maksutelevisioyhtiöiden välisiin sopimuksiin 
sisältyviä suosituimmuuslausekkeita (80). Menettely jatkuu kahden studion osalta.

89. Suosituimmuuslausekkeita on useimmissa Hollywoodin elokuvastudioiden 
ja eurooppalaisten maksutelevisioyhtiöiden tekemissä elokuvatuottajien tuotannon 
esitysoikeuksia koskevissa sopimuksissa (”output deals”). Tällaiset sopimukset 
ovat yleisiä Hollywoodin elokuvateollisuudessa, jossa studioiden tapana on sopia 
televisioyhtiöiden kanssa koko elokuvatuotantonsa myynnistä tietyksi ajaksi. 
Suosituimmuuslausekkeet antavat studioille oikeuden parhaimpiin ehtoihin, joista 
jokin studio on sopinut maksutelevisioyhtiön kanssa.

90. Komission alustavan arvioinnin mukaan suosituimmuuslausekkeet 
vaikuttivat kumulatiivisesti siten, että studioille maksetut hinnat yhdenmukaistuivat, 
sillä yhden studion sopima hinnankorotus johti samanlaiseen korotukseen myös 
muiden studioiden osalta. Komissio katsoo, että tällainen hintojen määräämistapa on 
vastoin hintakilpailuperiaatetta.

(74) Katso neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 27 artiklan 4 kohdan mukainen tiedonanto (EUVL 
C 229, 14.9.2004).

(75) Asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan mukainen päätös tehtiin tammikuussa 2005.
(76) COMP/38.173 ja 38.453 (EUVL C 115, 30.4.2004).
(77) EUVL C 115, 30.4.2004.
(78) Katso jäljempänä tuomioistuimissa käsiteltyjä asioita.
(79) COMP/38.427. Katso lehdistötiedote IP/04/2004, 26.10.2004. 
(80) Termillä tarkoitetaan itse asiassa sopimuksissa käytetyn suosituimman toimittajan periaatetta.
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91. Studiot eivät myöntäneet menetelleensä kilpailuoikeuden vastaisesti, mutta 
ne, joiden osalta tutkimus on lopetettu, päättivät luopua nykyisten sopimustensa 
suosituimmuuslausekkeista. Näitä studioita vastaan ei ryhdytä lisätoimiin, elleivät ne 
poikkea tästä uudesta käytännöstä. Menettelyä jatketaan NPB Universalin ja Paramount 
Pictures Corp:n osalta, sillä ne eivät ole luopuneet kyseisistä lausekkeista.

3.3 Alakohtaiset tutkimukset

3G-verkoissa käytettävien urheiluoikeuksien myyntiä koskeva alakohtainen 
tutkimus (81)

92. Kolmannen sukupolven matkaviestinteknologia (3G) on nopeasti tulossa 
käyttöön eri puolilla maailmaa. Asiakasmäärä kasvaa nopeammin kuin GSM:n 
asiakasmäärä samassa kehitysvaiheessa.

93. Komissio lisäsi toimiaan estääkseen kilpailua rajoittavia käytäntöjä, jotka 
voisivat haitata näiden keskeisten markkinoiden kehittymistä.

94. Komissio on yksilöinyt useita vakiintuneiden toimijoiden käytäntöjä, jotka 
voivat rajoittaa uusien mediaoperaattorien pääsyä keskeiseen urheilusisältöön. 
Tällaisia käytäntöjä ovat esimerkiksi kieltäytyminen myymästä lähetysoikeuksia, 
lähetysoikeuksien sitominen uusmedia-/UMTS-oikeuksiin, myyntikiellot, joiden 
tarkoituksena on suosia tv-lähetyksiä uusien lähetystapojen kustannuksella, ja 
uusmedia-/UMTS-oikeuksien hankkiminen yksinoikeudella.

95. Markkinoiden erityisominaisuuksien arvioimiseksi kokonaisuudessaan ja 
ratkaistakseen 3G-operaattorien nykyiset ja potentiaaliset ongelmat saada käyttöönsä 
ohjelmasisältöä komissio aloitti yhdessä Eft an valvontaviranomaisen kanssa 
30. tammikuuta alakohtaisen tutkimuksen, joka koskee urheiluoikeuksien myyntiä 
käytettäväksi 3G-verkoissa.

96. Ensimmäinen, alustava vaihe saatiin päätökseen elokuussa. Sen aikana 
kerättiin tietoja 3G-verkkojen käyttöönottotilanteesta, muun muassa 3G-oikeuksien 
myynnistä matkaviestinoperaattoreille, ja selvitettiin, millaisia rajoituksia on asetettu 
3G-operaattoreille myönnettäville urheiluoikeuksille. Tietopyyntöjä lähetettiin 
useille – enimmäkseen suurille – televisiokanaville, matkaviestinoperaattoreille ja 
sisällönhaltijoille.

97. Toinen vaihe käynnistyi syyskuussa, ja siinä tutkimus ulotetaan laajempaan 
markkinatoimijoiden ryhmään. Lisäksi ensimmäisessä vaiheessa tarkastelluille 
toimijoille lähetetään seurantakysely. Tämän vaiheen aikana toivotaan yksityiskohtaisia 
tietoja sopimuksista, jotka vaikuttavat urheiluoikeuksien myöntämiseen 3G-
operaattoreille.

(81) Lehdistötiedote IP/04/134, 30.1.2004.
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LISÄLEHTI 5: MOOTTORIAJONEUVOJEN JÄLLEENMYYNTI JA HUOLTO

Komissio seurasi edelleen vuonna 2004 asetuksen (EY) N:o 1400/2002 
täytäntöönpanoa ja avusti asianomaisia sen tulkinnassa. Tänä aikana on ollut 
mahdollista tarkkailla eräitä kehityssuuntia. Autojen hinnat ovat keskimäärin 
nousseet hitaammin kuin muiden hyödykkeiden hinnat. Lisäksi on selviä 
merkkejä autojen hintojen lähentymisestä EU:ssa. Yhdistyminen on jatkunut 
jälleenmyyjäverkostoissa, mutta monet jälleenmyyjät, joiden sopimukset 
päättyivät verkoston uudelleenjärjestämisen johdosta, ovat pystyneet käyttämään 
hyödykseen ryhmäpoikkeusta ja jäämään markkinoille valtuutettuina 
korjaamoina. Lisäksi on investoitu jälleenmyynti- ja huoltotilojen parantamiseen. 
On kuitenkin selvää, että tällainen kehitys voi osoittaa ainoastaan alustavasti, 
millaisia markkinavaikutuksia uudella ryhmäpoikkeuksella on, sillä vaikutuksia 
voidaan arvioida täysimääräisesti vain pidemmällä aikavälillä.

Komissiolla on velvollisuus seurata asetuksen (EY) N:o 1400/2002 
täytäntöönpanoa säännöllisesti. Tämän vuoksi komissio toteutti laajan 
seurannan, jossa tarkasteltiin henkilö- ja kuorma-autovalmistajien käyttöön 
ottamia järjestelmiä, joiden avulla riippumattomat toimijat saavat käyttöönsä 
huoltoon liittyviä teknisiä tietoja. Lisäksi komissio seurasi autojen hintoja eri 
puolilla EU:ta ja julkaisi niistä raportin helmikuussa ja heinäkuussa. Viimeksi 
mainittu raportti kattaa uuden asetuksen voimaantuloa seuranneet kuusi 
ensimmäistä kuukautta, ja lisäksi siihen kuuluu ensimmäisen kerran tiedot 
kaikista 25 jäsenvaltiosta (katso tarkempi selostus jäljempänä).

Tämän kertomuksen kattamana ajanjaksona komissio keskitti uudelleen 
täytäntöönpanon valvontatoimensa tiettyihin tapauksiin, joihin liittyy tärkeitä 
kilpailukysymyksiä. Näitä ovat ongelmat, jotka koskevat valtuutettujen ja 
riippumattomien korjaamoiden mahdollisuuksia saada käyttöönsä OEM-
valmistajien ja niiden kilpailijoiden varaosia, valtuutettuihin huoltoverkostoihin 
pääsyn mahdollisia keinotekoisia esteitä sekä rajoituksia, joita on väitteen 
mukaan asetettu jälleenmyyjille, jotka myyvät kilpailevien valmistajien 
moottoriajoneuvoja. Vaikka näitä kysymyksiä tarkastellaan edelleen käynnissä 
olevissa tutkimuksissa, komissio ilmoitti kantansa Porschen jälleenmyynti- 
ja huoltopalvelusopimuksia koskevassa asiassa, jossa se selvensi de minimis 
-säännön soveltamista asetuksen (EY) N:o 1400/2002 täytäntöönpanon 
yhteydessä (katso jäljempänä).

Asetuksen (EY) N:o 1/2003 voimaantulo sekä jäsenvaltioiden tuomioistuimille ja 
kilpailuviranomaisille myönnetyt toimivaltuudet antavat kilpailuviranomaisille 
mahdollisuuden käyttää täysimääräisesti hyväkseen moottoriajoneuvoalaa 
koskevia  tietojaan ja hyödyntää Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston 
piirissä perustettuja yhteistyömekanismeja. Komissio järjesti tältä osin
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19. lokakuuta seminaarin, jossa kansallisten kilpailuviranomaisten edustajat 
vaihtoivat kokemuksia ja keskustelivat asetuksen (EY) N:o 1400/2002 
täytäntöönpanosta.

Teknisten tietojen saanti

Komissio julkaisi lokakuussa tutkimuksen ajoneuvoalan riippumattomien 
toimijoiden mahdollisuuksista saada teknisiä tietoja. Tutkimuksen toteutti 
komission pyynnöstä IKA (Aachenin yliopisto). Siinä tarkasteltiin, kuinka 
valmistajat ovat noudattaneet asetusta siltä osin kuin on kysymys teknisten 
tietojen toimittamisesta huoltamoille, laitevalmistajille ja kustantajille. Kaikilla 
näillä toimijoilla on tärkeä asema varmistettaessa terve kilpailu autonhuoltoalalla 
erityisesti siksi, että tekniikan kehityksen myötä jopa kaikkein yksinkertaisimmista 
korjauksista tulee entistä monimutkaisempia. Tutkimus osoittaa, että lähes 
kaikkien kymmenen viime vuoden aikana markkinoille tulleiden mallien tekniset 
tiedot ovat saatavissa joko Internetin kautta, CD:llä tai DVD:llä ja/tai paperilla. 
Tietojen toimittamisen laatu on kuitenkin usein melko epätyydyttävää, koska 
tietoja on vaikea löytää tai koska ne voivat olla saatavilla vain suurina, kalliina 
kokonaisuuksina. Lisäksi sisältö on usein riittämätön, sillä eräät valmistajat eivät 
ilmoita monia tietoja, jotka ovat tärkeitä esimerkiksi testauslaitteiden valmistajille. 
Myös teknisten tietojen kustantajilla, joiden tuotteita riippumattomat korjaamot 
arvostavat suuresti, on vaikeuksia saada tarvitsemiaan tietoja.

Autojen hintaeroja koskevat myönteiset suuntaukset

Komissio julkaisi maalis- ja heinäkuussa raportit autojen hintaeroista Euroopan 
unionissa. Kilpailupoliittisesta näkökulmasta tarkasteltuna kahdesta viimeisestä 
raportista, joista toinen perustuu marraskuun tietoihin ja toinen toukokuun 
tietoihin, ilmenee melko tyydyttävä suuntaus kohti hintojen lähentymistä 
euroalueella. Kun heinäkuussa 2003 julkaistun raportin mukaan kolmasosassa 
malleista hintaero oli yli 20 prosenttia euroalueella, kyseinen osuus laski lähes 
neljännekseen tuoreimmassa raportissa. On huomattava, että tämän lähentymisen 
taustalla on EU:ssa vallitseva suhteellinen hintavakaus. Heinäkuuhun 2003 
verrattuna autojen hintaindeksi EU:ssa oli heinäkuuhun 2004 mennessä kasvanut 
vain 0,6 prosenttia verrattuna 2,3 prosentin kuluttajahintainfl aatioon. Viime 
heinäkuun autohintaraportti sisältää ensimmäisen kerran hinnat kymmenen 
uuden jäsenvaltion osalta. Nämä hinnat eivät näytä poikkeavan kovinkaan paljon 
viidentoista muun jäsenvaltion hinnoista: eräät mallit ovat halvempia joissain 
uusissa jäsenvaltioissa, mutta toiset taas eivät. Heinäkuuhun 2003 verrattuna 
autojen hintaindeksi oli heinäkuussa 2004 huomattavasti korkeampi Puolassa  
(+ 8,4 %) ja Latviassa (+ 4,1 %) mutta alhaisempi Virossa (– 6,8 %), Liettuassa 
(– 4,9 %) ja Tšekissä (– 3,3 %).
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Porschen jälleenmyynti- ja huoltopalvelusopimukset

Komissio lopetti 30. huhtikuuta menettelyn, joka liittyi uusiin vakiomuotoisiin 
maahantuojia, jälleenmyyjiä ja valtuutettuja korjaamoja koskeviin sopimuksiin, 
joista Porsche oli ilmoittanut. Valmistaja suostui muuttamaan näitä 
EU:ssa ja ETA:ssa käytettyjä sopimuksia varmistaakseen, että niihin ei enää 
sisälly asetuksen (EY) N:o 1400/2002 4 artiklassa tarkoitettuja vakavimpia 
kilpailunrajoituksia. Muutetuissa jälleenmyyntisopimuksissa ei etenkään 
rajoiteta Porschen jälleenmyyjien mahdollisuuksia tehdä huoltopalveluista 
alihankintasopimus minkä tahansa valtuutetun Porsche-huoltoliikkeen kanssa. 
Näillä huoltoliikkeillä ei puolestaan ole enää velvollisuutta myydä uusia autoja.

Komissio päätti olla jatkamatta tutkimustaan Porschen jälleenmyyntisopimusten 
sisältämien muiden määräysten osalta, sillä ilmeni, että Porschen markkinaosuus 
oli alle viisi prosenttia kaikilla korkean hintaluokan urheiluautojen ja 
citymaastureiden kansallisilla markkinoilla EU:ssa. On muistettava, että de 
minimis -tiedonannon mukaan toimittaja, jolla on jälleenmyyntijärjestelmä 
markkinoilla, joilla lähes kaikki toimittajat käyttävät samanlaisia rajoittavia 
sopimuksia, ei edistä merkittävästi kumulatiivista vaikutusta, jos sen 
markkinaosuus on alle viisi prosenttia ja jos sopimuksiin ei sisälly vakavimpia 
kilpailunrajoituksia.

Huoltopalvelusopimusten osalta Porsche on myöntänyt, että se ei kenties 
kuulu ryhmäpoikkeuksen piiriin, jos se käyttää määrällisesti valikoivaa 
jakelujärjestelmää Porschen valtuutettujen huoltoliikkeiden verkostossa, sillä 
sen verkoston osuus Porsche-autojen korjausmarkkinoista on yli 30 prosenttia, 
eikä de minimis -tiedonantoa voida selvästikään soveltaa. Pelkästään laadullisen 
valinnan käyttö avaa verkoston vaatimukset täyttäville toimijoille, jotka haluavat 
toimia valtuutettuina Porsche-huoltoliikkeinä, ja tämän vuoksi Porsche ilmoitti 
antavansa aiheelliset laadulliset kriteerit kaikkien korjaamoiden käyttöön.

4 Valtion toimenpiteet (julkiset yritykset / yritykset, joilla on yksin- tai 
erikoisoikeuksia)

4.1 Päätökset

Postituspalveluja koskevat rajoitukset (82)

98. Komissio teki 20. lokakuuta perustamissopimuksen 86 artiklan nojalla 
päätöksen, joka koskee eräitä Saksan postialan sääntelykehyksen määräyksiä, joissa 

(82) COMP/38.745, ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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estetään kaupallisia postitusyrityksiä saamasta alennuksia esilajiteltujen kirjeiden 
toimittamisesta Deutsche Post AG:n (DPAG) lajittelukeskuksiin. Komissio katsoi 
Saksan postipalvelujen tarjoajien yhdistyksen BdKEP:n tekemän kantelun perusteella, 
että Saksan postilain kiistanalaisten säännösten vuoksi DPAG käyttää väärin määräävää 
asemaansa ja rikkoo kahdella tavalla perustamissopimuksen 82 artiklaa. Ensinnäkin 
DPAG laajentaa säännösten avulla markkinavoimaansa tuotantoketjun alkupään 
peruspostipalvelujen (varatuilta) markkinoilta postituspalvelujen (vapautetuille) 
markkinoille. Toiseksi säännökset saavat DPAG:n syrjimään toisaalta joukkolähetysten 
postittajia, jotka voivat käyttää tuotantoketjun loppupään lajittelukeskuksia ja joille 
myönnetään alennuksia, ja toisaalta näiden palvelujen kaupallisia toimittajia, joille ei 
myönnetä näitä alennuksia. Tämä asettaa nämä yritykset merkittävästi heikompaan 
kilpailuasemaan ja estää Saksan postituspalveluja kehittymästä.

99. Postituspalveluihin kuuluvat postitettavien tuotteiden valmistaminen 
(painatus, laittaminen kirjekuoreen, nimilapun kiinnittäminen, frankeeraus), 
kerääminen, laittaminen postisäkkeihin tai tietyt standardit täyttäviin laatikoihin, 
niputtaminen ja jonkinasteinen lajitteleminen määränpään mukaan sekä toimittaminen 
yleispalvelua tarjoavan yrityksen hoitamaan lähetyspaikkaan. Näillä markkinoilla 
mahdollisuus saada tuotantoketjun loppupään alennuksia, toisin sanoen alennuksia 
postimaksusta, on asiakkaiden kannalta tärkeä myyntivaltti.

100. DPAG:llä on yksinoikeus käsitellä, lajitella, kuljettaa ja jakaa alle 100 grammaa 
painavia kirjeitä (niin sanottu varattu alue). Postituspalvelujen tarjoaminen, mukaan 
lukien postin esilajittelu ja sen kuljettaminen lähettäjän tiloista vakiintuneen 
toiminnanharjoittajan verkoston lähetyspaikkaan, ei kuulu postidirektiivissä 
tarkoitetun varatun alueen piiriin. (83)

101. Komissio katsoi, että Saksan hallitus ei ollut osoittanut, että edellä mainittujen 
alennusten myöntämättä jättäminen kaupallisille toimijoille oli perustamissopimuksen 
86 artiklan 2 kohdan mukaisesti perusteltua, ja muistutti, että kilpailusääntöjen 
soveltamisesta postialalla vuonna 1998 annetun komission tiedonannon (84) mukaan 
kaupallisten postitusyritysten pitäisi voida valita lähetyspaikat käytettävissä olevista 
julkisen postiverkoston lähetyspaikoista syrjimättömällä tavalla. (85)

(83) Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista 
koskevista yhteisistä säännöistä 15 päivänä joulukuuta 1997 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 97/67/EY (EYVL L 15, 21.1.1998), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/39/EY (EYVL L 176, 5.7.2002).

(84) Komission tiedonanto kilpailusääntöjen soveltamisesta postialalla ja tiettyjen postipalveluja 
koskevien valtion toimenpiteiden täytäntöönpanemisesta (EYVL C 39, 6.2.1998).

(85) Sekä Saksa että DPAG ovat valittaneet päätöksestä, asiat T-490/04 ja T-493/04.
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4.2 Hylätyt kantelut

UFEX (86)

102. Komissio teki 19. marraskuuta päätöksen, jossa se hylkäsi l’Union Française 
de l’Expressin ja kolmen sen jäsenen, DHL:n, FedExin ja Crien, tekemän kantelun 
Ranskan tasavaltaa, La Postea ja Chronopostia vastaan, koska asian tutkimiseen ei 
liittynyt yhteisön etua. Päätös koskee kantelijoiden väitteitä, joiden mukaan La Poste 
on käyttänyt väärin määräävää asemaansa laajentaakseen sitä tavallisten postipalvelujen 
varatuilta markkinoilta Ranskan pikapostipalvelujen markkinoille, joilla sen sidosyhtiö 
Chronopost toimii, ja rikkonut sen vuoksi perustamissopimuksen 86 ja 82 artiklaa. 
Väitettyyn määräävän aseman väärinkäyttöön liittyi ristiinsubventointi Chronopostin 
perustamisen aikaan (1986) ja sen jälkeen. Tuki on muodostunut kaupallisesta ja 
logistisesta avusta kohtuuttoman alhaiseen hintaan. Tämän ansiosta Chronopost on 
pystynyt perimään erittäin alhaisia hintoja, joiden tarkoituksena on ollut kilpailijoiden 
sulkeminen markkinoilta. Kantelua tutkittiin uudelleen kantelijoiden syyskuussa 2000 
tekemän pyynnön johdosta, sen jälkeen kun yhteisöjen tuomioistuin ja ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuin olivat tehneet useita päätöksiä, joissa ne olivat kumonneet 
joulukuussa 1994 tehdyn ensimmäisen hylkäyspäätöksen. Koska asian tutkimiseen 
edelleen ei liittynyt yhteisön etua, uudessa hylkäyspäätöksessä huomautetaan 
muiden perusteluiden lisäksi, että kantelun kohteena olevat käytännöt, joita ei ole 
asianmukaisesti pystytty näyttämään toteen, loppuivat yli kymmenen vuotta sitten ja 
että sen jälkeen kyseisillä markkinoilla ei ole ilmennyt niistä johtuvia kilpailua pysyvästi 
rajoittavia vaikutuksia.

C – EUROOPAN KILPAILUVIRANOMAISTEN VERKOSTO: KATSAUS 
YHTEISTYÖHÖN

1 Yleiskatsaus

Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston perustaminen

103. Yksi asetuksen (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketin päätavoitteista oli lisätä 
EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten 
osallistumista kilpailusääntöjen soveltamiseen. Viranomaisten välille luotiin 
yhteistyömekanismeja, jotta pystytään varmistamaan perustamissopimuksen 81 ja 
82 artiklan yhdenmukainen soveltaminen rinnakkaisen toimivallan järjestelmässä. 
Asetuksen (EY) N:o 1/2003 11 ja 12 artikla sekä verkostoa koskeva tiedonanto (87) ovat 
järjestelmän toiminnan ja Euroopan kilpailuviranomaisten verkostossa harjoitettavan 
yhteistyön perustana.

(86) COMP/38.663 – UFEX.
(87) Katso edellä oleva jakso I.A.I.
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104. Euroopan kilpailuviranomaisten verkosto koostuu asetuksen (EY) N:o 1/2003 
35 artiklan mukaisesti nimetyistä kansallisista kilpailuviranomaisista ja komissiosta. 
Yhteistyö kilpailuviranomaisten verkoston puitteissa aloitettiin jo vuonna 2003, jolloin 
joitakin verkostoa koskevaan tiedonantoon liittyviä keskeisiä kysymyksiä ja uuteen 
täytäntöönpanojärjestelmään siirtymiseen liittyviä yleisiä asioita käsiteltiin työryhmissä. 
Lisäksi perustettiin 14 alaryhmää alakohtaisten asioiden käsittelyä varten. Vuosi 2004 oli 
ensimmäinen, jona Euroopan kilpailuviranomaisten verkosto toimi täysipainoisesti ja 
osallistui EU:n kilpailusääntöjen soveltamiseen liittyvien yksittäisten tapausten käsittelyyn. 
Kehittyneet tietotekniikkatukijärjestelmät otettiin käyttöön ennen 1. toukokuuta 2004, jotta 
kaikki jäsenet pystyvät seuraamaan verkostossa käsiteltäviä asioita ja vaihtamaan tietoja.

Kilpailuasioiden jakaminen

105. Jotta kilpailuasiat voidaan tehokkaasti jakaa viranomaisten kesken, 
verkostossa toimivat viranomaiset tiedottavat toisilleen kaikista kilpailuasioista, 
joihin sovelletaan perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklaa, joko ennen ensimmäisen 
virallisen tutkintatoimenpiteen aloittamista tai välittömästi sen aloittamisen jälkeen. 
Vuonna 2004 verkostossa käsiteltiin yhteensä 298 asiaa, joista 99 otettiin käsittelyyn 
komission ja 199 kansallisten kilpailuviranomaisten aloitteesta.

106. Verkostolle ilmoitettujen asioiden käsittelyn siirtäminen toiselle viranomaiselle 
oli hyvin harvinaista (alle yksi prosentti asioista), kuten oli odotettukin. Tavallisesti 
asian tutkinnan aloittanut viranomainen jatkoi sen käsittelyä.

107. Joissain tapauksissa komission ja kansallisen kilpailuviranomaisen välillä käy-
tiin kahdenvälisiä keskusteluja, joiden tuloksena kansallinen kilpailuviranomainen otti 
käsiteltäväkseen alun perin komissiolle toimitetun kantelun. Yhdessä tapauksessa asian 
käsittely siirrettiin myöhemmässä vaiheessa, kun komissio aloitti menettelyn, jonka 
tavoitteena oli saada asianomaiselta yritykseltä koko yhteisön aluetta koskevat sitou-
mukset (88), vaikka asia oli joidenkin kansallisten kilpailuviranomaisten käsiteltävänä.

Keskinäinen avunanto tutkinnassa

108. Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2003 verkoston jäsenille annetaan välineet 
toistensa avustamiseen: ne voivat toteuttaa tutkimustoimenpiteitä toisen viranomaisen 
puolesta (22 artikla) ja avustaa yleisemmällä tasolla vaihtamalla tietoja (12 artikla). Heti 
ensimmäisistä asetuksen (EY) N:o 1/2003 soveltamispäivistä lähtien monet viranomaiset 
sovelsivat 22 artiklaa toteuttamalla tarkastuksia useiden kansallisten kilpailuviranomaisten 
pyynnöstä. Kerättyjä tietoja vaihdettiin 12 artiklan mukaisesti. Asetuksen 22 artiklaa 
sovellettiin yhteensä yksitoista kertaa kahdeksan kuukauden aikana.

109. Lisäksi verkoston jäsenet hyödyntävät säännöllisesti mahdollisuutta 12 artiklan 
mukaiseen tietojenvaihtoon. Ainakin kaksi kertaa tietoja vaihdettiin sakkojen 
lieventämistä koskevissa asioissa lieventämistä hakevan osapuolen suostumuksella.

(88) COMP/39.116.
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EU:n lainsäädännön johdonmukainen soveltaminen

110. Asetuksen (EY) N:o 1/2003 11 artiklan 4 kohdan mukaan kansallisten 
kilpailuviranomaisten on ilmoitettava komissiolle kielteisistä päätöksistä viimeistään 
30 päivää ennen päätöksen tekemistä. Toukokuun 1. päivän jälkeen komissiolle 
ilmoitettiin 33 kilpailuasiasta, joissa kansalliset kilpailuviranomaiset suunnittelivat 
tekevänsä päätöksen perustamissopimuksen 81 ja/tai 82 artiklan nojalla. Näistä 
asioista kahdeksantoista liittyi 81 artiklaan, kolmetoista 82 artiklaan ja kaksi 
molempiin artikloihin. Kilpailun pääosasto antoi joissakin asioissa kansalliselle 
kilpailuviranomaiselle kommentit. Komissio ei minkään asian yhteydessä aloittanut 
menettelyä, jonka seurauksena kansallinen kilpailuviranomainen olisi menettänyt 
toimivaltansa asetuksen (EY) N:o 1/2003 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Kansallisten lakien yleinen lähentyminen

111. Vuonna 2004 useat kansalliset lait uudistettiin perusteellisesti. Lähes kaikki 
muutokset vaikuttivat niin, että kansalliset järjestelmät lähentyivät asetuksen (EY) 
N:o 1/2003 säännöksiä. Kaiken kaikkiaan 20 jäsenvaltiota kumosi tai suunnittelee 
kumoavansa kansallisen ilmoitusjärjestelmänsä, ja 17 jäsenvaltiolla on täysin tai osittain 
yhtenevät sakkojen lieventämistä koskevat ohjelmat. Tämä kehitys edistää järjestelmän 
merkittävää yksinkertaistamista yritystoiminnan kannalta sekä sen parempaa toimintaa.

2 EU:n kilpailusääntöjen soveltaminen kansallisissa tuomioistuimissa 
EU:n alueella: kertomus asetuksen (EY) N:o 1/2003 15 artiklan 
soveltamisesta

Lausuntopyynnöt

112. Asetuksen (EY) N:o 1/2003 15 artiklan 1 kohdassa annetaan kansallisille 
tuomioistuimille mahdollisuus pyytää komissiolta sen hallussa olevia tietoja tai 
lausuntoa EU:n kilpailusääntöjen soveltamista koskevista kysymyksistä. Vuonna 
2004 komissio sai yhdeksän lausuntopyyntöä, joista kuusi oli peräisin espanjalaisilta 
tuomioistuimilta, ja ne kaikki käsittelivät samantyyppistä energia-alalla käytössä olevaa 
jakelusopimusta. Lähinnä kysymyksiä herättivät kauppaedustajan ja jälleenmyyjän 
välinen ero EU:n kilpailulainsäädännössä tarkoitetussa merkityksessä, polttoaineiden 
enimmäisjälleenmyyntihinnan vahvistamista koskevat määräykset ja polttoaineita 
koskevat kilpailukieltomääräykset, jotka voivat aiheuttaa markkinoiden sulkemisen 
kilpailulta. Komission näihin kuuteen pyyntöön antamat vastaukset perustuivat 
suurelta osin sen asiassa Repsol CPP (89) tekemään alustavaan arviointiin.

113. Belgian kilpailuoikeuden mukaan Belgian tuomioistuinten on pyydettävä 
ennakkoratkaisua Brysselin muutoksenhakutuomioistuimelta, silloin kun ne eivät 

(89) Katso 27 artiklan 4 kohdan mukaisen tiedonannon 6 kohta (EUVL C 258, 20.10.2004).
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ole varmoja kilpailusääntöjen soveltamisesta. Joulukuun alkupuolella Brysselin 
muutoksenhakutuomioistuin toimitti kolme tällaista ennakkoratkaisupyyntöä 
komissiolle. Pyynnöt koskivat perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan samanaikaista 
soveltamista, 82 artiklan c kohdan soveltamisalaa, komission ryhmäpoikkeusasetusta 
(EY) N:o 2790/1999 (vertikaalisista sopimuksista) ja niihin liittyviä suuntaviivoja sekä 
vähämerkityksellisiä kilpailunrajoituksia (de minimis) koskevaa tiedonantoa.

Julkinen tietokanta kansallisten tuomioistuinten tuomioille

114. Asetuksen (EY) N:o 1/2003 15 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että EU:n 
jäsenvaltiot toimittavat komissiolle jäljennöksen kaikista kansallisten tuomioistuinten 
kirjallisista tuomioista, joissa päätetään perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan 
soveltamisesta. Komissiolle toimitettiin vuoden 2004 toukokuun jälkeen 36 tuomiota, 
jotka julkaistiin kilpailun pääosaston verkkosivustolla, siltä osin kuin tiedot 
toimittanut viranomainen ei ollut luokitellut niitä luottamuksellisiksi. (90) Valtaosa 
kyseisistä tuomioista (29) koski yksityisiä täytäntöönpanotoimia, joiden tavoitteena oli 
useimmissa tapauksissa sopimuksen mitätöinti sen perusteella, että se ei ollut EU:n 
kilpailusääntöjen mukainen.

Komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten esittämät huomautukset

115. Asetuksen (EY) N:o 1/2003 15 artiklan 3 kohdan mukaan komissio 
ja kansalliset kilpailuviranomaiset voivat esittää kansallisille tuomioistuimille 
huomautuksia EU:n kilpailusääntöjen soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä. Komissio 
ei ole vielä tähän mennessä käyttänyt tätä mahdollisuutta toisin kuin Belgian, Saksan ja 
Ranskan kilpailuviranomaiset. On kuitenkin huomattava, että jo ennen 1. toukokuuta 
2004 kyseisillä kilpailuviranomaisilla oli oikeus esittää huomautuksia kansallisille 
tuomioistuimilleen kansallisen lainsäädäntönsä nojalla.

Kansallisille tuomareille EU:n kilpailuoikeuteen tutustumiseksi järjestetyn 
koulutuksen rahoitus

116. Vuodesta 2002 komissio on osaltaan rahoittanut hankkeita, joiden 
tavoitteena on ollut kansallisten tuomareiden tutustuttaminen EU:n kilpailuoikeuteen. 
Vuonna 2004 komissio osallistui neljän koulutushankkeen (91) rahoitukseen ja 
julkaisi ehdotuspyynnön, jonka tuloksena tehtiin vielä kymmenen sopimusta. Niissä 
sitouduttiin käyttämään yli 400 000 euroa 25:stä EU:n jäsenvaltiosta peräisin olevan yli 
700 kansallisen tuomarin koulutukseen vuonna 2005. (92)

(90) Kansallisten tuomioiden julkiset versiot ovat saatavilla Internet-osoitteessa http://europa.eu.int/
comm/competition/antitrust/national_courts/index_en.html.

(91) Lisätietoja yhteisrahoitetuista hankkeista on saatavilla kilpailun pääosaston verkkosivuilla http://europa.
eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/table_of_projects_co_fi nanced_out_of_3rd_call.pdf.

(92) Koulutusohjelman ehdotuspyynnöt ovat saatavilla kilpailun pääosaston verkkosivuilla. Vuoden 
2005 osalta: http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/20040316_call/call_en.pdf.

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/table_of_projects_co_financed_out_of_3rd_call.pdf.
http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/20040316_call/call_en.pdf
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3 Energia

117. Komissio perusti vuonna 2004 Euroopan kilpailuviranomaisten verkostoon 
energia-asioita käsittelevän alaryhmän. Sen tarkoituksena on toimia keskusteluareenana, 
jossa käsitellään keskeisiä kysymyksiä, ja kehittää yhteinen lähestymistapa EU:n 
kilpailusääntöjen soveltamiseen energiamarkkinoilla sekä edistää kilpailun valvontaa 
EU:n energiamarkkinoilla. Tarkoituksena on, että energia-alan alaryhmä pitää 
teknisiä kokouksia sekä järjestää korkean tason tapaamisia, joihin voidaan kutsua 
sääntelyviranomaisia.

118. Syyskuussa johtaville kansallisille kilpailuviranomaisille järjestettiin korkean 
tason energiapäivä (High Level Energy Day). Tapaamiseen kutsuttiin myös kansalliset 
energia-alan sääntelyviranomaiset. Tapaamisessa keskityttiin kahteen asiaan: kilpailu- 
ja sääntelyviranomaisten rooliin kilpailunvastaisen toiminnan torjumisessa ja vielä 
jäljellä olevien markkinoille pääsyn esteiden poistamisessa.

119. Energia-alan alaryhmän ensimmäinen tekninen kokous pidettiin joulukuussa. 
Kokouksessa keskityttiin ryhmän tulevan työohjelman lisäksi kahteen pääaiheeseen: 
kaasunjakelualan pitkäaikaisiin sopimuksiin ja energia-alalla toteutettuihin 
tutkimuksiin. Kokouksessa sovittiin, että energia-alan alaryhmän olisi hyvä keskittyä 
kaasu- ja sähköalan kilpailuasioihin mutta keskustella myös jonkin verran muista 
energiamarkkinoista (esimerkiksi bensiinimarkkinoista). Kokouksessa keskusteltiin 
kilpailun pääosaston kaasunjakelualan pitkäaikaisia sopimuksia koskevasta asiakirjasta. 
Kilpailun pääosasto kierrätti kokouksessa alakohtaisia tutkimuksia koskevaa asiakirjaa, 
jonka pohjalta käytiin mielenkiintoinen keskustelu kansallisten kilpailuviranomaisten 
kanssa kaasu- ja sähköalalla toteutetuista tutkimuksista saaduista kokemuksista.

4 Liikenne

Euroopan kilpailuviranomaisten lentoliikennetyöryhmä

120. Euroopan kilpailuviranomaiset perustivat lentoliikennetyöryhmän Ateenassa 
huhtikuussa 2002 pidetyssä täysistunnossa. Työryhmän tarkoituksena oli parantaa 
kilpailuviranomaisten yhteistyötä asioissa, jotka koskivat lentoliikennealaa, ja pyrkiä 
parantamaan kilpailua tällä alalla. Euroopan kilpailuviranomaiset katsovat, että 
lentoyhtiöiden väliseen kilpailuun vaikuttavat jotkin lentoliikennealan erityispiirteet, 
kuten sen verkostoluonne. Toukokuun 13. päivänä työryhmä julkaisi raportin ”Report 
on mergers and alliances in civil aviation” (93), jossa esitettiin yleiskatsaus Euroopan 
kilpailuviranomaisten nykyisistä markkinoiden määrittelyyn, kilpailun arviointiin ja 
korjaustoimenpiteisiin liittyvistä täytäntöönpanomenettelyistä.

(93) Raportti on saatavilla Internet-osoitteessa http://europa.eu.int/comm/competition/publications/
eca/report_air_traffi  c.pdf.

http://europa.eu.int/comm/competition/publications/eca/report_air_traffi c.pdf
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Rautatiet

121. Rautatiealaryhmä kokoontui toisen kerran 29. kesäkuuta keskustelemaan 
kilpailun pääosaston ja kansallisten kilpailuviranomaisten yhteisesti toteuttaman 
markkinatutkimuksen tuloksista. Tutkimus koski tehokkaan kilpailun esteitä 
rautateiden rahtiliikenteessä. Kokouksessa tuli esiin, että tutkimuksessa kysytyt 
tiedot oli saatu markkinatoimijoilta epävirallisesti, joten ne olisi tietojen suuresta 
määrästä huolimatta tarkastettava. Alaryhmä keskusteli myös ehdotuksesta, joka 
koski kansallisten kilpailuviranomaisten ja rautateiden sääntelyviranomaisten 
(joiden perustamista edellytettiin ensimmäisissä rautatiedirektiiveissä) välisessä 
kanssakäymisessä noudatettavia parhaita toimintatapoja. Tämä oli osa valmistautumista 
näiden viranomaisten välillä aikanaan pidettävään kokoukseen.

5 Rahoituspalvelut

122. Kilpailuviranomaisten verkoston rahoituspalveluihin liittyvät alaryhmät 
käsittelivät vuonna 2004 maksukortteja, vakuutuksia ja arvopapereita koskevia asioita.

123. Kilpailuviranomaisten verkoston maksukorttiverkostojen alaryhmä 
kokoontui ensimmäistä kertaa Brysselissä 17. kesäkuuta. Kokouksen pääaiheena olivat 
komission toteuttamien eurooppalaisia luotto- ja pankkikorttimaksuja koskevien 
markkinatutkimusten tulokset, jotka komissio esitteli kansallisille kilpailuviranomaisille. 
Esityksen jälkeen keskusteltiin yksittäisistä tapauksista sekä myös menetelmiin 
liittyvistä kysymyksistä ja alan kehityksestä. Tällaisen aktiivisen koordinoinnin 
tavoitteena on luoda yhteinen tietokanta ja päästä yhteisymmärrykseen korttimaksuja 
koskevista kilpailuasioista. Useat kansallisten kilpailuviranomaisten (Tanskan, 
Puolan ja Yhdistyneen kuningaskunnan) edustajat esittelivät tuoreita tutkimuksiaan, 
jotka koskivat kyseisissä maissa toiminnassa olevien maksukorttiverkostojen 
toimituspalkkiosopimuksia. Italian, Alankomaiden ja Suomen kilpailuviranomaiset 
esittelivät kotimaisiin pankkikorttiverkostoihin liittyviä kilpailuasioita. Monet 
kokousedustajat korostivat, että pankkikorttijärjestelmien välisten toimituspalkkioiden 
määrällä on yhteyttä siihen, kuinka paljon korttitapahtumien vastaanoton ja korttien 
myöntämisen markkinoilla on kilpailua. Lisäksi monissa EU-maissa paikalliset pankit 
harkitsevat luopuvansa nykyisestä kotimaisesta maksukorttiverkostostaan voidakseen 
liittyä kansainväliseen maksukorttijärjestelmään, jolloin ne saavat toimituspalkkioista 
lisätuloja. Jäsenvaltioissa, joissa kaksi kansainvälistä maksukorttiverkostoa, Visa ja 
MasterCard, ovat paikallisen pankkikorttiverkoston asemassa, toimituspalkkiot ovat 
yleisiä, ja ne ovat korkeita. Keskustelu osoitti, että kaikkialla Euroopassa tarvitaan 
tämän alan kilpailusääntöjen täytäntöönpanon koordinointia.

124. Kilpailuviranomaisten verkoston vakuutuksia käsittelevän alaryhmän toinen 
kokous pidettiin Brysselissä 27. lokakuuta. Tämän kokouksen aikana kävi selväksi, 
että vakuutusedustajien ja vakuutuksenvälittäjien palkkiot ovat keskeisessä osassa 
markkina-analyyseissä, joita useat verkostossa toimivat kilpailuviranomaiset ovat 
toteuttaneet. Analyyseistä nousee esiin monia mahdollisia kilpailukysymyksiä.
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125. Arvopaperiasiantuntijoiden verkosto kokoontui toisen kerran kesäkuussa. 
Aiheen monimutkaisuudesta huolimatta osallistujamäärät ovat olleet suuria ja 
keskusteluun osallistuminen on ollut erittäin vilkasta. Kokouksen tavoitteena oli 
luoda yhteisymmärrys kaikkien arvopaperikauppaa ja selvitystoimintaa käsittelevien 
kansallisten viranomaisten välillä 25 valtion EU:ssa ja vaihtaa näkemyksiä kilpailuun ja 
sääntelyyn liittyvistä toimista arvopaperialalla.

126. Komissio keräsi palautetta kansallisilta viranomaisilta tarkoituksenaan 
parantaa tulevia kokouksia ja kilpailuviranomaisten välisiä yhteyksiä.

D – TUOMIOISTUIMISSA KÄSITELTYJÄ ASIOITA

Adalat

127. Yhteisöjen tuomioistuin antoi 6. tammikuuta tuomion (94) ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuimen asiassa Adalat antamaa tuomiota (95) vastaan 
tehtyjen kahden valituksen perusteella. Toinen näistä oli komission tekemä valitus. 
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli kumonnut komission päätöksen (96), jonka 
mukaan perustamissopimuksen 81 artiklaa oli rikottu Bayerin ja sen jälleenmyyjien 
sopimussuhteissa esiintyneellä vientikiellolla. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin 
oli tässä yhteydessä todennut, että komissio ei ollut pystynyt todistamaan asianmukaisten 
oikeudellisten normien mukaisesti sitä, että jälleenmyyjät olisivat sopineet 
noudattavansa Bayerin kauppapolitiikkaa, ja koska sopimusta ei ollut, 81 artiklaa ei 
voitu soveltaa kyseiseen menettelytapaan. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti komission 
esittämien todisteiden perusteella, että yhteistä tahtoa ei ollut vahvistettu, ja selvensi 
perustamissopimuksen 81 artiklan mukaista ”sopimuksen” käsitettä. On kuitenkin 
huomattava, että yhteisöjen tuomioistuin korostaa erityisesti, että oikeudenkäynnissä 
ei riitautettu perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan muiden kohtien mahdollista 
soveltamista eikä merkityksellisten markkinoiden muita mahdollisia määritelmiä.

Sementtikartelli

128. Tammikuun 7. päivänä antamassaan tuomiossa (97) yhteisöjen tuomioistuin 
lievensi yhden valituksen tehneen (98) yrityksen muutoksenhakupyynnön perusteella 
sakkoja, jotka komissio oli määrännyt sille sementtikartelliin osallistumisesta. 
Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että Ciments français SA:n tytäryhtiöiden liikevaihtoa 

(94) Yhdistetyt asiat C-2/01 P, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV ja komissio v. Bayer, ja 
C-3/01 P, komissio v. Bayer, ei vielä julkaistu.

(95) Tuomio asiassa T-41/96, Bayer (Kok. 2000, s. II-3383).
(96) Asia COMP/34.279, Adalat, päätös 10.1.1996. Asia koski farmaseuttisten tuotteiden rinnakkaistuonnin 

rajoittamista, ja se nimettiin oikeudessa käsitellyn Bayerin valmistaman tuotteen mukaan.
(97) Yhdistetyt asiat C-204/00 P, Aalborg Portland A/S, C-205/00 P, Irish Cement Ltd, C-211/00 P, Ciments 

français SA, C-213/00 P, Italcementi – Fabbriche Riunite Cemento SpA, C-217/00 P, Buzzi Unicem SpA, 
ja C-219/00, Cementir – Cementerie del Tirreno SpA, ei vielä julkaistu.

(98) Asiat COMP/33.126 ja COMP/33.322 – Sementti, päätös 30.11.1994.
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ei voida ottaa lukuun sakkoja laskettaessa, koska yritys hankki määräysvallan 
kyseisessä tytäryhtiössä vasta sen jälkeen kun se oli jo syyllistynyt nyt esillä olevaan 
rikkomiseen. Yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi muut valitukset ja vahvisti enimmiltä 
osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antaman tuomion (99).

Postipalvelut: Asempre

129. Yhteisöjen tuomioistuin antoi 11. maaliskuuta antamassaan tuomiossa (100) 
ennakkoratkaisun, jossa tulkittiin yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden 
kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä 
15. joulukuuta 1997 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
97/67/EY (101). Yhteisöjen tuomioistuin selvensi, että direktiivin 7 artiklassa 
jäsenvaltioille ei anneta mahdollisuutta laajentaa yleispalvelun tarjoajille varattuja 
palveluja tuottamalla itse palveluja (102) niin, että palvelulle asetetaan seuraavat 
edellytykset:

– Lähettäjän ja vastaanottajan on oltava sama henkilö.

– Palvelujen tarjoajan liike- tai yritystoiminnassa ei saada suorittaa palveluja 
sivullisille.

– Palveluja ei saada suorittaa sisäisen postin tai vastaavan menetelmän avulla.

– Nämä toimenpiteet eivät saa häiritä postin yleispalvelun tarjoajalle varattuja 
palveluja.

130. Lisäksi tämän tuomion perusteella maksuosoitukset (maksut julkisen 
postiverkoston kautta luonnollisille tai oikeushenkilöille) jäävät direktiivin 97/67/EY 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Grafi ittielektrodikartelli

131. Huhtikuun 29. päivänä antamassaan tuomiossa (103) ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuin lievensi sakkoja, jotka komissio (104) oli määrännyt 
grafi ittielektrodikartelliin osallistuneille. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, 
että komissio ei ollut määritellyt yhdenmukaisesti ryhmiä, joita se käytti laskiessaan 

(99) Tuomio yhdistetyissä asioissa T-25/95, T-26/95, T-30/95–T-32/95, T-34/95–T-39/95, T-42/95–
T-46/95, T-48/95, T-50/95–T-65/95, T-68/95–T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 ja T-104/95, 
Cimenteries CBR ym. (Kok. 2000, s. II-491).

(100) Asia C-240/02, Asempre ym., ei vielä julkaistu.
(101) EYVL L 15, 21.1.1998.
(102) Itse tuotetulla palvelulla tarkoitetaan (johdanto-osan 21. kappaleen mukaan) postin lähettäjänä 

olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön hoitamia postipalveluja tai näiden lähetysten 
noutamista ja kuljettamista yksinomaan mainitun henkilön puolesta toimivan sivullisen toimesta.

(103) Yhdistetyt asiat T-236/01, Tokai Carbon Co. Ltd, T-239/01, SGL Carbon AG, T-244/01, Nippon Carbon 
Co. Ltd, T-245/01, Showa Denko KK, T-246/01, GrafTech International Ltd, T-251/01, SEC Corp., ja 
T-252/01, The Carbide / Graphite Group, Inc., ei vielä julkaistu.

(104) Asia COMP/36.490 – Grafi ittielektrodit, päätös 18.7.2001.
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sakkoja asiaa koskevien komission suuntaviivojen (105) mukaisesti. Tuomioistuin 
käytti koko toimivaltaansa uuden ryhmän luomiseksi ja laskennassa käytettävän 
laskentapohjan muuttamiseksi joidenkin yritysten osalta. Muut lievennykset liittyivät 
pääasiassa yritysten yhteistyön määrään, joka komission olisi pitänyt ottaa huomioon 
lieventämällä sakkoja. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että tiettyihin 
osapuolten esittämiin todisteisiin voitiin soveltaa oikeutta kieltäytyä lausunnoista, jotka 
olisivat vahingollisia antajalleen, ja että ne olisi näin ollen pitänyt katsoa osapuolten 
vapaaehtoisesti antamiksi todisteiksi.

132. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti kuitenkin, että yritykset, 
jotka hallinnollisen menettelyn aikana selvästi myöntävät komission niitä vastaan 
(väitetiedoksiannossa) esittämien väitettyjen tosiseikkojen paikkansapitävyyden ja 
joiden sakkoja komissio on sen vuoksi lieventänyt, eivät voi kiistää näitä tosiseikkoja 
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, vaan niiden on varauduttava siihen, 
että tuomioistuin korottaa sakkoja. Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin 
vahvisti, että komissio voi määrätä sanktioita kartellille, jolle on samanaikaisesti 
määrätty sanktioita EU:n ulkopuolisilla lainkäyttöalueilla, eikä komission tarvitse ottaa 
kyseisiä sanktioita huomioon määrittäessään sakkojen suuruutta. (106)

Saumattomia teräsputkia koskeva kartelli

133. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin lievensi 8. heinäkuuta antamissaan 
tuomioissa (107) sakkoja (108), jotka komissio oli määrännyt saumattomia teräsputkia 
koskevaan kartelliin osallistuneille. Perusteena oli kilpailusääntöjen lyhyempi 
rikkomisaika. Tuomioistuin totesi, että komissio ei ollut selkeästi määrittänyt 
rikkomisen koko kestoaikaa, joka oli muiden osatekijöiden lisäksi perusteena 
sakkojen määräämiselle. Tässä yhteydessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin 
katsoi, että asiaan liittyvien erityisten olosuhteiden vuoksi komission oli esitettävä 
todisteet EU:n ja Japanin välisten vapaaehtoisten vientirajoitussopimusten tarkasta 
päättymisajankohdasta, jonka komissio oli ottanut huomioon määrittäessään rikkomisen 
kestoa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin myös lievensi asiaan liittyneiden 
japanilaisten yritysten sakkoja sillä perusteella, että ne eivät olleet osallistuneet yhteen 
rikkomiseksi luettuun toimeen, joka koski Corusin toimitussopimuksia. Muilta osin 
tuomioistuin hylkäsi kanteet, joissa vaadittiin komission päätöksen kumoamista.

(105) Sakkojen laskentaa koskevat vuoden 1998 suuntaviivat (EYVL C 9, 14.1.1998).
(106) Komissio on hakenut muutosta tuomioon (asia C-301/04 P) samoin kuin useat muut osapuolet, 

kuten SGL (asia C-308/04 P), Showa Denko (asia C-289/04 P) ja SEC Corporation (asia C-307/04 P), 
päätös 24.11.2004.

(107) Asiat T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG, T-48/00, Corus UK Ltd, T-50/00, Dalmine SpA, ja 
yhdistetyt asiat T-67/00, T-68/00, T-71/00 ja T-78/00, JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE 
Steel Corp. ja Sumitomo Metal Industries Ltd, ei vielä julkaistu.

(108) Asia COMP/35.860 B – Saumattomat teräsputket, päätös 8.12.1999.
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Oikeudellinen luottamuksellisuus: Akzo & Akcros

134. Yhteisöjen tuomioistuimen presidentti määräsi 27. syyskuuta (109) pidettäväksi 
voimassa komission tekemän valituksen, joka koski ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimen presidentin väliaikaista määräystä lykätä komission sellaisen päätöksen 
täytäntöönpanoa, jolla hylätään osapuolten oikeudellista luottamusta koskevat vaateet. 
Tuomioistuin oli jo hylännyt tarkastuspäätökseen kohdistuvat välitoimet, joita 
osapuolet olivat myös vaatineet tässä rinnakkaisessa menettelyssä. (110)

135. Asia koskee komission päätöksen (111) perusteella määrätyssä tarkastuksessa 
takavarikoituja asiakirjoja. Tässä meneillään olevassa kiistassa (pääasian käsittely 
oli vielä kesken vuoden 2004 lopussa) käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisuuden 
suojan laajuus ja tahot, joita se koskee. Yhteisöjen tuomioistuimen presidentti kumosi 
lykkäysmääräyksen ja katsoi, että mitään kiireellistä syytä ei ole, minkä vuoksi jokin 
kyseisistä asiakirjoista olisi tarpeen sulkea pois komission saatavilta.

136. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti oli todennut, että 
luottamuksellisuuden suojaa koskevaa vakiintunutta oikeuskäytäntöä olisi mahdollisesti 
harkittava uudelleen, ja ottanut esiin useita asiaa koskevia kysymyksiä: Olisiko 
luottamuksellisuuden suoja ulotettava valmisteilla oleviin asiakirjoihin, tietojen keruuseen 
ja yhteenvetoasiakirjoihin, joita käytetään oikeudellisten neuvojen hakemisen yhteydessä? 
Jos komission annetaan kopioida tällaisia asiakirjoja, voiko se peruuttamattomasti 
heikentää vastaajan oikeuksia? Tulisiko luottamuksellisuuden suojaa laajentaa myös 
tietyntyyppisiin yrityksissä toimiviin asianajajiin? Koska tällaisesta muutoksesta aiheutuisi 
kauaskantoisia kielteisiä vaikutuksia kilpailunrajoitusasioita koskevaan päivittäiseen 
täytäntöönpanotyöhön, komissio katsoi tarpeelliseksi valittaa kyseisestä määräyksestä 
tavoitteenaan saada oikeusvarmuus vakiintuneen oikeuskäytännön soveltamisesta.

Saksan pankit

137. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi 14. lokakuuta antamissaan 
tuomioissa (112) päätöksen (113), jolla komissio totesi useiden Saksan pankkien osallistu-
neen hintakartelliin, joka koski pankkien euroalueen kansallisten valuuttojen vaihdosta 

(109) Asia C-7/04 P(R), komissio v. Akzo Nobel Chemicals ja Akcros Chemicals, ei vielä julkaistu.
(110) Yhdistetyt asiat T-125/03 R ja T-253/03 R, Akzo Nobel Chemicals Ltd ja Akcros, määräys 30.10.2003.
(111) Osapuolten mielestä asiakirjoista viisi oli luottamuksellisia. Komission tarkastajat eivät pystyneet 

heti ratkaisemaan, kuuluvatko asiakirjat luottamuksellisuuden suojan piiriin, ja laittoivat ne 
sinetöityyn kirjekuoreen, jonka he ottivat mukaansa. Tarkastajat katsoivat, että kolme muuta 
asiakirjaa eivät vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kuuluneet luottamuksellisuuden suojan 
piiriin, ottivat asiakirjoista kopiot ja liittivät ne muuhun asiakirja-aineistoon. Tarkastuksen jälkeen 
komissio teki virallisen päätöksen osapuolten tekemien vaatimusten hylkäämisestä.

(112) Asiat T-44/02, Dresdner Bank AG, T-54/02, Vereins und Westbank AG, T-56/02, Bayrische Hypo- und 
Vereinsbank AG, T-60/02, Deutsche Verkehrsbank AG, T-61/02 Commerzbank AG, ei vielä julkaistu.

(113) Asia COMP/E–1/37.919 (ex 37.391) – Pankkien veloittamat maksut euroalueen kansallisten 
valuuttojen vaihdosta – Saksa, komission päätös 11.12.2001. 
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veloittamia maksuja euron käyttöönottoa edeltäneenä aikana. Ensimmäisen oikeusas-
teen tuomioistuin totesi, että komission päätös perustui riittämättömiin todisteisiin.

Antidopingsäännöstö

138. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätti (114) dopinguimareita koskevassa 
asiassa (115) 30. syyskuuta, että Kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstö 
koskee yksinomaan urheilua ja ettei siihen liity mitään taloudellisia näkökohtia. 
Antidopingsäännöstö liittyy sellaisenaan läheisesti urheiluun, eikä se kuulu 
perustamissopimuksen taloudellista vapautta koskevien määräysten, erityisesti 49, 81 
ja 82 artiklan, soveltamisalaan. Tämä on ensimmäinen tuomio, jossa tuomioistuin on 
päättänyt siitä, kuuluvatko urheilua koskeva säännöt perustamissopimuksen kilpailua 
koskevien määräysten soveltamisalaan. Se vahvistaa komission politiikan urheilun alalla.

Eurovisio

139. Yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi (116) 4. lokakuuta Euroopan yleisradioliiton 
(EBU) valituksen, jonka se oli tehnyt 8. lokakuuta 2002 annetusta tuomiosta (117), 
jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli todennut, että Eurovisio-oikeuksien 
myöntämistä kolmansille koskevat järjestelyt eivät täyttäneet perustamissopimuksen 
81 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettua edellytystä, ja kumonnut komission 
kyseisen poikkeuslupapäätöksen (118).

Microsoft

140. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti hylkäsi (119) 
kokonaisuudessaan 22. joulukuuta Microsoft in hakemuksen asiassa Microsoft  
maaliskuussa 2004 tehdyn komission päätöksen (120) mukaisten korjaustoimenpiteiden 
täytäntöönpanon lykkäämisestä. Tässä päätöksessä komissio tuomitsi sen, että 
Microsoft  kieltäytyi toimittamasta yhteentoimivuutta koskevia tietoja, ja sen, että se 
sitoi Windows Media Player -ohjelmiston Windows-käyttöjärjestelmään. Sakkojen 
lisäksi komissio määräsi toteutettavaksi toimia, joilla lopetettaisiin päätöksessä esitetyt 
kilpailunvastaiset käytännöt.

141. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti katsoi, että Microsoft in 
asiasta esittämiä väitteitä ei välitoimimenettelyissä voitu suoralta kädeltä katsoa 

(114) Asia T-313/02, Meca-Medina ja Majcen v. komissio, http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?
smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=62002A0313.

(115) COMP/38.158, Meca-Medina ja Majcen v. Kansainvälinen olympiakomitea, http://europa.eu.int/
comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_158.

(116) Asia C-470/02.
(117) Asia T-185/00.
(118) Komission päätös, tehty 1.5.2000, asiassa COMP/32.150 – EBU/Eurovisio (EYVL L 151, 24.6.2000).
(119) Asiat T-201/04 (päätoimet) ja T-201/04 R (välitoimet).
(120) Katso edellä oleva kohta 36.

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=62002A0313.
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_158.
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perusteettomiksi. Tuomioistuimen presidentti kuitenkin totesi, että Microsoft  ei ollut 
osoittanut, että se voisi kärsiä vakavaa ja korjaamatonta haittaa, jos päätös pannaan 
täytäntöön. Näin ollen päätöksessä edellytettyjen korjaavien toimien lykkääminen ei 
ollut perusteltua. Tuomioistuimen presidentti totesi, että aiemmin salaisina pidettyjen 
tietojen luovuttamisesta ei välttämättä aiheudu vakavaa eikä korjaamatonta haittaa 
ja että sellaista haittaa ei kyseisessä asiassa ollut osoitettu. Hän katsoi myös, että 
Microsoft  ei sitomisen lopettamiseen tähtäävien korjaavien toimenpiteiden osalta 
ollut osoittanut, että se voisi kärsiä liiketoimintatapaansa puuttumisesta tai maineensa 
vahingoittumisesta johtuvaa vakavaa ja korjaamatonta vahinkoa.
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II – YRITYSKESKITTYMIEN VALVONTA

Johdanto

142. Komissiolle ilmoitettiin sulautumia ja yrityskauppoja vuonna 2004 enemmän 
kuin vuonna 2003. Määrä kasvoi ensimmäisen kerran vuoden 1999 jälkeen. Ilmoituksia 
tehtiin yhteensä 249, mikä on 17 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Myös 
lopullisten päätösten määrä kasvoi hieman; vuonna 2003 päätöksiä tehtiin 231 ja 
vuonna 2004 jo 242. Vuoden aikana tehdyistä lopullisista päätöksistä 64 prosenttia 
tehtiin uuden, 1. toukokuuta voimaan tulleen asetuksen nojalla ja 57 prosenttia 
yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti. Ensimmäisen vaiheen tutkimusten jälkeen 
tehdyistä 232 lopullisesta päätöksestä 220:een ei liittynyt sitoumuksia. Lopuissa 
12 tapauksessa osapuolet toimittivat sitoumuksia, jotka poistivat komission vakavat 
kilpailua koskevat epäilyt.

143. Tapauksia, jotka aiheuttivat vakavia epäilyjä kilpailuun kohdistuvan 
vaikutuksen osalta ja sen vuoksi edellyttivät perusteellista (toisen vaiheen) tutkimusta, 
oli yhtä monta kuin vuonna 2003. Näitä tutkimuksia aloitettiin vuonna 2004 
kahdeksan. Vuonna 2004 päätökseen saatettujen seitsemän toisen vaiheen tutkimuksen 
jälkeen hyväksyttiin lopulta kuusi toimenpidettä; yksi päätös oli kielteinen. Neljässä 
tapauksessa hyväksynnän edellytyksenä olivat sitoumukset, joilla poistettiin alkuperäiset 
kilpailuongelmat, ja kahdessa tapauksessa toimenpiteet hyväksyttiin ehdoitta.

144. Komissio teki vuoden aikana myös kolme päätöstä käsittelypaikan 
siirtämisestä. Kaksi tapausta siirrettiin kokonaan ja yksi osittain. Komissio sai 
vuonna 2004 19 perusteltua lausuntoa, joissa sitä pyydettiin tarkastelemaan muuta 
kuin yhteisönlaajuista yrityskeskittymää sulautuma-asetuksen 4 artiklan 5 kohdan 
nojalla. Komissiolle toimitettiin myös kaksi perusteltua lausuntoa, joiden mukaan 
yhteisönlaajuinen keskittymä olisi tutkittava kokonaan tai osittain tietyssä jäsenvaltiossa 
sulautuma-asetuksen 4 artiklan 4 kohdan nojalla. (121)

(121) Näiden uusien säännösten soveltamisen ensimmäistä vuotta käsitellään yksinkertaistettua 
siirtojärjestelmää koskevassa lisälehdessä 6.
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A – LAINSÄÄDÄNTÖ JA TULKINTASÄÄNNÖT

1 Uudelleen laadittu sulautuma-asetus, uudet tiedonannot ja muutettu 
täytäntöönpanoasetus

1.1 Uusi sulautuma-asetus: asetus (EY) N:o 139/2004

145. Uudelleen laadittu sulautuma-asetus (122) hyväksyttiin virallisesti 20. tammi-
kuuta ja sitä alettiin soveltaa 1. toukokuuta. Samoin 1. toukokuuta tehtiin myös täy-
täntöönpanoasetukseen sulautuma-asetukseen liittyviä ja muita muutoksia. Vastaavia 
muutoksia tehtiin myös yksinkertaistettua menettelyä koskevaan tiedonantoon sekä 
liitännäisrajoituksia koskevaan tiedonantoon. Komissio antoi myös uuden, tapausten 
jakamista koskevan tiedonannon ohjeeksi sulautuma-asetukseen sisältyvien käsittely-
paikan siirtämistä koskevien uusien sääntöjen soveltamisessa ja tulkinnassa. Lisäksi 
komissio antoi uudet suuntaviivat, joilla selvitetään horisontaalisten sulautumien 
arviointia.

1.2 Muutettu täytäntöönpanoasetus

146. Muutettu täytäntöönpanoasetus sisältää erityisesti uuteen sulautuma-
asetukseen tehtyjen muutosten edellyttämät toimenpiteet. Komissio selkiytti kuitenkin 
samalla tekstiä sekä paransi menettelyn tehokkuutta ja tasapuolisuutta. Komissio 
hyväksyi uuden täytäntöönpanoasetuksen (123) huhtikuussa julkisen kuulemisen 
jälkeen. Asetus tuli voimaan 1. toukokuuta.

Uusi siirtomekanismi

147. Uuden sulautuma-asetuksen mukaan ilmoituksen tekijät voivat ennen 
ilmoitusta pyytää, että keskittymän tutkiminen siirretään joko komissiolta jäsenvaltiolle 
(4 artiklan 4 kohta) tai vähintään kolmelta jäsenvaltiolta komissiolle (4 artiklan 5 kohta). 
Jotta tapauksen käsittely voidaan siirtää ennen ilmoitusvaihetta, ilmoitusten tekijöiden 
on esitettävä komissiolle perusteltu lausunto. Lausuntojen yksinkertaistamiseksi ja 
niiden käsittelyn helpottamiseksi uudessa täytäntöönpanoasetuksessa otetaan käyttöön 
RS-lomake, joka sisältää lausunnossa edellytetyt tiedot.

Uudet lomakkeet ilmoituksia varten – CO-lomake ja yksinkertaistettu CO-lomake

148. Menettelysääntöjen tarkistamisen lisäksi myös CO-lomaketta on muutettu ja 
uusi, yksinkertaistettu CO-lomake on otettu käyttöön.

(122) Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien 
valvonnasta (EUVL L 24, 29.1.2004).

(123) Komission asetus (EY) N:o 802/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, yrityskeskittymien 
valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 täytäntöönpanosta (EUVL L 133, 
30.4.2004). 
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149. Uusi CO-lomake vastaa uuteen sulautuma-asetukseen tehtyjä muutoksia. 
Siinä keskitytään tiettyihin kilpailua koskeviin kysymyksiin, jotka ovat tulleet esille 
horisontaalisten sulautumien arvioinnista annettuun komission tiedonantoon (uudet 
sulautumia koskevat suuntaviivat) liittyvän analysoinnin yhteydessä. Yksi suurimmista 
muutoksista on lomakkeessa esitettävä tiivistelmä markkinoista, joihin keskittymällä 
on vaikutusta, sekä toimenpiteen strategisista ja taloudellisista perusteluista (1. jakso). 
Lisäksi lomakkeessa kiinnitetään huomiota siihen, että ehdotettuun keskittymään 
voidaan soveltaa yhteisön ja/tai kansallisia sääntöjä, jotka koskevat ehdotetuista 
liiketoimista tiedottamista ilmoituksen tekijän työntekijöille ja heidän edustajilleen 
(kohta 1.7). Kolmas uudistus koskee liiketoimen arvon ilmoittamista (3. jakso).

150. Lisäksi on muutettu ilmoitukseen liitettäviä asiakirjoja (5. jakso) ja 
vaikutusalaan kuulumattomista markkinoista vaadittujen tietojen tyyppiä (6. jakso). 
Vaikutusalaan kuuluvilla markkinoilla toimiviin kilpailijoihin liittyvien tietojen 
toimittamista koskevan vaatimuksen rajaa muutettiin kymmenestä prosentista viiteen 
prosenttiin, ja lisäksi yritysten on nyt toimitettava tietoja vaikutusalaan kuuluvien 
markkinoiden HHI:n (Herfi ndahl–Hirschman-indeksin) tasosta. Lisäksi muutettiin 
yleisiin markkinaolosuhteisiin liittyvien tietojen tyyppiä (8. jakso) ja vaatimuksia esittää 
lisätietoja lähitulevaisuuden kehityksestä, esimerkiksi kehitteillä olevista tuotteista sekä 
kapasiteetin laajentamista ja markkinoille tuloa koskevista suunnitelmista. Mukaan 
on otettu uusi tehokkuusetuja koskeva jakso (9. jakso), jonka mukaan tehokkuusetuja 
koskevien tietojen antaminen on vapaaehtoista eikä ilmoitusten tekijöiden tarvitse 
perustella kohdan täyttämättä jättämistä. Liitännäisrajoituksia koskeva kohta on 
poistettu, sillä uuden sulautuma-asetuksen mukaan komissio ei yleensä käsittele 
sentapaisia asioita. Lisäksi nyt on ilmoitusten tekijöiden, ei näiden oikeudellisten 
edustajien, tehtävänä todistaa, että ilmoitus on täydellinen ja totuudenmukainen.

151. Laajentumisen vuoksi tuli myös tarpeelliseksi edellyttää, että ilmoituksen 
tekijän on toimitettava komissiolle kymmenen jäljennöstä enemmän kustakin 
ilmoituksesta (124), jotta ilmoitus voidaan katsoa täydelliseksi.

Uudet määräajat

152. Uudessa täytäntöönpanoasetuksessa muutetaan myös säännöksiä määräaiko-
jen laskemisesta, jonka pitäisi perustua uuden sulautuma-asetuksen nojalla työpäiviin 
eikä kuukausiin. Uudessa 7 artiklassa säädetään, että määräajat alkavat sitä tapahtumaa 
seuraavasta työpäivästä, johon asianomainen säännös viittaa. Asetuksen 8 artiklassa on 
yksinkertaistetut säännöt eri määräaikojen päättymisen laskemista varten.

153. Täytäntöönpanoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan mukaan ensimmäisen vaiheen 
sitoumukset on toimitettava 20 työpäivän kuluessa, ja 19 artiklan 2 kohdan mukaan toisen 
vaiheen sitoumukset on toimitettava 65 työpäivän kuluessa menettelyn aloittamispäivästä. 
Jos sulautuma-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisen päätöksen tekemistä koskevaa 

(124) Yhteensä CO-lomakkeesta on siis toimitettava yksi alkuperäiskappale ja 35 jäljennöstä.
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määräaikaa jatketaan ilmoituksen tekijöiden pyynnöstä 10 artiklan 3 kohdan nojalla, 
sitoumusten esittämiselle säädettyä määräaikaa pidennetään yhtä monella työpäivällä. 
Esimerkiksi jos 90 työpäivän määräaikaa jatketaan kymmenellä työpäivällä, sitoumusten 
esittämiselle asetettu 65 työpäivän määräaika pidennetään 75 työpäiväksi.

154. Uuden täytäntöönpanoasetuksen 9 artiklassa otetaan käyttöön mahdollisuus 
keskeyttää tiettyjen määräaikojen kuluminen. Uuden sulautuma-asetuksen 9 artiklan 
4 kohdassa ja 10 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen siirtopäätösten ja lopullisten 
päätösten määräaikojen kuluminen keskeytyy olosuhteissa, joista ilmoitusten tekijät 
ovat vastuussa, kun komission täytyy ensin pyytää lisätietoja päätöksellä (tai sen on 
tehtävä tarkastusta koskeva päätös, sulautuma-asetuksen 13 artiklan 4 kohta).

Oikeus tulla kuulluksi

155. Uusi täytäntöönpanoasetus sisältää uusia säännöksiä oikeudesta tulla 
kuulluksi. Tämä oikeus on tietyillä luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä, ja 
ryhmään lisätään myös kuluttajajärjestöt tapauksissa, joissa ehdotettu keskittymä 
koskee loppukäyttäjien käyttämiä tuotteita tai palveluja.

Luottamukselliset tiedot

156. Uudessa täytäntöönpanoasetuksessa käyttöön otetun velvoitteen mukaan 
jokaisen henkilön, joka esittää näkemyksensä asetuksen 12, 13 tai 16 artiklan 
mukaisesti tai toimittaa tietoja uuden sulautuma-asetuksen 11 artiklan mukaisesti, on 
yksilöitävä selvästi luottamuksellisena pitämänsä aineisto. Heidän on myös esitettävä 
syyt, joiden perusteella tietoja pidetään luottamuksellisina, sekä toimitettava erillinen 
ei-luottamuksellinen toisinto komission asettamaan määräaikaan mennessä.

157. Ilmoituksen tekijöiden on uuden täytäntöönpanoasetuksen 18 artiklan 
3 kohdan nojalla myös yksilöitävä liikesalaisuudet tai muut luottamukselliset tiedot 
toimittamissaan asiakirjoissa tai asiakirjojen osissa. Niiden olisi myös yksilöitävä 
ne yritykset, joiden osalta tällaisia asiakirjoja pidetään luottamuksellisina. Vaatimus 
luottamuksellisten tietojen yksilöimisestä koskee myös kaikkia väitetiedoksiannon, 
asiaan liittyvistä seikoista laaditun yhteenvedon tai komission päätöksen osia, jotka 
ilmoituksen tekijöiden mielestä sisältävät liikesalaisuuksia. Kuten kolmansienkin 
osapuolten kohdalla, ilmoitusten tekijöiden edellytetään antavan perustelut 
luottamuksellisuutta koskevalle väitteelle ja toimittavan ei-luottamuksellisen toisinnon 
asianomaisesta asiakirjasta.

Muut muutokset

158. Täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklassa säädetään, että alkuperäisessä 
menettelyssä käytettyä kieltä käytetään tämän jälkeen kaikissa ”muissa menettelyissä, 
jotka koskevat samaa keskittymää”. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki tiettyä 
keskittymää koskevat asiat käsitellään samalla kielellä, esimerkiksi kun tapausta 
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joudutaan tarkastelemaan uudelleen yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion 
jälkeen tai kun joudutaan aloittamaan menettely uuden sulautuma-asetuksen 
14 artiklan nojalla ilmoituksessa annettujen väärien tietojen vuoksi.

159. Asetuksen 5 artiklaa on muutettu, jotta olisi selkeämpää, mitä tietoja on 
”ilmoitettava komissiolle viipymättä” ilmoituksen tekemisen jälkeen. Näitä tietoja eivät 
ole entiseen tapaan ainoastaan ”ilmoituksessa olevien seikkojen olennaiset muutokset”, 
vaan myös ”muut uudet tiedot, jotka ilmenevät ilmoituksen jälkeen ja joista osapuolet 
ovat tietoisia tai joista niiden olisi pitänyt olla tietoisia ja joista olisi pitänyt ilmoittaa, 
jos ne olisivat olleet tiedossa ilmoituksen tekemisajankohtana”.

Uusi, yksinkertaistettu CO-lomake

160. Uusi, yksinkertaistettu CO-lomake on otettu käyttöön sellaisten keskittymien 
ilmoittamista varten, jotka eivät todennäköisesti aiheuta kilpailuongelmia. Lomake on 
laadittu mahdollisimman tarkasti yksinkertaistettua menettelyä koskevan komission 
tiedonannon mukaiseksi. Yksinkertaistettu CO-lomake on tarkoitettu käytettäväksi 
seuraavissa tapauksissa:

a) Yhteisyritys ei harjoita toimintaa Euroopan talousalueella, tai sen ETA-alueella 
harjoittama toiminta on vähäistä.

b) Yksikään keskittymän osapuoli ei harjoita liiketoimintaa samoilla merkityksellisillä 
tuotemarkkinoilla eikä maantieteellisillä markkinoilla (ei horisontaalista 
päällekkäisyyttä) tai markkinoilla, jotka edeltävät tai seuraavat keskittymän toisen 
osapuolen markkinoita valmistus- tai jakeluketjussa (ei vertikaalista suhdetta).

c) Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on alle 15 prosenttia horisontaalisessa 
suhteessa tai alle 25 prosenttia (erikseen tai yhteenlaskettuna) vertikaalisessa suhteessa.

d) Osapuoli hankkii yksinomaisen määräysvallan yrityksessä, jossa sillä on aiemmin 
ollut yhteinen määräysvalta. (125)

161. Yksinkertaistettua menettelyä koskevan tiedonannon mukaisesti on määritetty 
tietyntyyppisiä keskittymiä, joita ei ole asianmukaista ilmoittaa yksinkertaistetulla 
lomakkeella, vaikka muodolliset edellytykset täyttyvät. Tällaisia tilanteita voi olla 
silloin, kun merkityksellisten markkinoiden määrittely on vaikeaa, osapuolena on 
uusi markkinoille tulija tai merkittävän patentin haltija, osapuolten markkinaosuuksia 
ei ole mahdollista määrittää asianmukaisesti, markkinoille pääsyn esteet ovat suuria 
ja markkinoiden keskittymisaste on suuri tai kun markkinoilla tiedetään olevan 
kilpailuongelmia, kyseessä on uuden sulautuma-asetuksen 2 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettu yhteensovittaminen, jäsenvaltio tai kolmas osapuoli tuo esille perusteltuja 
kilpailuongelmia tiettyjen määräaikojen aikana tai kun vähintään kaksi osapuolta 
toimii toisiinsa läheisesti liittyvillä markkinoilla. Ilmoitusta yksityiskohtaisella CO-

(125) Tapauksiin, joissa voidaan käyttää yksinkertaistettua lomaketta, on lisätty d alakohta. Katso kohta 
”Tarkistettu yksinkertaistettua menettelyä koskeva tiedonanto” jäljempänä.
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lomakkeella voidaan vaatia myös osapuolen hankkiessa yksinomaisen määräysvallan 
yhteisyrityksessä, jossa sillä on ennestään yhteinen määräysvalta, jos määräysvallan 
hankkivalla osapuolella ja yhteisyrityksellä on yhdessä vahva markkina-asema tai jos 
yhteisyrityksellä ja määräysvallan hankkivalla yrityksellä on vahvat markkina-asemat 
toisiinsa vertikaalisessa yhteydessä olevilla markkinoilla.

162. Asetukseen on lisätty suojalausekkeita sen varmistamiseksi, että komissio 
voi ilmoituksen jättämisen jälkeen vaatia yksityiskohtaisen tai osittaisen ilmoituksen 
tekemistä CO-lomakkeella, jos käy ilmi, ettei yksinkertaistettua ilmoituslomaketta 
voida käyttää. Tällainen tilanne voi syntyä, jos yksinkertaistetun lomakkeen 
käyttämisen edellytykset eivät täyty, jos vaikuttaa siltä, että CO-lomakkeella 
tehtävä yksityiskohtainen tai osittainen ilmoitus on välttämätön mahdollisten 
kilpailuongelmien tutkimiseksi asianmukaisella tavalla, jos on annettu virheellisiä tai 
harhaanjohtavia tietoja ja/tai jos jäsenvaltio tai kolmas osapuoli esittää perusteltuja 
kilpailuongelmia ilmoitetusta keskittymästä. On korostettava, että totuudenmukaisten 
ja täydellisten tietojen toimittaminen on ilmoituksen tekijöiden vastuulla. Nämä sekä 
muut kysymykset siitä, onko asianmukaista käyttää yksinkertaistettua lomaketta, olisi 
käsiteltävä ilmoitusta edeltävän yhteydenpidon aikana.

163. Yksinkertaistetussa CO-lomakkeessa itsessään vaaditut tiedot on pidetty 
lyhyinä. Samalla on kuitenkin varmistettu, että komissio saa käyttöönsä kaikki 
asianmukaiset tiedot sen varmistamiseksi, että ehdotettu keskittymä voidaan ilmoittaa 
yksinkertaistetulla lomakkeella. Siinä vaaditaan tietoja ”tiedonantovelvollisuuden 
piiriin kuuluvista markkinoista”, jotka voivat olla horisontaalisia tai vertikaalisia. 
Yksinkertaistettua menettelyä koskevaan tiedonantoon jo sisältyvän periaatteen 
mukaisesti yksinkertaistetussa CO-lomakkeessa on esitettävä tiedot kaikkien 
mahdollisten vaihtoehtoisten markkinamääritelmien perusteella.

164. Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien markkinoiden osalta on 
annettava tietoja ainoastaan markkinoiden kokonaiskoosta sekä ilmoituksen 
tekijöiden myyntiluvuista ja markkinaosuuksista. Kyse on ainoastaan edeltävän 
vuoden taloudellisista tiedoista. Horisontaalisten ja vertikaalisten suhteiden 
osalta on toimitettava tiedot kolmen suurimman kilpailijan markkinaosuuksista. 
Näiden perustietojen perusteella komissio voi varmistaa, että keskittymästä riittää 
yksinkertaistettu ilmoitus. Lisäksi yksinkertaistettuun CO-lomakkeeseen on 
jätetty osuus, jossa tiedustellaan uuden sulautuma-asetuksen 2 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuja mahdollisia yhteistoiminnallisia vaikutuksia.

165. Lomakkeeseen on lisätty yksityiskohtaisen CO-lomakkeen tavoin maininta 
työntekijöille ja heidän edustajilleen tiedottamisen tarpeesta samoin kuin ilmoituksen 
tekijöiden laatiman tiivistelmän toimittamisesta.

1.3 Tarkistettu yksinkertaistettua menettelyä koskeva tiedonanto

166. Tarkistetulla yksinkertaistettua menettelyä koskevalla tiedonannolla korvataan 
aiempi, vuonna 2000 annettu tiedonanto. Tarkistuksessa tehtiin yksi huomattava 
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muutos: tiedonantoon lisättiin uusi keskittymätyyppi, jossa yhteinen määräysvalta 
muuttuu yksinomaiseksi. Lisäksi tekstiin tehtiin muita, pienempiä muutoksia.

167. Uuden keskittymätyypin lisäämisen taustalla on komission kokemus, jonka 
mukaan siirtyminen kahden tai useamman yrityksen yhteisestä määräysvallasta yhden 
yrityksen yksinomaiseen määräysvaltaan ei yleensä aiheuta kilpailuongelmia. Tämä 
johtuu siitä, että keskittymään osallistuvien yritysten määrä vähenee vääjäämättä, 
kun pois jää yksi tai useampi määräysvaltaa käyttävä yritys. Yhteisyrityksen 
markkinakäyttäytyminen saattaa myös jatkua miltei tai aivan entisenlaisena. Se ei 
siis yleensä johda jäljelle jäävien yritysten eli emoyrityksen, jolla on yksinomainen 
määräysvalta, ja aiemman yhteisyrityksen yhdistetyn markkina-aseman vahvistumiseen 
verrattuna aiempaan tilanteeseen.

168. Poikkeustapauksissa muutos yhteisestä yksinomaiseen määräysvaltaan 
saattaa aiheuttaa kilpailuongelmia. Erityisesti niitä voi aiheutua tilanteessa, jossa 
aiempi yhteisyritys sulautetaan jäljellä olevan ainoan määräysvaltaa käyttävän 
osakkaan konserniin tai verkostoon, jolloin määräysvaltaa käyttävien eri osakkaiden 
mahdollisten erilaisten etujen rajoittavat vaikutukset poistuvat ja jolloin strateginen 
markkina-asema saattaa vahvistua. Tiedonannon jaksossa ”Takeet ja poikkeukset” 
kuvataan tilanteita, joissa siirtyminen yhteisestä yksinomaiseen määräysvaltaan 
saattaa aiheuttaa kilpailuongelmia, ja siinä todetaan, että komissio saattaa tällöin 
jättää soveltamatta yksinkertaistettua menettelyä ja aloittaa tutkimukset ja/tai tehdä 
yksityiskohtaisen päätöksen. Lisäksi komissio voi jättää soveltamatta yksinkertaistettua 
menettelyä tapauksissa, joissa se itse ei ole tarkastellut tai jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset eivät ole tarkastelleet yhteisen määräysvallan aiempaa hankintaa 
kyseisessä yhteisyrityksessä. Tiedonannon 17 kohdassa todetaan myös, että komissio 
pyrkii tekemään päätöksen mahdollisimman pian, sen jälkeen kun 15 työpäivän 
määräaika, jonka kuluessa jäsenvaltiot voivat pyytää ilmoitetun keskittymän siirtämistä 
uuden sulautuma-asetuksen 9 artiklan nojalla, on päättynyt. Aikaisintaan tällöin on 
oikeudellisesti mahdollista tehdä päätös.

169. Tiedonannossa todetaan komission liitännäisrajoituksia koskevan politiikan 
muutokset huomioon ottaen, ettei yksinkertaistettu menettely sovellu tapauksiin, 
joissa keskittymään osallistuvat yritykset pyytävät nimenomaisesti arvioimaan näitä 
rajoituksia.

LISÄLEHTI 6: UUDEN SULAUTUMA-ASETUKSEN MUKAINEN 
YKSINKERTAISTETTU SIIRTOJÄRJESTELMÄ

Yksinkertaistetun siirtojärjestelmän perusteet

Uuden, yksinkertaistetun siirtojärjestelmän tarkoituksena on luoda entistä ratio-
naalisempi komission ja jäsenvaltioiden välisen työnjaon korjausmenetelmä,
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joka perustuu toissijaisuusperiaatteeseen. Tarkoituksena on varmistaa, että kes-
kittymän tutkimisesta vastaa se viranomainen, jolla on siihen parhaat edellytyk-
set. Erityisesti järjestelmällä tähdätään moninkertaisen ilmoitusvelvollisuuden 
(ilmoitus on tehtävä useille eri viranomaisille EU:n sisällä) poistamiseen siten, 
että kuitenkin säästetään EU:n keskittymien valvonnan parhaimmat puolet: 
”yhden luukun” periaate, tarkoituksenmukaisuus, oikeusvarmuus ja hallinnol-
linen tehokkuus. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi uudessa sulautuma-asetuk-
sessa siirtojärjestelmän hallinnoimista koskevia sääntöjä (4 artiklan 4 ja 5 kohta, 
9 ja 22 artikla) on tehty yksinkertaisemmiksi ja joustavammiksi. Tärkein uudis-
tus on, että tutkinta voidaan keskittymään osallistuvien yritysten vapaaehtoisesta 
pyynnöstä siirtää komissiolta jäsenvaltiolle ja päinvastoin jo ennen kuin keskit-
tymästä on tehty virallista ilmoitusta missään EU:n jäsenvaltiossa.

Käsittelypaikan siirtämistä koskeva tiedonanto

Koska uudessa sulautuma-asetuksessa luodaan uudenlainen siirtomenettely, 
muutoksia on täydennetty uudella tiedonannolla niistä periaatteista, perusteista 
ja menetelmistä, joihin siirtopäätösten olisi perustuttava.

Tiedonannossa mainitaan ensin ne perusperiaatteet, joille komission ja 
jäsenvaltioiden välinen tapausten jakomenettely perustuu: toissijaisuus, ”yhden 
luukun” periaate ja oikeusvarmuus. Toissijaisuusperiaate merkitsee, että 
toimivalta siirretään sille kilpailuviranomaiselle, jolla on parhaat edellytykset 
käsitellä keskittymää, kun otetaan huomioon tapauksen vaikutus kilpailuun sekä 
viraston käytettävissä olevat tutkimusvälineet ja asiantuntemus. Keskittymän 
käsittelyn siirtämiseen siihen parhaiten soveltuvalle viranomaiselle on erityisen 
painavat perusteet, jos tietyllä liiketoimella tuntuu olevan merkittävä vaikutus 
kilpailuun, jolloin sitä on tutkittava huolellisesti. ”Yhden luukun” periaatteella 
varmistetaan, että vain yksi kilpailuviranomainen käsittelee keskittymää. Näin 
hallinnollinen tehokkuus lisääntyy, ja samalla vältetään useiden viranomaisten 
käsittelystä johtuva täytäntöönpanotoimien moninkertaisuus ja hajanaisuus. 
Periaatteen mukaisesti tutkimusten hajottamista olisi vältettävä mahdollisimman 
pitkälti. Oikeusvarmuus edellyttää, että ennen ilmoituksen tekemistä tehdyt 
siirrot olisi periaatteessa rajoitettava sellaisiin tapauksiin, joissa on suhteellisen 
yksinkertaista määritellä alusta alkaen maantieteelliset markkinat ja/tai 
mahdollinen kilpailuvaikutus. Tällöin pyyntöjä koskevat päätökset voidaan 
tehdä nopeasti.

Tiedonannossa todetaan, että kun harkitaan yhteisönlaajuisen keskittymän 
käsittelyn siirtoa jäsenvaltioihin, on tarkasteltava tapauksen erityispiirteitä, 
erityisesti jäsenvaltion kilpailuviranomaisen käytettävissä olevaa asiantuntemusta 
ja mahdollisen vaikutuksen todennäköistä kohdealuetta. Tiedonannon mukaan 
on kiinnitettävä huomiota myös ehdotetun siirron hallinnollisiin seurauksiin.
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Lisäksi tiedonannossa luetellaan oikeudelliset kriteerit, joiden on täytyttävä 
käsittelypaikan siirtämiseksi, ja esitellään muut tekijät, jotka voidaan ottaa 
huomioon siirtopäätöksiä tehtäessä. Näiden perusteiden mukaan tiedonannossa 
esitetään ne tapaustyypit, jotka saattavat parhaiten soveltua siirtämiseen. Näitä 
ovat

i) komissiolta jäsenvaltioihin siirrettävistä tapauksista seuraavat: yhteisönlaajuiset 
keskittymät, joilla on todennäköisesti vaikutusta laajuudeltaan kansallisiin 
tai kansallista pienempiin markkinoihin ja joiden vaikutus tai suurin 
taloudellinen vaikutus rajoittuu todennäköisesti yhteen jäsenvaltioon

ii) jäsenvaltioilta komissiolle siirrettävistä tapauksista seuraavat: a) markkinat, 
joilla keskittymä saattaa vaikuttaa kilpailuun, ovat maantieteellisesti 
kansallisia laajemmat, tai jotkin keskittymän vaikutusalaan mahdollisesti 
kuuluvat markkinat ovat kansallisia laajemmat, ja keskittymän pääasiallinen 
taloudellinen vaikutus liittyy kyseisiin markkinoihin, ja b) mahdollisia 
kilpailuongelmia aiheutuu useissa EU-maissa sijaitsevilla kansallisilla 
tai kansallista pienemmillä markkinoilla ja olosuhteissa, joissa asian 
yhdenmukainen käsittely (tutkimustoimenpiteiden mutta myös mahdollisten 
korjaustoimenpiteiden osalta) katsotaan suotavaksi.

Tiedonannossa annetaan myös käytännön ohjeita siirtojärjestelmän toiminnasta, 
määritellään eri vaiheet tapauksen siirtämisessä komissiolta jäsenvaltioille ja 
päinvastoin sekä selkiytetään useita käsitteitä, jotka liittyvät uuden sulautuma-
asetuksen 4 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaiseen käsittelypaikan siirtämiseen 
ennen ilmoituksen tekemistä (siirtojärjestelmän käynnistävä tilanne, pyynnön 
esittäviltä osapuolilta edellytetyt tiedot, pyyntöjen käsittelyaika).

Tiedonannon kyseisessä osassa selvitetään myös komission ja jäsenvaltioiden 
muodostaman verkoston asemaa. Verkoston tarkoituksena on turvata sen 
jäsenten välinen nopea tiedonvaihto, vuoropuhelu ja yhteistyö.

On oletettavissa, että uudistuksen vaikutuksesta komission ja kansallisten 
kilpailuviranomaisten välillä siirrettävien tapausten määrä kasvaa ensin 
siirtoedellytysten yksinkertaistumisen johdosta. Ennen ilmoittamista tehtyjen 
siirtojen odotetaan myös ajan myötä korvaavan ilmoittamisen jälkeen tehdyt 
siirrot.

Uusien sääntöjen soveltamisen aloittamisen jälkeen jätettyjen pyyntöjen 
määrän perusteella uusi järjestelmä on huomattava menestys. Komissiolle on 
tehty 14 sulautuma-asetuksen 4 artiklan 5 kohdan mukaista siirtopyyntöä, 
joissa menettely on saatu päätökseen, ja jäsenvaltiot ovat olleet eri mieltä 
vain kahdesta tapauksesta. Ylivoimaisesti suurin osa pyynnöistä on koskenut 
aidosti rajatylittäviä tapauksia. Tapauksista on pitänyt ilmoittaa hyvin monessa
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jäsenvaltiossa, ja ne ovat vaikuttaneet kilpailuun useamman kuin yhden 
jäsenvaltion alueella selkeästi joko koko Euroopan talousalueella tai useilla 
kansallisilla markkinoilla. Tällaisissa tapauksissa komissiolla on paremmat 
edellytykset käsitellä keskittymiä. Yritykset ovat selvästikin havainneet komission 
käsittelystä aiheutuvat edut: ne välttävät moninkertaisen ilmoitusvelvollisuuden, 
tutkimus on koordinoitua, ja mahdolliset korjaustoimenpiteet ovat 
yhdenmukaisia. Ainoastaan hyvin harvoissa tapauksissa on ollut kyse puhtaasti 
toimenpiteistä, joita koskee moninkertainen ilmoitusvelvollisuus ilman 
konkreettisia vaikutuksia kansainväliseen kilpailuun.

Toistaiseksi ilmoitusta edeltävässä vaiheessa on pyydetty vain kahdesti 
yhteisönlaajuisen yrityskeskittymän käsittelyn siirtämistä jäsenvaltioille 
(sulautuma-asetuksen 4 artiklan 4 kohta). Tämä noudattaa odotuksia, joiden 
mukaan siirtoa jäsenvaltioon pyydetään harvoin.

1.4 Uusi liitännäisrajoituksia koskeva tiedonanto

170. Nykyistä liitännäisrajoituksia koskevaa tiedonantoa tarkistettiin uuden 
sulautuma-asetuksen huomioonottamiseksi. Asetuksessa säädetään, että keskittymän 
soveltuvuudesta yhteismarkkinoille tehtävän päätöksen ”katsotaan kattavan ne 
rajoitukset, jotka suoraan koskevat keskittymän toteuttamista ja ovat toteuttamisen 
kannalta välttämättömiä”. (126) Näin ollen keskittymän osapuolten on itse arvioitava, 
voidaanko tietyn lausekkeen katsoa liittyvän keskittymään vai ei.

171. Komission tehtäväksi jää erityisissä olosuhteissa arvioida varta vasten 
keskittymään osallistuvien yritysten pyynnöstä, ovatko rajoitukset luonteeltaan 
liitännäisrajoituksia, sellaisten ”uusien tai ratkaisemattomien kysymysten osalta, jotka 
aiheuttavat selvästi epävarmuutta” ja jotka eivät ”kuulu komission asiaankuuluvan 
voimassa olevan tiedonannon tai komission julkaistun päätöksen soveltamisalaan”.

172. Uudessa tiedonannossa annetaan ”liitännäisrajoitusten” käsitteen tulkintaa 
koskevia ohjeita osapuolten itsearvioinnin helpottamiseksi ja oikeusvarmuuden 
parantamiseksi. Se sisältää selkeitä ohjeita esimerkiksi rajoitusten hyväksymisajasta ja 
kattaa suurimman osan lausekkeista, joiden komission kokemusten mukaan katsotaan 
liittyvän keskittymiin.

173. Uudessa tiedonannossa katsotaan, että kilpailukieltolausekkeet ovat 
liitännäisrajoituksia enintään kolmen vuoden ajan, jos yrityksen luovutuksessa 
siirtyy myös sekä liikearvo että taitotieto. Jos luovutukseen sisältyy ainoastaan 
liikearvoa, määräaika on kaksi vuotta. Tiedonannossa myös selkiytetään rajoitusten 

(126) Katso 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan toinen alakohta sekä 8 artiklan 1 kohdan toinen alakohta ja 
2 kohdan kolmas alakohta.
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maantieteellistä soveltamista koskevia sääntöjä sekä henkilöstön palkkaamista 
rajoittavia ja salassapitovelvoitetta koskevia lausekkeita. Siinä ei edelleenkään aseteta 
käyttölupasopimuksille aikarajoja, mutta annetaan selkeät säännöt maantieteellisille 
rajoituksille ja sopimuksille, joilla suojellaan ainoastaan käyttöluvan antajaa. Osto- ja 
toimitusvelvoitteiden enimmäisaikaa on pidennetty kolmesta vuodesta viiteen vuoteen, 
koska ne ovat luonteeltaan vertikaalisia.

174. Edellisessä tiedonannossa asetettiin kilpailukieltolausekkeille kolmen 
vuoden mittainen rajoitus, mutta uudessa tiedonannossa lausekkeet sallitaan koko 
yhteisyrityksen toiminta-ajaksi. Tämä johtuu siitä, että kilpailukieltolausekkeiden tarve 
ei yhteisyrityksillä yleensä rajoitu siirtymäkauteen.

1.5 Horisontaalisten sulautumien arviointia koskeva suuntaviivat

175. Komissio hyväksyi tammikuussa laajan kuulemismenettelyn jälkeen 
suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista uuden sulautuma-asetuksen 
nojalla. Niillä täydennetään uutta sulautuma-asetusta, ja niiden soveltaminen alkoi 
samaan aikaan sulautuma-asetuksen kanssa. Horisontaalisten sulautumien arviointia 
koskevissa suuntaviivoissa määritellään analyyttinen lähestymistapa, jolla komissio 
arvioi keskenään kilpailevien yritysten sulautumisen (niin kutsutut horisontaaliset 
sulautumat) todennäköistä kilpailuvaikutusta. Suuntaviivat vastaavat uudessa 
sulautuma-asetuksessa säädettyä sulautumien kilpailuoikeudellisen arvioinnin 
muokattua aineellisoikeudellisia seikkoja koskevaa testiä. (127)

176. Suuntaviivoissa selvitetään, että sulautumat ja yritysostot ovat kiellettyjä 
ainoastaan, jos ne lisäävät yritysten markkinavoimaa tavalla, jolla todennäköisesti on 
haitallisia vaikutuksia kuluttajiin erityisesti korkeampien hintojen, huonompilaatuis-
ten tuotteiden tai supistuneen valinnanvaran muodossa. Suuntaviivojen mukaan on 
kaksi pääasiallista tapaa, joilla sulautumat voivat olennaisesti estää tehokasta kilpailua: 
sulautuma poistaa merkittävän kilpailulähteen markkinoilta (yhteensovittamattomat 
vaikutukset), tai jäljelle jäävät yritykset harjoittavat sulautuman johdosta todennäköi-
semmin kilpailunvastaista yhteensovittamista (yhteensovitetut vaikutukset).

177. Suuntaviivoissa selostetaan ne olosuhteet, joissa komissio saattaa havaita 
kilpailuongelmia, mutta siinä myös annetaan selkeät kvantitatiiviset tiedot siitä, 
milloin komissio todennäköisesti ei puutu tilanteeseen, esimerkiksi jos markkinoiden 
keskittymisaste on sulautuman tuloksena alle tiettyjen määriteltyjen tasojen, jotka 
mitataan yritysten markkinaosuuden tai niin kutsutun HHI-indeksin (128) avulla.

(127) Uuden sulautuma-asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa säädetään, että keskittymä julistetaan 
yhteismarkkinoille soveltumattomaksi, jos se olennaisesti estää tehokasta kilpailua 
yhteismarkkinoilla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä asema tai vahvistetaan sitä.

(128) HHI eli Herfi ndahl–Hirschman-indeksi on kansainvälisesti tunnustettu markkinoiden 
keskittymisasteen mittari. HHI saadaan laskemalla yhteen kaikkien markkinoilla toimivien yritysten 
erillisten markkinaosuuksien neliöt. HHI antaa suhteellisesti enemmän painoa suurten yritysten 
markkinaosuuksille sen mukaan, mikä on niiden suhteellinen merkitys kilpailuprosessille. 
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178. Suuntaviivoissa vahvistetaan myös tekijät, jotka voivat lieventää alustavaa 
ar viota keskittymän haitallisesta vaikutuksesta kilpailuun. Tämä voi olla esimerkiksi 
 tilanne, jos markkinoille, joilla sulautuman osapuolet toimivat, todennäköisesti tulee 
muita yrityksiä. Huomioon otetaan myös, että sulautuman osapuolten asiakkailla saat-
taa olla huomattavaa ”neuvotteluvoimaa”, ja ne voivat helposti käyttää vaihtoehtoisia 
toimittajia.

179. Suuntaviivoissa mainitaan myös, että arvioidessaan keskittymän todennäköistä 
vaikutusta kilpailuun komissio harkitsee huolellisesti kaikkia osapuolten esittämiä 
perusteltuja väitteitä, joiden mukaan keskittymä tuottaa tehokkuusetuja. Jotta tehokkuusedut 
voitaisiin ottaa huomioon, niiden on hyödytettävä kuluttajia, oltava saavutettavissa 
ainoastaan sulautuman kautta ja oltava todennäköisiä sekä todennettavissa.

B – KOMISSION KÄSITTELEMÄT ASIAT

1 Sulautuma-asetuksen 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset

Lagardère/Natexis/VUP (129)

180. Komissio hyväksyi 7. tammikuuta ehdotetun yrityskaupan, jolla Lagardère-
konserni osti Editiksen (entinen Vivendi Universal Publishing eli VUP). Hyväksynnän 
ehdoksi asetettiin 60 prosentin suuruinen omaisuuserien myynti. Ennen kauppaa 
Editis oli johtavassa asemassa ranskankielisten kirjojen kustannus-, markkinointi- ja 
jakelutoiminnassa, ja Hachette Livre, Lagardèren kustannusalalla toimiva tytäryhtiö, 
oli alalla toiseksi suurin toimija.
181. Toimenpiteestä ilmoitettiin 14. huhtikuuta 2003, ja komissio on tehnyt 
siitä useita päätöksiä: 5. kesäkuuta 2003 sulautuma-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisen päätöksen (toisen vaiheen menettelyn aloittaminen), 
23. heinäkuuta 2003 9 artiklan mukaisen päätöksen (kielteinen päätös siirtämisestä 
Ranskan viranomaisille) (130), kaksi 11 artiklan 5 kohdan mukaista päätöstä (menettelyn 
keskeyttäminen) sekä 7. tammikuuta 2004 8 artiklan 2 kohdan mukaisen lopullisen 
päätöksen. Asiasta saatiin useita valituksia lukijoita edustavilta yhdistyksiltä, vähittäis- 
ja tukkumyyjiltä, kustantajilta, kirjailijoilta sekä kuvittajilta.
182. Komission tutkimus ja analyysi osoittivat, että koko Editis-kustannustoiminnan 
ostaminen, sellaisena kuin siitä komissiolle alun perin ilmoitettiin, olisi johtanut selvästi 
määräävässä asemassa olevaan konserniin, jonka liikevaihto on ainakin seitsemän kertaa 
suurempi kuin seuraavaksi suurimman Euroopan unionin ranskankielisissä maissa 
toimivan kilpailijan liikevaihto. Komission vastustettua kauppaa Lagardère tarjoutui 
luopumaan Editiksestä miltei kokonaan lukuun ottamatta tiettyjä sen osia (Larousse, 
Dunod, Dalloz ja Anaya-konserni), joiden osuus yrityksen maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta on noin 40 prosenttia. Lagardère piti itsellään Editiksestä osuuden, 

(129) COMP/M.2978.
(130) Katso kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2003.
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joka vastasi alle 25:tä prosenttia EU:n ranskankielisten alueiden (eli merkityksellisten 
markkinoiden) liikevaihdosta.

183. Ranskankielisillä kustannusmarkkinoilla on useita toimijoita: i) vertikaalisesti 
integroituneet Hachette Livre ja Editis, jotka toimivat kustannustoiminnan kaikissa 
vaiheissa, ii) neljä keskikokoista yritystä, jotka ovat osittain integroituneet vertikaalisesti 
(Gallimard, Flammarion, Seuil ja Albin Michel), ja iii) useita pieniä kustannusyrityksiä, 
jotka keskittyvät tavallisesti vain tuottamiseen ja tukeutuvat markkinoinnissa ja 
jakelussa isoihin yrityksiin. Komissio havaitsi, että tässä ympäristössä julkaisijoiden 
välistä kilpailua esiintyy enimmäkseen kahdessa vaiheessa: ”raaka-aineen” 
(julkaisuoikeuksien) hankkimisen yhteydessä ja markkinoille (vähittäismyyjien 
hyllyihin) pääsyn yhteydessä.

184. Komissio tarkasteli ehdotettua kauppaa yksityiskohtaisesti ja havaitsi useita 
kilpailuongelmia, jotka olisivat seurausta Editiksen ja Hachette Livren eli kahden 
markkinoilla johtavassa asemassa ja keskenään vertikaalisessa suhteessa olevan toimijan 
yhdistymisestä. Alun perin suunnitellulla kaupalla olisi luotu uudelle kokonaisuudelle 
määräävä markkina-asema tai vahvistettu sitä läpi koko kirjankustannusketjun ja 
erityisesti kustannusalan erikoistuneimmissa osissa eli markkinoinnissa, jakelussa 
ja taskukirjojen kustantamisessa. Uudella kokonaisuudella olisi hallinnassaan sekä 
tunnettuja kirjailijoita, joiden myynti on kustantajien elinehto, että myyntipisteitä, 
jotka voivat ottaa vuosittain myyntiin vain rajallisen osan vuosittain julkaistuista töistä, 
mainostamisesta puhumattakaan.

185. Koska Hachette Livren ja Editiksen yhdistämisestä aiheutuvat kilpailuongelmat 
olivat niin laajoja, hyväksyntä edellytti huomattavia korjaustoimenpiteitä. Niiden 
avulla oli löydettävä ratkaisut niille markkinoille, joilla kaksi suurinta toimijaa 
yhdistyisivät (julkaisuoikeudet, markkinointi- ja jakelupalvelut, myynti). Lisäksi 
korjaustoimenpiteiden oli vaikutettava useisiin kyseiset markkinat yhdistäviin 
vertikaalisiin suhteisiin ja monialayrityssuhteisiin.

186. Lagardère sitoutui lopulta luopumaan Editiksestä lukuun ottamatta lähinnä 
hakuteosmarkkinoilla toimivaa Larousse-kustantamoa, ammatti- ja tiedekirjallisuuteen 
keskittyviä Dallozia ja Dunodia sekä espanjalaista Anaya-konsernia, joka kustantaa 
lähinnä koulukirjoja ja yleistä kirjallisuutta Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

187. Komissio päätti 3. elokuuta hyväksyä ranskalaisen Wendel Investissements 
-yrityksen kaikkien myytyjen Editiksen omaisuuserien ostajaksi hyväksymispäätökseen 
sisältyvien korjaustoimenpiteiden mukaisesti.

Sony/BMG (131)

188. Sony/BMG-yhteisyritykseen on yhdistetty Sony- ja Bertelsmann-yritysten 
musiikkitallennetoiminnot kaikkialla maailmassa Japania lukuun ottamatta. Yritys 

(131) COMP/M.3333.
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harjoittaa ainoastaan A&R (”artist and repertoire”) -toimintaa, eli se etsii artisteja 
(laulajia), koulii heitä sekä markkinoi ja myy äänilevyjä. Sen sijaan se ei osallistu levyjen 
konkreettiseen valmistukseen eikä jakeluun (logistiikkaan). Sonyn ja Bertelsmannin 
musiikinkustannustoiminnot eivät myöskään kuulu yhteisyritykseen.

189. Komissio tarkasteli ehdotetun keskittymän kilpailuvaikutusta musiikkital-
lennemarkkinoihin, verkkomusiikkilisensseihin ja verkkomusiikin jakeluun. Koska 
molemmat emoyhtiöt jatkavat toimintaansa musiikinkustantajina, komissio tutki 
myös, johtaako yhteisyritys Sonyn ja Bertelsmannin kilpailukäyttäytymisen yhteen-
sovittamiseen musiikinkustannusalalla. Sony/BMG-yhteisyrityksen luomisesta ilmoi-
tettiin 9. tammikuuta, ja komissio tarkasteli tapausta neuvoston asetuksessa (ETY) 
N:o 4064/89 säädetyn aineellisoikeudellisten seikkojen arvioinnin perusteella. (132)

190. Äänilevyalan suurimmat viisi yritystä, Universal, Sony, EMI, Warner ja 
Bertelsmann (BMG), toimivat kaikki maailmanlaajuisesti ja hallitsevat yhdessä noin 
80:tä prosenttia markkinoista sekä Euroopassa että muualla maailmassa. ETA-alueella 
loppuosa markkinoista muodostuu suuresta määrästä itsenäisiä yrityksiä, jotka yleensä 
toimivat kansallisesti ja joiden markkinaosuudet ovat pieniä. Sulautuman jälkeen 
Universalilla ja Sony/BMG:llä on molemmilla noin 25 prosentin markkinaosuus, ja ne 
ovat edellä EMIä ja Warneria.

191. Komission tutkimuksessa keskityttiin kysymykseen, johtaisiko keskittymä 
yhteisen määräävän markkina-aseman syntymiseen tai vahvistumiseen kansallisilla 
musiikkitallennemarkkinoilla. Tapaus analysoitiin Euroopan yhteisöjen tuomiois-
tuinten vahvistamien perusteiden (133) mukaan ja erityisesti ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimen vuonna 2002 antaman Airtoursia koskevan tuomion (134) perusteella. 
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan komission on todistettava, että 
toimintojen yhteensovittaminen yritysten kesken on todennäköistä, ja markkinoi-
den on oltava riittävän avoimet yhteensovittamisen todentamiseksi. Lisäksi on oltava 
koossapitäviä tekijöitä yhteisestä toimintalinjasta poikkeamista vastaan, eikä asiakkai-
den eikä kilpailijoiden pitäisi pystyä vaarantamaan yhteensovittamisesta odotettuja 
tuloksia.

192. Komissio havaitsi joitakin merkkejä tukkuhintojen (jälleenmyyjähinnat) 
käyttämisestä lähtökohtana sekä samansuuntaisuuksia viiden suurimman toimijan 
hintakehityksessä. Nämä tulokset eivät kuitenkaan olleet itsessään riittäviä todisteeksi 
hintojen yhteensovittamisesta. Komissio analysoi tämän vuoksi myös viiden suurimman 
toimijan alennusten kehitystä ja havaitsi, etteivät tietyt alennukset olleet täysin avoimia 
ja että niitä oli vaikea valvoa. Lisäksi markkinoiden avoimuutta vähensi musiikin 
sisällön vaihtelevuus huolimatta levyjen formaatin, hinnoittelun ja markkinoinnin 

(132) Katso neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 26 artiklan 2 kohta.
(133) Katso Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, yhdistetyt asiat C-68/94 ja C-30/95, Ranska v. komissio 

(”Kali & Salz”), Kok. 1998, s. I-1375, ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, asia T-102/96, Gencor 
v. komissio, Kok. 1999, s. II-753.

(134) Asia T-342/99, Airtours v. komissio, Kok. 2002, s. II-2585.
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samankaltaisuudesta. Komissio päätteli, ettei musiikkitallennemarkkinoiden viiden 
suurimman toimijan yhteisestä määräävästä asemasta ollut tarpeeksi vahvaa näyttöä.

193. Musiikkitallennemarkkinoiden mahdollisen yhteisen määräävän aseman 
muodostumisen osalta ei ollut tarpeeksi todisteita siitä, että markkinoiden suurimpien 
toimijoiden määrän väheneminen viidestä neljään muuttaisi markkinoiden rakennetta 
tarpeeksi merkittävästi. Komissio ei myöskään löytänyt tarpeeksi todisteita siitä, että 
ehdotettu kauppa johtaisi yhteisen määräävän aseman syntymiseen tai vahvistumiseen 
verkkomusiikkilisenssien markkinoilla. Komissio tarkasteli yhteisyrityksen ja sen 
emoyhtiöiden välisiä vertikaalisia suhteita, mutta se tuli siihen lopputulokseen, ettei 
ehdotettu kauppa johtaisi määräävän aseman syntymiseen Sonyn toiminta-alalla 
verkkomusiikin jakelun vähittäismarkkinoilla tai musiikkitallennemarkkinoilla 
maissa, joissa Bertelsmann harjoittaa lähetystoimintaa. Komissio totesi sulautuma-
asetuksen 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta heijastusvaikutuksesta, että Sonyn ja 
BMG:n kilpailukäyttäytymisen yhteensovittaminen musiikkitallennemarkkinoilla 
oli epätodennäköistä. Näiden tulosten perusteella komissio hyväksyi sulautuman 
19. heinäkuuta.

AREVA/Urenco / ETC JV (135)

194. Ranskalainen ydinvoimayhtiö AREVA sekä Saksan, Alankomaiden ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusten perustama Urenco ovat Euroopan suurimmat 
ydinvoimaloiden polttoaineen tuottamisessa tarvittavan uraanin rikastamispalvelujen 
tarjoajat. Kaupassa AREVA hankkii yhteisen määräysvallan Enrichment Technology 
Companystä (ETC), joka on Urencon tytäryhtiö ja joka kehittää ja tuottaa uraanin 
rikastamisessa käytettäviä sentrifugeja. Sentrifugointitekniikalla on huomattavia etuja 
verrattuna vanhempaan, AREVAn käyttämään kaasudiff uusiotekniikkaan. ETC:n on 
määrä tuottaa sentrifugilaitteita sekä emoyhtiöilleen että kolmansille osapuolille.

195. Saksa, Ranska ja Ruotsi siirsivät yhdessä kaupan käsittelyn komissiolle 
huhtikuussa. Komissio havaitsi tutkimuksessaan kilpailuongelmia rikastetun uraanin 
tuotantoketjun loppupäässä. Komissio epäili, että ehdotettu keskittymä johtaisi 
yhteisen määräävän aseman muodostumiseen Euroopan unionissa, erityisesti koska 
AREVA ja Urenco saattaisivat käyttää ETC:tä kapasiteetin kehittämisen koordinointiin 
käyttämällä kummankin veto-oikeutta.

196. Tapaus oli kiinnostava myös osapuolten esittämien tehokkuusetuja koskevien 
yksityiskohtaisten väitteiden vuoksi. Ne liittyivät kustannussäästöihin, jotka AREVA 
saavuttaisi ottamalla käyttöön Urencon nykyaikaisen sentrifugointiteknologian. 
Komissio epäili kustannussäästöjen liittyvän juuri sulautumiseen. Komission 
havaitsemat ongelmat kuitenkin poistuivat, kun osapuolet esittivät sitoumuksia 
päätöksen tekemistä varten.

(135) COMP/M.3099.
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197. AREVA ja Urenco antoivat sitoumukset toisen vaiheen alussa. Ensinnäkin 
ne luopuivat veto-oikeudestaan tulevissa kapasiteetin laajennuksissa. Toiseksi 
ETC:n ja sen emoyhtiöiden välinen kaupallisesti arkaluonteisten tietojen vaihto estetään 
useilla toimenpiteillä, joita seurataan tarkasti. Kolmanneksi osapuolet ovat sitoutuneet 
toimittamaan Euratomin hankintakeskukselle lisätietoja, joiden avulla se voi tarkkailla 
paremmin rikastetun uraanin toimituksia ja hinnoittelua sekä tarvittaessa ottaa niihin 
kantaa.

Sonoco/Ahlstrom/JV (136)

198. Komissio sai toukokuussa ilmoituksen ehdotetusta keskittymästä, jonka 
mukaan yhdysvaltalainen Sonoco ja suomalainen Ahlstrom aikovat perustaa 
yhteisyrityksen. Yritykset aikoivat siirtää tälle yhteisyritykselle Euroopan hylsy- ja 
hylsykartonkiliiketoimintansa.

199. Hylsyt ovat useimmiten kierrätyspaperista valmistettuja kartonkiputkia. 
Niiden ympärille voidaan rullata erilaisia tuotteita, kuten paperia, muovikalvoa ja 
lankaa. Korkean hintaluokan paperiteollisuuden hylsyjä käytetään painoteollisuudessa 
aikakauslehtipaperin rullaamiseen. Halvemman hintaluokan hylsyt ovat massatuotteita, 
joita käytetään kaikessa teollisuudessa.

200. Komission perusteellisessa tutkimuksessa havaittiin ongelmia kalliin 
hintaluokan paperiteollisuuden hylsyjen koko Pohjoismaiden markkinoilla ja 
halvemman hintaluokan hylsyjen Norjan ja Ruotsin markkinoilla, joilla yhteisyrityksellä 
olisi suuret markkinaosuudet ja joilla menetettäisiin suuri osa Sonocon markkinajohtaja 
Ahlstromille aiheuttamasta kilpailupaineesta. Ongelmien poistamiseksi osapuolet 
ehdottivat Ahlstromin ainoan Norjassa (Svebergissä) sijaitsevan hylsytehtaan myyntiä. 
Osapuolet myös tarjoutuivat olemaan toteuttamatta keskittymää ennen ostajan 
löytymistä.

201. Komissio hyväksyi keskittymän tällä perusteella, sillä se katsoo, että myynti 
mahdollistaa uuden toimittajan markkinoille tulon Pohjoismaissa ja poistaa suurimman 
osan osapuolten liiketoimintojen päällekkäisyydestä toimenpiteen vaikutusalaan 
kuuluvissa Pohjoismaissa. Komissio hyväksyikin lokakuun loppupuolella Svebergin 
myynnin Abzacille, ranskalaiselle hylsyvalmistajalle, jolla on huomattavaa toimintaa 
Manner-Euroopassa mutta joka ei ole aiemmin lainkaan toiminut Pohjoismaiden 
markkinoilla.

Continental/Phoenix (137)

202. Kun saksalainen Continental AG osti Phoenix AG:n, jonka kotipaikka on 
Hampuri, yhdistyi kaksi lähinnä autoteollisuuteen kumia tuottavaa yritystä. Komissio 
hyväksyi kaupan edellyttäen, että tietyt luovutussitoumukset täytetään. Koska 

(136) COMP/M.3431.
(137) COMP/M.3436.
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osapuolet ovat määräävässä markkina-asemassa hyötyajoneuvojen ilmajousien ja 
raskaiden teräsvahvisteisten kuljetinhihnojen markkinoilla, kauppa oli mahdollista 
hyväksyä vasta sitten, kun komissio oli saanut sitoumukset, joiden avulla havaitut 
kilpailuongelmat voidaan ratkaista.

203. Yrityskaupassa autonrenkaiden, jarrujärjestelmien ja teknisten 
kumituotteiden tuottaja Continental hankkii yksinomaisen määräysvallan Phoenix 
AG:stä, joka tuottaa niin ikään teknisiä kumituotteita (esimerkiksi jousitusjärjestelmiä, 
tärinänvaimennusjärjestelmiä, letkuja ja kuljetinhihnoja). Phoenixillä on yhteinen 
määräysvalta saksalaisessa Vibracoustic GmbH & Co. KG:ssä, jonka kautta se myy 
ilmajousituksia kuorma- ja henkilöautoihin.

204. Kauppa olisi johtanut huomattaviin päällekkäisyyksiin useilla teknisten 
kumituotteiden markkinoilla, erityisesti ilmajousien ja teräsvahvisteisten kuljetinhih-
nojen markkinoilla. Ilmajousia käytetään jousituskomponentteina hyötyajoneuvoissa, 
autoissa ja raideajoneuvoissa. Raskaita teräsvahvisteisia kuljetinhihnoja käytetään ras-
kaiden tavaroiden, erityisesti ruskohiilen, pitkän matkan kuljetuksiin.

205. Continental ilmoitti sulautumasta komissiolle toukokuussa. Komissio aloitti 
29. kesäkuuta perusteellisen tutkimuksen havaittuaan mahdollisia kilpailuun liittyviä 
ongelmia hyötyajoneuvoihin, henkilöautoihin ja raideajoneuvoihin tarkoitettujen 
ilmajousien markkinoilla sekä raskaiden teräsvahvisteisten kuljetinhihnojen ja 
suotonauhojen markkinoilla.

206. Komission perusteellisessa tutkimuksessa epäilyt vahvistuivat hyötyajoneu-
vojen ilmajousitusten (joita myydään alkuperäisille valmistajille ja laitetoimittajille) 
ja raskaiden teräsvahvisteisten kuljetinhihnojen markkinoiden osalta. Yrityskauppa 
yhdisti kaksi molempien markkinoiden suurinta toimijaa, joiden yhteinen osuus 
kummillakin markkinoilla olisi ollut selvästi yli 60 prosenttia. Jäljelle olisi jäänyt vain 
muutamia pieniä kilpailijoita. Lisäksi komissio havaitsi molemmilla markkinoilla mer-
kittäviä markkinoille pääsyn esteitä, jotka johtuvat pääasiassa siitä, että ilmajousien 
ja kuljetinhihnojen tuotanto ja jakelu edellyttävät erityistä tuotantoa ja asiakaskuntaa 
koskevaa taitotietoa. Näin ollen uusien toimijoiden on käytävä läpi pitkä pätevöitymis-
prosessi, ennen kuin niitä voidaan edes harkita uusiksi toimittajiksi.

207. Komission epäilyjen poistamiseksi Continental sitoutui myymään Phoenixin 
50 prosentin suuruisen omistusosuuden Vibracoustic-yhteisyrityksessä sen toiselle 
osakkaalle, saksalaiselle Freudenbergille.

208. Lisäksi Continental sitoutui varmistamaan, että Phoenix luopuu kokonaan 
Unkarissa sijaitsevassa tehtaassa valmistettavien hyötyajoneuvojen ilmajousien 
tuotannosta (alkuperäiset valmistajat ja laitetoimittajat). Näillä kahdella sitoumuksella 
poistetaan kokonaan osapuolten toiminnan päällekkäisyydet hyötyajoneuvojen 
ilmajousien markkinoilla.

209. Continental sitoutui myös myymään leveiden teräsvahvisteisten kulje-
tinhihnojen tuotantolinjansa kilpailijalleen Sempertransille. Luopumisen ansiosta 
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Sempertrans pystyy kilpailemaan sulautuman kanssa kaikenlaisten teräsvahvisteisten 
kuljetinhihnojen markkinoilla, jolloin myös teräsvahvisteisten kuljetinhihnojen mark-
kinoiden kilpailuongelmat poistuvat.

ENI/EDP/GDP (138)

210. Komissio päätti 9. joulukuuta kieltää ehdotetun yrityskaupan, jossa Portugalin 
paikallinen sähköyhtiö Energias de Portugal (EDP) ja italialainen energiayhtiö ENI 
hankkivat yhteisen määräysvallan Portugalin paikallisesta kaasuyhtiöstä Gás de 
Portugalista (GDP). Komissio totesi perusteellisen tutkimuksen jälkeen, että kauppa 
vahvistaisi EDP:n määräävää asemaa Portugalissa sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoilla 
ja GDP:n määräävää asemaa Portugalin kaasumarkkinoilla. Keskittymä siis vähentäisi 
merkittävästi sähkö- ja kaasumarkkinoiden vapauttamisen vaikutuksia Portugalissa tai 
poistaisi ne ja nostaisi kotitalous- ja teollisuusasiakkaiden maksamia hintoja. EDP:n ja 
ENI:n ehdottamat korjaustoimet eivät riittäneet poistamaan epäilyjä.

211. EDP tuottaa, jakaa ja toimittaa sähköä Portugalissa. EDP:llä on espanjalaisten 
sidosyritystensä (Hidrocantabricon ja Naturcorpin) kautta huomattavaa toimintaa 
sähkö- ja kaasumarkkinoilla myös Espanjassa. ENI on italialainen yritys, joka toimii 
energian toimitus- ja jakeluketjun kaikilla tasoilla useissa eri maissa.

212. GDP toimii Portugalin kaasumarkkinoiden tuotantoketjun kaikilla 
tasoilla. Sillä on yksinoikeus maakaasun tuontiin, varastointiin, kuljettamiseen ja 
tukkutoimituksiin, ja se käyttää määräysvaltaa viidessä Portugalin kuudesta paikallisesta 
kaasunjakeluyrityksestä (kuudes, Portgás, on EDP:n hallinnassa).

213. EDP ja ENI ilmoittivat 9. heinäkuuta keskittymästä yhteisen määräysvallan 
hankkimiseksi GDP:stä, joka oli aiemmin ollut Portugalin valtion ja ENI:n 
määräysvallassa. Tähän tapaukseen sovellettiin vanhaa sulautuma-asetusta, sillä 
osapuolten sitova sopimus oli tehty jo ennen uuden sulautuma-asetuksen voimaantuloa. 
Ilmoitettu keskittymä oli osa laajempaa tointa, johon kuului myös GDP:n omistaman 
kaasunsiirtoverkon siirtäminen Portugalin sähköverkon haltijalle REN:lle tietyllä 
aikavälillä. Verkon siirto muodosti erillisen keskittymän, joka kuului Portugalin 
viranomaisten toimivaltaan.

Merkitykselliset tuotemarkkinat

214. Komissio totesi, että toimi vaikutti seuraaviin merkityksellisiin tuotemarkki-
noihin: sähköalalla sähkön tukkutoimitukset, tasapainottavien energia- ja liitännäispal-
velujen tarjonta samoin kuin sähkön vähittäistoimitukset suurille teollisuusasiakkaille 
sekä pienasiakkaille ja kaasualalla kaasun toimitus energiantuottajille, paikallisille jake-
luyrityksille, suurille teollisuusasiakkaille ja pienasiakkaille.

(138) COMP/M.3440.
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215. Portugalin kaikki sähkömarkkinat ovat olleet vuoden 2004 puolestavälistä 
lähtien täysin avoimet kilpailulle. Koska Portugalin kaasumarkkinat ovat edelleen 
kehittyvien markkinoiden asemassa, Portugalia koskee edelleen poikkeus kaupan 
vapauttamisen aikataulusta, joka on vahvistettu toisessa kaasudirektiivissä 
(2003/55/EY). Portugalin kaasumarkkinoiden avaaminen kilpailulle aloitetaan 
viimeistään vuonna 2007; markkinoiden on oltava täysin avoimet vuoteen 2010 
mennessä. Portugalin hallitus ilmoitti, että se voi aloittaa markkinoiden vapauttamisen 
aikaisemminkin.

Maantieteelliset markkinat

216. Komissio katsoi, että kaikki merkitykselliset markkinat ovat laajimmillaan 
kansallisia.

217. Osapuolten mukaan pian perustetaan Iberian niemimaan 
sähkökauppajärjestelmä (MIBEL), mikä johtaisi koko niemimaan laajuisiin sähkön 
tukkumarkkinoihin. Komissio totesi kuitenkin, että MIBELiä on lykätty viime vuosien 
aikana jo useaan otteeseen ja että monia huomattavia sääntelyn esteitä on vielä 
poistettava, ennen kuin se todella voi aloittaa toimintansa. Espanjan ja Portugalin 
kilpailuolosuhteet ovat todennäköisesti edelleen hyvin erilaiset myös MIBELin 
perustamisen jälkeen, ja vaikka MIBEL perustettaisiinkin, Espanjan ja Portugalin 
välisten siirtoyhteyksien määrän ennakoidaan olevan rajallinen. Ei ollut mahdollista 
todeta, että nämä markkinat yhdentyisivät tosiasiallisesti sulautuman arvioinnin 
kannalta merkityksellisen ajan kuluessa. Tämän vuoksi komissio totesi, että sähkön 
tukkumarkkinat ovat nyt ja lähivuosina laajuudeltaan kansalliset.

218. Osapuolet eivät ole kiistäneet tarkastelun tuloksia, joiden mukaan muut 
markkinat, joilla on havaittu kilpailuongelmia, ovat laajuudeltaan kansallisia.

EDP:n määräävän aseman vahvistuminen Portugalin kaasumarkkinoilla

219. Komissio totesi, että EDP:llä on määräävä markkina-asema kaikilla edellä 
mainituilla Portugalin sähkömarkkinoilla. EDP:llä on hallussaan 70 prosenttia 
Portugalin tuotantokapasiteetista, ja se on suurin sähköntuoja, sen osuus sähkön 
jakelusta on miltei sata prosenttia, kilpailijoiden kaasukäyttöisiä CCGT-voimaloita (139) 
koskevat hankkeet ovat epävarmoja, ja EDP voi vaikuttaa niihin (Tejo Energia), eikä 
tuonti riitä EDP:n määräävän markkina-aseman haastamiseksi.

220. Sulautuma olisi vahvistanut EDP:n määräävää markkina-asemaa sekä 
horisontaalisten että vertikaalisten vaikutusten tuloksena. Horisontaalisista 
vaikutuksista (kaikki sähkömarkkinat) voidaan todeta, että ilman sulautumaa GDP 
olisi hyvin todennäköisesti rakentanut CCGT-voimalan Portugaliin ja että siitä olisi 
tullut yksi sähkömarkkinoiden päätoimijoista. Sähkömarkkinoilla mahdollisuus 
käyttää kilpailukykyisiä kaasutoimituksia on merkittävä etu, sillä CCGT-voimalat ovat 

(139) Combined cycle gas turbine, kaasukombiturbiinivoimala.
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nykyään tavallisin keino tuottaa uutta energiaa. GDP voisi myös käyttää hyväkseen 
omia tuotemerkkejään ja asiakaspohjaansa, jolle se voisi tarjota kaasua ja sähköä 
yhdessä.

221. Muiden kuin horisontaalisten vaikutusten (sähkön tukkumarkkinat) osalta 
ehdotetun keskittymän ansiosta sulautuman seurauksena syntyvällä yrityksellä olisi 
ollut etuoikeutettu mahdollisuus käyttää EDP:n kilpailijoiden kustannuksia koskevia 
asiakastietoja, mikä antaa huomattavan edun. Se olisi myös voinut käyttää Portugalin 
kaasuvaroja ja -infrastruktuuria, ja sillä olisi ollut mahdollisuus ja kannustin 
kontrolloida kaasun hintoja ja nostaa kilpailijoiden kustannuksia.

GDP:n määräävän aseman vahvistuminen Portugalin kaasumarkkinoilla

222. Komissio teki sen johtopäätöksen, että koska GDP:llä on tällä hetkellä 
lakisääteinen monopoli, sillä on myös määräävä asema useimmilla kaasumarkkinoilla. 
Ehdotetulla toimella olisi vahvistettu GDP:n määräävää asemaa kyseisillä markkinoilla, 
ja sulautuman seurauksena syntyvä yritys olisi edelleen markkinoiden vapautumisen 
myötä syntyvän kilpailun esteenä. Tämä johtuu erityisesti seuraavista syistä:

223. Ilmoitettu toimenpide olisi lopettanut kaiken muun kuin GDP:n hallinnassa 
olevan kaasunkysynnän eli EDP:n kokonaan tai osittain omistamien CCGT-voimaloiden 
lyhyen aikavälin tarpeet ja paikallisen jakeluyrityksen Portgásin kaasunkysynnän.

224. EDP olisi ollut todennäköisin tulokas suurten teollisuusasiakkaiden 
kaasutoimitusten markkinoilla niiden vapauttamisen jälkeen erityisesti seuraavista 
syistä: EDP:llä on CCGT-voimala sähkön tuottamiseen, mikä on vahva kannustin 
kaasumarkkinoille tulemiseen, EDP voi tukeutua sähköasiakkaisiinsa (EDP:n 
määräysvallassa on lähes sata prosenttia Portugalin sähkönjakelusta), joille se voisi 
tarjota sekä kaasua että sähköä, ja se voi tukeutua paikallisen kaasunjakelijan Portgásin 
kokemukseen, maineeseen ja asiakaspohjaan. Kaasumarkkinoille pääsyn merkityksestä 
on osoituksena myös se, että EDP osti hiljattain Espanjan toiseksi suurimman kaasualan 
toimijan Naturcorpin. Tämä merkittävä mahdollinen kilpailija menetettäisiin, jos 
sulautuma toteutuisi.

Osapuolten ehdottamat korjaustoimenpiteet

225. Osapuolet esittivät 28. lokakuuta ja 17. marraskuuta korjaustoimenpiteitä 
edellä esitettyjen kilpailuongelmien poistamiseksi. Ne ehdottivat muun muassa pai-
kallisesta jakeluyrityksestä (Setgás) luopumista sekä kaasuinfrastruktuurin ja tuonti-
kapasiteetin siirtämistä sähköverkon haltijalle REN:lle. Lisäksi tuotantokapasiteetista 
vuokrattaisiin osuus, joka vastaa kolmannesta EDP:n kaasukäyttöisen voimalan tuo-
tannosta. Komissio teki markkinatutkimuksen korjaustoimenpiteistä ja totesi, että ne 
eivät läheskään riittäneet kilpailuongelmien ratkaisemiseen. Komissio totesi esimer-
kiksi, että Setgásin osuus kaasun vähittäismarkkinoista on vain kahdeksan prosenttia, 
kun EDP:n hallinnassa olevan paikallisen jakeluyrityksen osuus on jopa 30 prosenttia. 
Vaikka kaasuinfrastruktuurin siirrolla REN:lle (omistuksen eriyttäminen) olisi ollut 
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myönteinen vaikutus, kolmansien osapuolten tuonnille ei ollut riittävästi kapasiteet-
tia. EDP:n kaasukäyttöisen voimalan energiantuotannon ehdotettu vuokra vastasi vain 
neljää prosenttia Portugalin tuotantokapasiteetista, mikä olisi tehnyt vuokraajasta voi-
makkaasti EDP:stä riippuvaisen. Tällaisella vuokraajalla ei olisi ollut kykyä tai kannus-
tinta aiheuttaa kilpailupainetta EDP:lle.

226. Jonkin ajan kuluttua korjaustoimenpiteiden jättämisen määräajan 
umpeutumisesta osapuolet ehdottivat korjattuja sitoumuksia, joilla ei kuitenkaan 
selkeästi parannettu toimenpiteestä johtuvia kilpailuongelmia.

Päätelmät

227. Komission oli tutkimuksen tuloksena kiellettävä ehdotettu toimenpide, 
sillä sen avulla olisi vahvistettu sekä EDP:n määräävää markkina-asemaa 
Portugalin sähkömarkkinoilla että GDP:n määräävää markkina-asemaa Portugalin 
kaasumarkkinoilla. Toimenpide olisi poistanut Portugalin sähkö- ja kaasumarkkinoiden 
meneillään olevan tai tulevan vapautumisen myönteiset vaikutukset, ja sekä teollisuuden 
että kotitalouksien maksamat hinnat olisivat nousseet. Lisäksi Portugalin talous olisi 
menettänyt kilpailukykyään. Toimenpide olisi haitannut ulkomaisten kilpailijoiden 
tuloa Portugalin energiamarkkinoille sekä kansainvälistä kilpailua ja näin ollen estänyt 
koko Iberian niemimaan kattavien kilpailukykyisten energiamarkkinoiden synnyn ja 
pitkällä aikavälillä koko Euroopan yhteisten energiamarkkinoiden synnyn.

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

Hoechst/Rhône-Poulenc (140)

228. Komissio hyväksyi 9. elokuuta 1999 Hoechst AG:n ja Rhône-Poulenc 
SA:n keskittymän sekä Aventis-nimisen yrityksen luomisen. Edellytyksenä oli useiden 
kilpailuongelmien poistamista koskevat sitoumukset, joihin kuului luopuminen 
osuudesta kemian alalla toimivasta Rhodiasta. Tämä poisti ongelmat, jotka johtuivat 
horisontaalisesta päällekkäisyydestä Aventiksen tytäryhtiön Wacker Chemien 
toiminnan kanssa.

229. Sulautuman aikaan Rhône-Poulenc omisti 67,3 prosenttia Rhodiasta. Se oli 
onnistunut vuoteen 2003 mennessä myymään suurimman osan osuudestaan, mutta 
se oli yhä suurin osakkeenomistaja, joka omisti noin 15 prosenttia osakkeista ja 
jonka taloudellinen etu oli mukana lisäksi kymmenessä prosentissa osakkeista. Koska 
Rhodian taloudellinen kunto huononi jatkuvasti ja koska yrityksen taloudellisen 
rakennemuutoksen vuoksi epävarmuustekijät oli poistettava välittömästi, komissio 
suostui 30. tammikuuta 2004 tekemällään päätöksellä siihen, että alkuperäinen 

(140) COMP/M.1378.
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Rhodiaa koskeva sitoumus korvataan uudella sitoumuksella. Sen mukaan Aventis 
luopuu Wacker Chemiestä epäsuorasti omistamastaan 49 prosentin osuudesta.

GE/Amersham (141)

230. Komissio päätti 21. tammikuuta hyväksyä yrityskaupan, jossa yhdysvaltalainen 
yritys General Electric Company (GE) osti lääke- ja biotiedeyritys Amersham Plc:n, 
jonka kotipaikka on Yhdistynyt kuningaskunta.

231. Amersham tuottaa diagnostisia lääkevalmisteita, joiden avulla voidaan käyttää 
diagnoosilaitteita, esimerkiksi skannereita, ihmisen terveydentilan tutkimuksissa. Se 
valmistaa myös biofarmaseuttisia tuotteita. GE on monialayhtiö, joka toimii useilla 
teollisuuden, teknologian ja palvelujen aloilla, muun muassa terveydenhuollon 
järjestelmien alalla. GE Medical Systems on erikoistunut lääketieteelliseen diagnostiseen 
kuvantamistekniikkaan.

232. Ehdotettu yrityskauppa ei johtanut horisontaalisiin päällekkäisyyksiin. GE:n 
ja Amershamin lääketieteen alan tuotteet kuitenkin täydentävät toisiaan, ja sairaaloiden 
on hankittava tiettyihin kuvantamisen sovelluksiin sekä laitteistot että lääkeaineet, 
joten komissio keskittyi analyysissään sulautumasta johtuviin monialakeskittymälle 
tunnusomaisiin vaikutuksiin. Komissio tutki erityisesti, tarjoaako GE tuotepaketteja, 
joiden hinta on edullisempi kuin erilliset tuotteet yhdessä, tai suunnitteleeko se 
tuotteensa siten, että Amershamin tuotteet toimivat paremmin GE:n kuin kilpailijoiden 
valmistamien laitteiden kanssa.

233. Markkinatutkimus kuitenkin osoitti, että tällainen tilanne oli epätoden-
näköinen. Tämä johtui siitä, ettei GE:n eikä Amershamin tuotteilla ollut määräävää 
markkina-asemaa Euroopassa. Lisäksi sekä asiakkaat että useat kilpailijat olivat sitä 
mieltä, että kyseisillä markkinoilla oli paljon kilpailua sekä kannattavia laitevalmis-
tajia, kuten Philips, Siemens ja Toshiba, ja lääkeaineiden valmistajia, kuten Schering, 
Bristol Myers Squibb, Tyco/Mallinckrodt ja Bracco. Komissio katsoi, ettei ollut toden-
näköistä, että kyseisten toimijoiden toiminta markkinoilla estyisi tai että ne tulisivat 
syrjäytetyiksi. Myös epäilyt teknisestä yhteensitomisesta poistuivat, kun komissio var-
misti, että nykyiset eri laitteet ja lääkeaineet toimivat moitteettomasti yhdessä ja ettei 
tilanne todennäköisesti huonone uusien tuotteiden tullessa markkinoille.

Air Liquide / Messer (142)

234. Komissio hyväksyi 15. maaliskuuta ranskalaisen Air Liquide -konsernin ja 
saksalaisen Messer-konsernin yhdistymisen tietyin ehdoin. Messerillä oli toimintoja 
Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa. Komissio epäili, että 
yrityskaupan vuoksi kaasuasiakkaat joutuisivat maksamaan korkeampia hintoja 

(141) COMP/M.3304.
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erityisesti Saksassa. Asiassa tarjottiin kuitenkin huomattavia sitoumuksia, joiden 
ansiosta kauppa voitiin hyväksyä ilman perusteellista tutkimusta.

235. Air Liquide ja Messer tuottavat ja toimittavat teollisuus- ja lääkekaasuja 
(esimerkiksi happea, typpeä ja argonia) sekä niihin liittyviä palveluja. Kaupassa Air 
Liquide (teollisuuskaasualan maailmanmarkkinajohtaja) sai kauan etsimänsä jalansijan 
Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla, joilla ei esiintynyt päällekkäisyyttä. 
Kauppa olisi aiheuttanut kilpailuongelmia myös Euroopan jo ennestään keskittyneille 
petrokemian ja teräsalan yrityksiä palveleville tonnistokaasumarkkinoille sekä 
sähköalan erikoiskaasumarkkinoille. Lisäksi kauppa herätti Saksassa huolen duopolin 
muodostumisesta (Linde AG:n kanssa) irtotavarana tai säiliöissä toimitettavien 
teollisuuteen ja lääketieteeseen tarkoitettujen kaasujen osalta.

236. Air Liquide sitoutui komission epäilyjen vuoksi luopumaan huomattavasta 
osasta Messerin toimintoja Saksassa. Näihin kuului osia Messerin putkiverkostosta 
ja useita mittauslaitoksia, ilmakaasujen nesteyttimiä ja säiliöiden täyttölaitoksia 
sekä niihin liittyvät asiakaskunnat. Air Liquide sitoutui myös luopumaan Messerin 
osallistumisesta sen yhteisyritykseen sähköalan erikoiskaasuja valmistavan Nippon 
Sanson kanssa.

Sanofi  Synthelabo / Aventis (143)

237. Lääkealan yritys Sanofi -Synthelabo SA ilmoitti tammikuussa tehneensä 
ostotarjouksen Aventis SA:sta. Komissio hyväksyi sen tietyin ehdoin. Molemmat 
yritykset toimivat Ranskassa. Aventis on itse syntynyt Hoechstin ja Rhône-
Poulencin elokuussa 1999 tietyin edellytyksin hyväksytyn sulautuman tuloksena. 
Yhdistymisen myötä olisi luotu yksi maailman suurimmista lääkealan yrityksistä, 
mikä olisi aiheuttanut kilpailuongelmia niillä markkinoilla, joilla yritysten toiminta 
on päällekkäistä. Kilpailu olisi saattanut vähentyä tromboosista, paksu- ja peräsuolen 
syövästä tai unettomuudesta kärsivien potilaiden kannalta haitallisella tavalla.

238. Kaikki päällekkäiset toiminta-alueet liittyivät ihmisille tarkoitettuihin 
lääkkeisiin. Kyseisiä tuotteita käytetään sydämen vajaatoiminnan, valtimoverenkierron 
ongelmien, korva-, nenä- ja kurkkutulehduksen sekä unettomuuden hoitoon. Suurin 
osa päällekkäisyyksistä oli hepariini- ja heparinoidimarkkinoilla (11 EU-maassa) sekä 
paksu- ja peräsuolen syövän hoidossa käytettävien tuotteiden markkinoilla (seitsemässä 
EU-maassa). Samoin toimenpiteellä oli vaikutusta vitamiinien, lihasrelaksanttien 
ja antibioottien myyntiin. Epäilyjen poistamiseksi Sanofi  joko myi asianomaisen 
liiketoiminnan tai myönsi sitä koskevia lisenssejä asianomaisissa 14 jäsenvaltiossa, 
joista Ranskassa päällekkäisyyksiä oli eniten.

(143) COMP/M.3354.
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Group 4 Falck / Securicor (144)

239. Komissio hyväksyi myös Securicorin ja Group 4 Falckin välisen ehdotetun 
sulautuman, sen jälkeen kun yritykset ratkaisivat epäilyt kilpailun vähenemisestä 
eräillä turvapalvelumarkkinoilla Luxemburgissa, Alankomaissa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa. Brittiläis-tanskalaisen sulautuman tuloksena olisi syntynyt 
maailman toiseksi suurin turvapalveluyritys Ruotsin Securitaksen jälkeen.

240. Tanskalainen Group 4 Falck ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut 
Securicor tuottavat yksityisiä turvapalveluja. Molemmat tarjoavat monenlaisia 
toimintoja, esimerkiksi rahankuljetuksia, vartiointipalveluja, hälytinjärjestelmiä ja 
oikeusalaan liittyviä palveluja (esimerkiksi vankien valvonta ja kuljetukset). Osapuolten 
kaikki varat oli tarkoitus siirtää uuteen Group 4 Securicor -nimiseen yritykseen lukuun 
ottamatta Group 4 Falckin oikeusalan toimintoja (jotka piti myydä kolmannelle 
yritykselle ennen sulautuman loppuunsaattamista).

241. Group 4 Falck toimii 80 maassa ja Securicor 50 maassa. Yhdessä ne 
muodostaisivat suuren kilpailijan maailmanmarkkinajohtajalle, ruotsalaiselle 
Securitakselle. Koska kussakin maassa on erilainen lainsäädäntö, turvapalveluja 
tarjotaan kansallisella tai alueellisella tasolla. Tämän vuoksi myös sulautuma 
analysoitiin maakohtaisesti. Huolimatta siitä, että sulautuman osapuolet toimivat 
maailmanlaajuisesti, niiden toiminnat olivat päällekkäisiä vain kuudessa EU:n 
jäsenvaltiossa: Saksassa, Ranskassa, Irlannissa, Luxemburgissa, Alankomaissa ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

242. Komission tutkimuksissa havaittiin kilpailuongelmia kolmella maantie-
teellisellä alueella: rahankuljetuksissa, vartijapalveluissa sekä hälytysvalvonnassa ja 
-käynneissä Luxemburgissa, vartijapalveluissa Alankomaissa ja rahankuljetuksissa 
Skotlannissa. Komission havaitsemien ongelmien vuoksi Group 4 Falck ja Securicor 
luopuivat Securicorin turvatoiminnasta Luxemburgissa, Group 4 Falckin vartijapalve-
luista Alankomaissa ja rahankuljetuksista Skotlannissa.

Owens-Illinois / BSN Glasspack (145)

243. Komissio hyväksyi yrityskaupan, jossa yhdysvaltalainen yritys Owens-Illinois 
Inc. ostaa ranskalaisen lasiastioiden valmistajan BSN Glasspack SA:n. Yhdistyvät 
yritykset valmistavat lasiastioita, joita käytetään esimerkiksi virvoitusjuomien, viinin, 
kivennäisveden, oliiviöljyn, tomaattisoseen ja muiden elintarvikkeiden pakkaamiseen.

244. Owens-Illinois on kansainvälisesti toimiva yritys, joka tuottaa lasisia 
säilytysastioita, lasiastioiden valmistamislaitteita sekä muoviastioita ja niihin liittyviä 
laitteita. Euroopan unionissa se valmistaa lasia Espanjassa, Italiassa, Suomessa ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. BSN valmistaa ja myy lasipulloja ja -astioita juomia 

(144) COMP/M.3396.
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ja elintarvikkeita varten, ja sillä on tuotantolaitoksia Belgiassa, Saksassa, Espanjassa, 
Ranskassa ja Alankomaissa. Näiden kahden yrityksen Euroopan tehdasverkot ovat 
suurelta osin toisiaan täydentäviä. Owens-Illinois ja BSN Glasspack ovat kuitenkin 
toistensa suoria kilpailijoita kahdella alueellisella markkina-alueella, joista toinen 
kattaa Koillis-Espanjan ja Lounais-Ranskan ja toinen Kaakkois-Ranskan ja Pohjois-
Italian. Lasiastiat ovat massatuotteita, mutta niiden jakelu tapahtuu yleensä 300–
400 kilometrin säteellä tuotantolaitoksesta. Tuotantolaitoksen jakelualueeseen voi siis 
kuulua alueita valtioiden välisen rajan molemmin puolin.

245. Alun perin ilmoitetussa muodossaan yrityskauppa olisi johtanut suuriin 
markkinaosuuksiin asianomaisilla alueilla, ja jo nyt erittäin keskittyneiltä markkinoilta 
olisi poistunut tärkeä kilpailija. Alueilla toimii sulautuman osapuolten lisäksi vain 
yksi tärkeä toimija, ranskalainen St. Gobain, ja muut kilpailijat ovat varsin pieniä. 
Vaikutuksena olisi siis kyseisillä alueilla ollut merkittävien toimittajien määrän 
väheneminen kolmesta kahteen.

246. Komission epäilyjen hälventämiseksi Owens-Illinois tarjoutui myymään 
tuotantolaitoksen itsenäiselle ja kannattavalle kilpailijalle molemmilla vaikutusalueilla 
eli Italian Milanossa ja Espanjan Barcelonassa.

247. Yrityskauppa ei aiheuttanut kilpailuongelmia muualla Euroopan 
talousalueella, sillä osapuolten myyntitoiminta ei ollut niillä päällekkäistä, tai jos 
toiminta oli päällekkäistä, sulautumalla on alueilla monia kilpailijoita, esimerkiksi 
St. Gobain, Rexam, Ardagh, Weigand ja Allied Glass.

GIMD/Socpresse (146)

248. Komissio hyväksyi 16. kesäkuuta tietyin ehdoin ehdotetun yrityskaupan, jossa 
Marcel Dassault Industrial Group (GIMD) ostaa Socpressen.

249. GIMD on ranskalainen konserni, joka toimii erityisesti ilmailu- ja 
tietokoneteollisuuden, viininviljelyn sekä lehdenkustannuksen aloilla. GIMD:n 
kustantamiin julkaisuihin kuuluvat muun muassa Valeurs Actuelles, Le Journal des 
Finances, Finances Magazine ja Le Spectacle du Monde. Myös Socpresse on ranskalainen 
yritys, joka julkaisee kansallisia ja alueellisia päivittäissanomalehtiä, aikakauslehtiä 
ja erikoisjulkaisuja. Se on Figaro Holdingin ja Groupe L’Express-L’Expansionin 
emoyhtiö. Figaro Holding julkaisee Le Figaro -sanomalehteä sekä Figaro Magazinea 
ja Groupe L’Express-L’Expansion useita aikakauslehtiä, joita ovat muun muassa 
L’Express, L’Expansion, La Vie Financière ja Mieux Vivre Votre Argent.

250. Komission tutkimuksissa havaittiin, että GIMD/Socpresse-konsernilla olisi 
hallinnassaan huomattavasti enemmän talousalan aikakauslehtiä kuin sen kilpailijoilla, 
joten se olisi etuoikeutetussa asemassa erityisesti talouden alalla toimivia lukijoita 
tavoittelevien mainostajien suhteen. Se olisi saanut määräävän markkina-aseman 
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vaikutusvaltaisen Socpresse-toimiston ansiosta; Socpresse myy ilmoitustilaa yli 
80 aikakaus- ja sanomalehteen.

251. Tämän vuoksi toimenpiteeseen liittyi kilpailuongelmia Ranskan talouslehtien 
mainosmarkkinoilla, sillä kilpailijat tai ilmoitustilan ostajat (mainostajat) eivät 
olisi pystyneet tasapainottamaan Socpresse/GIMD:n yhdistettyä markkinavoimaa, 
yhteensä miltei 50 prosentin markkinaosuutta. Yleensä ilmoittajat neuvottelevat 
yksitellen julkaisijan tai sen edustajan kanssa, eikä niillä tämän vuoksi ole varsinaista 
ostovoimaa.

252. Kilpailuongelmien poistamiseksi ja perusteellisen tutkimuksen välttämiseksi 
GIMD tarjoutui luopumaan Groupe L’Express-L’Expansionin julkaisemasta La Vie 
Financière -talouslehdestä. Komissio katsoi, että tämä riitti sen epäilyjen poistamiseen, 
kun otetaan huomioon kyseisen julkaisun laatu ja maine. Komissio pyrkii kuitenkin 
takaamaan, että La Vie Financièren ostajalla on julkaisualalla riittävästi uskottavuutta 
toiminnan jatkuvuuden ja markkinoiden pitkän aikavälin kilpailun takaamiseksi. Näin 
varmistetaan, että suurin osa lehden toimittajista jatkaa työtään myynnin jälkeen eikä 
käytä clause de cession -oikeuttaan, joka Ranskan työlainsäädännön mukaan on kaikilla 
lehdistökortin haltijoilla.

Syngenta CP / Advanta (147) ja Fox Paine / Advanta (148)

253. Komission hyväksyi 17. elokuuta tietyin ehdoin yrityskaupan, jolla sveitsi-
läinen yritys Syngenta Crop Protection AG hankkii omistukseensa alankomaalaisen 
siementuottajan Advanta BV:n. Syngenta Crop Protection AG on Syngenta AG:n 
tytäryhtiö. Syngenta AG puolestaan on Advanta BV:n tavoin yritys, joka kehittää, tuot-
taa, jalostaa ja myy erilaisia siemenlaatuja.

254. Komission markkinatutkimus osoitti, että useilla kansallisilla 
siemenmarkkinoilla EU:ssa on vakavia kilpailuongelmia. Näitä olivat sokerijuurikkaan 
siementen markkinat Belgiassa, Espanjassa, Ranskassa, Irlannissa, Italiassa, 
Alankomaissa, Itävallassa, Portugalissa ja Suomessa, maissin siementen markkinat 
Tanskassa, Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, auringonkukan 
siementen markkinat Espanjassa ja Unkarissa, kevätohran siementen markkinat 
Ranskassa sekä sokeriherneen siementen markkinat Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

255. Toimenpiteellä olisi luotu hyvin vahva ja useissa tapauksissa jopa yli kaksi 
kertaa seuraavia kilpailijoita suurempi markkinajohtaja. Sokerijuurikkaan siementen 
markkinoilla ehdotettu toimenpide olisi myös yhdistänyt kaksi Euroopan kolmesta 
suurimmasta kyseisten siementen jalostajasta, jotka ovat samalla myös niiden 
suurimmat tuottajat Euroopassa.

(147) COMP/M.3465.
(148) COMP/M.3506.
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256. Syngenta tarjoutui komission havaitsemien ongelmien poistamiseksi 
myymään Advantan koko siemeniin liittyvän Euroopan liiketoiminnan itsenäiselle 
ostajalle, mikä poistaa osapuolten toimintojen päällekkäisyyden kokonaan kaikilla 
merkityksellisillä markkinoilla Euroopan unionissa.

257. Komissio hyväksyi muutamaa päivää myöhemmin, 20. elokuuta, ehdotetun 
yrityskaupan, jossa yhdysvaltalainen investointirahastoja hallinnoiva Fox Paine ostaa 
Advantan sokerijuurikkaan, rapsin, durran, auringonkukan, nurmikasvien, maissin ja 
viljakasvien siemeniin liittyvän Pohjois-Amerikan ulkopuolisen liiketoiminnan. Kaupan 
myötä Syngenta täytti Syngenta/Advanta-keskittymän yhteydessä antamansa sitoumukset.

258. Komissio havaitsi Fox Painen ja Advantan välistä kauppaa tarkastellessaan, 
että Fox Paine toimii monilla aloilla. Sillä on muun muassa enemmistöosuus 
yhdysvaltalaisessa siemeniä tuottavassa Seminis-yrityksessä, joka jalostaa, kasvattaa 
ja myy hedelmien ja vihannesten siemeniä myös Euroopassa. Seminis- ja Advanta-
yritysten toiminta oli päällekkäistä sokeriherneen ja sipulin siementen markkinoilla, 
mutta markkinatutkimus ei osoittanut tilanteessa erityisiä kilpailuongelmia, sillä 
osapuolet kohtaavat edelleen kilpailua muilta suurilta toimijoilta.

Cytec / UCB Surface Specialties (149)

259. Komissio hyväksyi 17. joulukuuta tietyin ehdoin ehdotetun yrityskaupan, 
jossa yhdysvaltalainen Cytec Industries Inc. (Cytec) ostaa UCB:n Surface Specialties 
-liiketoiminnan (Surface Specialties).

260. Cytec tuottaa erikoiskemikaaleja ja -materiaaleja, esimerkiksi 
kaivostoiminnassa, vedenpuhdistuksessa ja päällystämisessä käytettäviä kemikaaleja, 
liimoja ja komposiitteja sekä elementtirakentamisessa käytettäviä kemikaaleja. Surface 
Specialties kuuluu belgialaiseen kemikaali- ja lääkeyritykseen UCB:hen. Se valmistaa 
päällystyskemikaaleja, liimoja ja grafi ikassa käytettäviä kemikaaleja.

261. Komissio tarkasteli markkinoita ja havaitsi vakavia kilpailuongelmia, jotka 
johtuvat sulautuman osapuolten toiminnan yhdistymisestä teollisuudessa nestemäisten 
päällysteiden silloittamisessa ja vahvistetun kumin adheesionedisteenä käytettävien 
aminohartsien markkinoilla. Cytec pystyi poistamaan nämä ongelmat tarjoutumalla 
luopumaan Surface Specialtiesin Saksassa sijaitsevasta Fechenheimin tehtaasta, joka 
vastaa Surface Specialtiesin miltei koko Euroopan tuotannosta.

262. Komissio tutki myös, voiko se, että Cytec, joka on akryyliamidin suuri 
toimittaja, ja Surface Specialties, joka käyttää akryyliamidia liimojen ja hartsilisäaineiden 
tuotannossa, yhdistetään, estää akryyliamidin tarjontaa kolmansille osapuolille. Epäilyt 
eivät saaneet vahvistusta markkinatutkimuksessa, koska Cytecillä on uskottavia 
kilpailijoita akryyliamidimarkkinoilla ja koska Surface Specialtiesin akryyliamidin 
tarve vaikuttaa olevan vain hyvin pieni osa Cytecin tuotannosta. 
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LISÄLEHTI 7: ENSIMMÄINEN ASKEL EUROOPAN ILMAILUALAN 
VAHVISTAMISESSA – AIR FRANCEN JA KLM:N SULAUTUMINEN SEKÄ AIR 
FRANCEN JA ALITALIAN LIITTOUTUMA

Johdanto
Kolmen viime vuoden aikana yhteisön ilmailualan lainsäädäntö on kehittynyt 
erityisen paljon. Vuonna 2002 annetuilla Open skies -tuomioilla (1) ja 
komission aiempina vuosina aloittamilla lainsäädäntötoimilla (2) luotiin 
oikeusperusta toimiville siviili-ilmailualan sisämarkkinoille. Sen jälkeen oli 
Euroopan lentoyhtiöiden vuoro reagoida uuteen oikeudelliseen ympäristöön ja 
lopettaa Euroopan ilmailualan pirstaloituneisuus luomalla koko EU:n kattavia 
toimijoita. (3) Vuoden 2002 jälkeen Air France ja KLM ovat ensimmäisinä 
eurooppalaisina lentoyhtiöinä käyttäneet tätä mahdollisuutta hyväkseen.

Komission oli varmistettava vuonna 2004, että keskittymisprosessi sujuu täysin 
kilpailusääntöjen mukaisesti. Air France ja KLM ilmoittivat sulautumisestaan 
vuoden 2003 toisella puoliskolla, ja komissio hyväksyi sen 11. helmikuuta 
2004. (4) Pian tämän päätöksen jälkeen 7. huhtikuuta Air Francelle myönnettiin 
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukainen poikkeus, joka koski 
sen perinteisempää liittoutumaa Alitalian kanssa. (5) Näiden kahden tapauksen 
samantapaisuus ajankohdan ja toimijoiden suhteen tarjoaa hyvän mahdollisuuden 
vertailla lentoliikenteeseen liittyviä tapauksia perustamissopimuksen 81 artiklan 
ja sulautuma-asetuksen nojalla.

(1) Asia C-475/98, komissio v. Itävalta; asia C-471/98, komissio v. Belgia; asia C-467/98, komissio 
v. Tanska; asia C-469/98, komissio v. Suomi; asia C-476/98, komissio v. Saksa; asia C-472/98, 
komissio v. Luxemburg; asia C-468/98, komissio v. Ruotsi; asia C-466/98, komissio v. Yhdistynyt 
kuningaskunta, tuomiot 5.11.2002.

(2) Katso erityisesti 5.6.2003 annetut liikenneneuvoston päätelmät ja 29. huhtikuuta 2004 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 847/2004 jäsenvaltioiden ja kolmansien 
maiden välisten lentoliikennesopimusten neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta (EUVL 
L 195, 2.6.2004). Lisäksi neuvosto antoi 26.2.2004 kilpailusäännöistä asetuksen (EY) N:o 411/2004, 
joka koskee voimassa olevien lentoliikennettä koskevien asetusten muuttamista ja asetuksen 
(EY) N:o 1/2003 soveltamista yhteisön ja kolmansien maiden välisen lentoliikenteen osalta.

(3) Komissio toteaa yhteisöjen tuomioistuimen 5. marraskuuta 2002 antamien tuomioiden 
vaikutuksista Euroopan lentoliikennepolitiikkaan antamansa tiedonannon (KOM(2002) 649 
lopullinen) 47 kohdassa, että EU:n ulkopuoliset, erityisesti yhdysvaltalaiset, lentoyhtiöt 
ovat paljon eurooppalaisia lentoyhtiöitä suurempia matkustajamääriensä, ylläpitämiensä 
kauttakulkukeskusten määrän sekä lentokalustonsa määrän suhteen. Tarvitaan keskittymistä, 
jotta näiden lentoyhtiöiden kanssa voidaan kilpailla maailmanlaajuisesti.

(4) COMP/M.3280 – Air France / KLM. Kolmas osapuoli on vienyt asian ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimeen (asia T-177/04).

(5) COMP/38.248 – Air France / Alitalia. Kolmas osapuoli on vienyt asian ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimeen (asia T-300/04).
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Toimenpiteiden oikeudellinen kehys ja Euroopan lentoliikenteen uudet 
suuntaukset

Voidakseen liikennöidä useampia reittejä ja parantaa kapasiteetin käyttöastetta 
alhaisemmin kustannuksin suuret lentoyhtiöt pyrkivät luomaan säteittäisjärjes-
telyjä (”hub-and-spoke”) ja keskittämään liikennettä omiin keskuksiinsa. Tavoi-
tetta tuetaan muiden lentoyhtiöiden kanssa tehtävin sopimuksin, jotka voivat 
olla strategisia liittoutumia (esimerkiksi Air France / Alitalia) ja sulautumia 
(esimerkiksi Air France / KLM). Sulautumien etuina liittoutumiin verrattuna 
ovat rationalisoinnin helppous ja osapuolten verkostorakenteen yhdistäminen. 
Erimaalaisten lentoyhtiöiden väliset sulautumat EU:ssa olivat kuitenkin hanka-
lia valtioiden välisiä liikenneoikeuksia koskevien kahdenvälisten kansainvälisten 
sopimusten järjestelmän vuoksi.

Kansainvälistä siviili-ilmailua koskevan yleissopimuksen (Chicagon yleissopimus, 
joka tehtiin 7. joulukuuta 1947) mukaan kullakin itsenäisellä valtiolla on oikeus 
myöntää liikenneoikeuksia omaan ilmatilaansa. Sen perusteella kolmansille 
maille on annettu liikenneoikeuksia kahdenvälisin sopimuksin. Niiden 
nojalla allekirjoittaneet valtiot antavat liikenneoikeuksia usein ainoastaan 
lentoyhtiöille, joilla on kyseisten valtioiden kansallisuus (kansallisuuslauseke). 
Vaikka sisämarkkinat olivat tulleet EU:ssa ilmailualalla voimaan vuoteen 
1997 mennessä (6), minkä ansiosta yhteisön lentoyhtiöt ovat voineet kilpailla 
Euroopan markkinoilla, kansainvälisiä lentoja EU:hun ja EU:sta ovat aiemmin 
koskeneet – ja koskevat yhä – monet rajoitukset, myös kansallisuuslauseke. Jos 
siis belgialainen lentoyhtiö myydään brittiläiselle lentoyhtiölle – ja se menettää 
näin Belgian kansallisuutensa –, se saattaa menettää oikeutensa lentää Belgiasta 
kolmansiin maihin ja kolmansista maista Belgiaan, sillä kyseinen kolmas maa voi 
kyseenalaistaa sen kansallisuuden ja kansallisuuteen liittyvät liikenneoikeudet. 
Liikenneoikeuksien menettämisen vaara on toisinaan katsottu liian suureksi, 
mikä on heikentänyt sulautuman toteuttamisen taloudellista kannattavuutta. 
Tämä on yksi syy, jonka vuoksi EU:n sisäiset sulautumahankkeet ovat harvoin 
menestyneet (7) – ennen Air Francen ja KLM:n tapausta. Koska oikeudellinen 
kehys on ollut tällainen, Euroopan lentoyhtiöt ovat suosineet strategisia 
liittoutumia.

”Open skies” -tuomiot ovat muuttaneet tilannetta. Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuin antoi tuomion, jonka mukaan jäsenvaltioilla ei ole oikeutta tehdä 
Yhdysvaltain kanssa sitoumuksia, ja niitä tehneet jäsenvaltiot ovat rikkoneet

(6) Asetukset (ETY) N:o 2407/92, (ETY) N:o 2408/92 ja (ETY) N:o 2409/92.
(7) Eräitä aiempia päätöksiä yhteisössä toimivien lentoyhtiöiden sulautumista ovat 5.10.1992 

asiassa IV/M.616, Air France / Sabena, tehty päätös ja 11.8.1999 asiassa COMP/JV.19, KLM/
Alitalia, tehty päätös.
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yhteisön yksiomaista toimivaltaa useilla aloilla. Lisäksi tuomioistuin totesi, 
että jäsenvaltioiden omien kansallisten lentoyhtiöidensä puolesta tekemät 
kahdenväliset sopimukset, joilla suljetaan pois muut yhteisön lentoyhtiöt, ovat 
EY:n perustamissopimuksen 43 artiklassa määrätyn sijoittautumisvapauden 
vastaisia. Tämän tuloksena kolmansien maiden kanssa tehdyissä sopimuksissa 
olevat kansallisuuslausekkeet on korvattava yhteisölausekkeella. Voimassa olevia 
kahdenvälisiä sopimuksia on muutettava ja kolmansien maiden on tunnustettava 
yhteisölauseke, jotta voidaan varmistaa, että lentoliikennepalvelujen oikeusperusta 
on kunnossa. (8) Näin edellä mainittu kaupallinen riski poistuu ja yhteisön 
lentoyhtiöiden väliset sulautumat ovat todennäköisempiä.

Toimenpiteiden kuvaus

”Keskittymän” käsite kattaa ”vain toimet, joiden seurauksena asianomaisten 
yritysten rakenne pysyvästi muuttuu”. (9) Air Francen ja KLM:n välisen 
16. lokakuuta 2003 allekirjoitetun puitesopimuksen (10) mukaan kaksi aiemmin 
itsenäistä lentoyhtiötä sulautuu lopulta yhdeksi markkinatoimijaksi (jonka 
nimi on Air France-KLM). Entisillä Air Francen osakkeenomistajilla on 
81 prosenttia Air France-KLM:n osakkeista ja KLM:n vähemmistöosakkailla 
loput 19 prosenttia. Vaikka täydellisen sulautumisen synergiavaikutukset olisivat 
paremmat, kolmannet maat hyväksyvät ajatuksen ”yhteisön lentoyhtiöstä” 
vasta vähitellen, mikä edellyttää varovaista ja asteittaista lähestymistapaa. Air 
France saa aluksi KLM:ssä laajan veto-oikeuden, ja KLM pitää Alankomaiden 
kansallisuuden. Yhdentymistä vahvistetaan toisessa vaiheessa, ja lopulta 
sulautuman tuloksena syntynyt yritys voi toimia yhtenä lentoyhtiönä. Air 
Francen veto-oikeus KLM:ssä tarkoittaa, että ilmoitettu yrityskauppa muodostaa 
sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun keskittymän.
Air France ja Alitalia ovat sopineet laajassa liittoutumassaan sovittavansa 
toimintamallinsa ja kaupallisen toimintansa yhteen useilla reiteillä (aluksi 
Ranskan ja Italian välisillä reiteillä) käyttämällä yhteistunnuksia (code-
sharing), koordinoimalla verkostoja, reittejä ja osakkeiden hintoja sekä

(8) Komissio sai 5.6.2003 neuvostolta omasta ehdotuksestaan valtuudet neuvotella yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa kattavan lentoliikennesopimuksen Yhdysvaltain kanssa sekä 
horisontaalisen valtuutuksen neuvotella kolmansien maiden kanssa kaikista aloista, jotka 
kuuluvat yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan. Komissio toteaa tiedonannossa yhteisöjen 
tuomioistuimen 5. marraskuuta 2002 antamien tuomioiden vaikutuksista Euroopan 
lentoliikennepolitiikkaan, että yhteisölausekkeista neuvotteleminen tarjoaa yhteisön 
lentoliikenteen harjoittajille mahdollisuuden laajentaa kansainvälisiä toimintojaan muiden 
jäsenvaltioiden lentoasemilta, ja se tasoittaa tietä kohti eri jäsenvaltioiden lentoyhtiöiden yhä 
suurempaa taloudellista yhdentymistä. 

(9) Asetuksen (ETY) N:o 4064/89 johdanto-osan 23 kappale.
(10) Sopimuksesta ilmoitettiin asetuksen (ETY) N:o 4064/89 nojalla 18.12.2003.
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toteuttamalla yhteistä myyntistrategiaa. Toisin kuin Air Francen ja 
KLM:n tapauksessa, Air France ja Alitalia ovat jatkossakin kaksi erillistä ja 
itsenäisesti markkinoilla toimivaa yksikköä. Liittoutuman tuloksena ei synny 
oikeudellisesti eikä tosiasiallisesti uutta kokonaisuutta, eikä osapuolten rakenne 
muutu erityisesti valvonnan suhteen. Lisäksi liittoutuma ei tule markkinoille 
itsenäisesti, sillä asiakkaiden kanssa asioidaan Air Francen ja Alitalian kautta. 
Liittoutuma ei siis ole keskittymä, vaan EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 
soveltamisalaan kuuluva yhteensovittamista koskeva sopimus. (11) Liittoutuman 
ansiosta osapuolet voivat kuitenkin sulautua myöhemmin.

Toimenpiteisiin liittyvä markkinoiden määritelmä ja arviointi

Tapausten aineellisoikeudellisia seikkoja koskeva arvio on samankaltainen. 
Ensinnäkin komissio määritteli merkitykselliset markkinat oikeuskäytännössä 
vahvistetun, vakiintuneen lähtö- ja määräpaikkapareihin liittyvän lähestymistavan 
mukaan. (12) Air France / KLM -päätöksessä tarkasteltiin laajalti verkostojen välisen 
kilpailun tärkeyttä kysynnän kannalta, mutta kummassakin päätöksessä päätelmä 
oli silti, että asiakkaan näkökulmasta kukin lähtö- ja saapumispaikkayhdistelmä 
olisi katsottava erilliseksi markkina-alueeksi; matkustajien kannalta tärkeää on 
juuri kahden tietyn paikan välinen liikennöinti. Komissio myös arvioi lähtö- ja 
saapumispaikkayhdistelmien tarkan käyttölaajuuden kartoittamiseksi, voivatko 
lentokentät korvata toisensa tietyn asiakasalueen sisällä. Se katsoi, että kaksi 
suurinta lentoasemaa saattoi korvata toisensa Pariisissa, Milanossa, Roomassa 
ja New Yorkissa. Kuten muissakin lentoliikennettä koskevissa päätöksissä, 
komissio jakoi matkustajat niihin, joille aika on merkittävä tekijä, ja niihin, 
joille lentoajankohdalla ei ole merkitystä. (13) Lisäksi molemmissa tapauksissa 
reitit, joilla osapuolten toiminta oli päällekkäistä ja joilla ne olivat potentiaalisia 
kilpailijoita, katsottiin merkityksellisiksi markkinoiksi.

Samankaltaisuuksista huolimatta näiden toimenpiteiden erilaisen luonteen 
ja laajuuden vuoksi Air Francen ja KLM:n tapausta tutkittiin laajemmin. 
Tutkimukseen sisältyi kansainvälisten reittien (14) sekä Air Francen ja KLM:n 

(11) Katso Air Francea ja Alitaliaa koskevan päätöksen 37 kohta.
(12) Katso yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen, antama tuomio 

(Kok. 1989, s. I-803), ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-2/93, Air France v. 
komissio, antama tuomio (Kok. 1994, s. II-323), komission 12.1.2001 asiassa COMP/M.2041, 
United Airlines / US Airways, tekemä päätös.

(13) Aikatekijää painottaville asiakkaille matkustusaika on tärkeä panostus, eivätkä he halua korvata 
suoria lentoja koneenvaihtoa edellyttäviin lentoihin tai joustaa lähtö- ja saapumisajoissa, ja 
heidän varauksensa on voitava muuttaa lyhyellä aikavälillä.

(14) Air Francen ja Alitalian liittoutumaa koskevan päätöksen tekemisen aikaan (jolloin sovellettiin 
asetusta (ETY) N:o 3975/87) komissiolla oli täytäntöönpanovaltuudet ainoastaan yhteisön 
sisäisten reittien osalta.



Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2004 – Nide 1

100

muiden lentoyhtiöiden kanssa tekemien kumppanuuksien vaikutusten 
arviointi. Komissio katsoi, että pitkillä lennoilla koneenvaihtoa edellyttävät 
lennot kilpailevat suorien lentojen kanssa tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi 
kun vaihtoaika on alle 150 minuuttia. (15) Air Francen ja KLM:n tapausta 
arvioitaessa otettiin huomioon myös osapuolten yhteistyökumppanit kullakin 
merkityksellisellä reitillä (esimerkiksi Air Francen Skyteam-liittoutuman jäsenet 
ja KLM:n yhdysvaltalainen kumppani NorthWest). Koska Air Francen ja Alitalian 
välillä oli vahva taloudellinen ja kaupallinen suhde ja laaja liittoutuma, komissio 
totesi, ettei Alitalialla ollut enää kannustinta kilpailla KLM:n kanssa Italian ja 
Alankomaiden välisillä reiteillä, ja kyseiset reitit otettiin mukaan keskittymän 
kilpailuvaikutusten arviointiin. Lisäksi Air France / KLM -päätöksen yhteydessä 
arvioitiin myös muut liitännäismarkkinat, esimerkiksi rahtikuljetukset ja huolto.

Komissio havaitsi kilpailuongelmia Air Francen ja Alitalian tapauksessa seitsemällä 
reitillä ja Air Francen ja KLM:n tapauksessa yhdeksällä yhteisön sisäisellä 
reitillä ja viidellä mannertenvälisellä reitillä. Näillä reiteillä osapuolten yhteinen 
markkinaosuus ja markkinoille pääsyn esteet ovat suuret pitkälti lentoasemien 
ruuhkautumisen vuoksi joko lähtö- tai saapumispaikassa tai molemmissa.

Sovellettujen korjaustoimenpiteiden yhtäläisyydet ja erot

Lentoliikenteen liittoutumisesta ja keskittymisestä johtuvat kilpailuongelmat ovat 
samankaltaisia, ja siksi myös korjaustoimenpiteet ovat samoja. Kilpailuongelmat 
alalla eivät yleensä johdu fyysisen kapasiteetin rajoituksista, jotka edellyttäisivät 
tietystä liiketoiminnasta (esimerkiksi lentokoneista tai tytäryhtiöistä) 
luopumista, vaan kyseessä ovat usein markkinoille tulon esteet eli lähtö- ja 
saapumisaikojen (”slottien”) saaminen. (16) Osapuolet suostuivat molemmissa 
tapauksissa luovuttamaan lähtö- ja saapumisaikoja kilpailijoiden käyttöön, jotta 
ne voisivat liikennöidä reiteillä, joilla komissio katsoi olevan kilpailuongelmia. 
Korjaustoimenpiteiden lisäksi toteutettiin muita toimenpiteitä (vuorotiheyden 
jäädyttäminen ja velvoite tehdä sopimuksia kanta-asiakasohjelmista, interline-
järjestelmistä, yhdistetyistä kuljetuspalveluista ym.).

(15) Tämä periaate otettiin käyttöön ensimmäisen kerran United Airlines / US Airways -päätöksessä.
(16) Jos luopuminen on vaikeaa tai mahdotonta, ”ehdotetusta keskittymästä seuraava 

markkinarakenteen muutos voi johtaa siihen, että pääsy merkityksellisille markkinoille estyy 
tai rajoittuu merkittävästi. Kyseiset esteet voivat johtua määräysvallasta verkkoinfrastruktuurin 
– – suhteen – –. Tällaisissa olosuhteissa korjaustoimenpiteiden tavoitteena voi olla 
markkinoille pääsyn helpottaminen varmistamalla, että tarvittava infrastruktuuri – – on 
kilpailijoiden saatavilla”. Katso neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 ja komission asetuksen 
(EY) N:o 447/98 mukaan hyväksyttävistä korjaustoimenpiteistä annettu komission tiedonanto 
(EYVL C 68, 2.3.2001), 28 kohta.
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Korjaustoimenpiteiden olisi kuitenkin heijastettava erityispiirteitä, jotka johtuvat 
liittoutuman ja keskittymän luonteen erilaisuudesta. Yhteistyötä harjoittava 
liittoutuma ei muuta markkinoita pysyvästi, ja perustamissopimuksen 81 artiklan 
3 kohdan mukainen päätös tehdään aluksi kuudeksi vuodeksi, minkä jälkeen sitä 
tarkistetaan. Sen sijaan keskittymällä (eli sulautumaa koskevalla päätöksellä) on 
pysyvä vaikutus yritysten ja markkinoiden rakenteeseen. Tämän vuoksi rakenteelliset 
korjaustoimenpiteet ovat erityisen tärkeitä sulautuman yhteydessä. (17)

Tässä suhteessa Air Francea ja KLM:ää koskeva päätös on innovatiivisempi, 
ja se edustaa pysyvämpää ja rakenteellisempaa lähestymistapaa kuin aiemmat 
perinteiset lähtö- ja saapumisaikojen jakamista koskevat korjaustoimenpiteet. 
Ensinnäkin lähtö- ja saapumisajoista luovutaan rajoittamattomaksi ajaksi. 
Osapuolten luovuttamat lähtö- ja saapumisajat, jotka eivät enää ole käytössä 
tiettyjen kaupunkien välisellä reitillä, annetaan takaisin lentokentän lähtö- ja 
saapumisaikojen pooliin, jos aikojen luovuttamisvelvoite ei ole enää voimassa. 
Amsterdamin ja Pariisin väliselle reitille valittiin ”kruununjalokiviä” koskeva 
vaihtoehto, sillä kilpailijoista on erityisen vaikeaa tulla tälle reitille, joka yhdistää 
Air Francen ja KLM:n toiminnan keskukset. Markkinoille tuleva lentoyhtiö 
voi jopa saada kyseiselle reitille aiemmin saavutettuihin oikeuksiin perustuvat 
osapuolten lähtö- ja saapumisajat (”grandfather rights”) tietyin edellytyksin, kun se 
on liikennöinyt reittiä vähintään kolme vuotta.

Komission pitkien lentojen korjaustoimenpiteitä koskeva olettamus, että 
koneenvaihtoa edellyttävät lennot aiheuttavat suorille lennoille kilpailupainetta, 
oli varmistettava tässä tapauksessa. Tämän vuoksi Ranskan ja Alankomaiden 
viranomaiset ilmoittivat, etteivät ne puutu koneenvaihtoa edellyttävien lentojen 
hintojen määrittelyyn useilla reiteillä (niin kutsuttu kuudes vapaus) ja että ne 
varmistavat, että muilla lentoyhtiöillä on oikeus välilaskuun Amsterdamissa tai 
Pariisissa lennoilla EU:n ulkopuolisiin kohteisiin (viides vapaus). Nämä julistukset 
liitettiin Air Francea ja KLM:ää koskevaan päätökseen.

(17) Katso asia T-102/96, Gencor v. komissio, Kok. 1999, s. II-753.

3 Siirrot

Kabel Deutschland / ish (150)

263. Komissio vastaanotti 20. huhtikuuta ilmoituksen yrityskaupasta, jossa 
saksalainen Kabel Deutschland GmbH (KDG) ostaa saksalaiset yritykset ish GmbH & 
Co. KG:n ja ish KS NRW GmbH & Co. KG:n (jäljempänä yhteisesti ’ish’).

(150) COMP/M.3271.
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264. KDG hallinnoi Deutsche Telekom AG:n entistä laajakaistakaapeliverkkoa 
kaikkialla Saksassa lukuun ottamatta Hessenin, Baden-Württembergin ja Nordrhein-
Westfalenin osavaltioita. Viimeksi mainitussa osavaltiossa ish on laajakaistakaapeli-
verkon operaattori. Molemmat yritykset lähettävät verkkoalueillaan (TV:n ja radion) 
lähetyssignaalia sekä tarjoavat Internet-liittymiä. KDG aikoi ostaa ishin lisäksi kaksi 
Saksan jäljellä olevaa alueellista laajakaistakaapelioperaattoria, iesy Hessenin ja Kabel 
Baden-Württembergin. Toisin kuin KDG:n ja ishin sulautuma, nämä kaksi keskitty-
mää kuuluivat Saksan kilpailuviranomaisen (Bundeskartellamt) toimivaltaan.

265. Saksan kilpailuviranomainen toimitti 14. toukokuuta komissiolle siir-
topyynnön, jonka mukaan sulautuma johti määräävän markkina-aseman 
vahvistumiseen useilla Saksan markkinoilla. Vahvistuminen saattoi Saksan kilpailuvi-
ranomaisen mukaan johtua kahden verkon yhdistämisestä aiheutuvasta kattavuuden 
paranemisesta lähetyssignaalin syöttömarkkinoilla, joilla lähetystoiminnan harjoittaja 
edellyttää signaalinsa lähettämistä laajakaistakaapelin kautta. Lisäksi jos ish ei enää olisi 
KDG:n kilpailija, Saksan kilpailuviranomaisen mukaan kilpailu estyisi edelleen mak-
sullisten digitaalitelevisiopalvelujen markkinoilla, signaalin toimittamisessa alueelli-
sesta laajakaistakaapelista sisäiseen kaapelijärjestelmään ja signaalin toimittamisessa 
loppukäyttäjälle. KDG:n katsottiin olevan jo määräävässä markkina-asemassa joillakin 
alueellisilla markkinoilla.

266. Komissio katsoi, että edellytykset asian siirtämiselle Saksan kilpailuviran-
omaisen käsiteltäväksi täyttyivät, kun otettiin huomioon niiden kansallisten 
markkinoiden laajuus, joihin yrityskauppa vaikutti. Komissio totesi, että Saksan kil-
pailuviranomainen oli parhaassa asemassa analysoimaan alustavasti kilpailuongelmat, 
sillä analyysi edellytti paikallisten markkinoiden ja kansallisten erityisolosuhteiden tar-
kastelua. Lisäksi kaikki KDG:n ehdottamat liiketoimet – ishin, iesy Hessenin ja Kabel 
Baden-Württembergin ostot – aiheuttivat samankaltaisia kysymyksiä, joten saman 
kilpailuviranomaisen olisi tarkasteltava ne samalla tavalla. Näin ollen komissio päätti 
7. kesäkuuta siirtää asian käsittelyn Saksan kilpailuviranomaiselle

Accor/Barrière/Colony (151)

267. Komissio päätti 4. kesäkuuta siirtää osan pelikasinoalalla toimivien 
Accorin, Barrière-Desseignen perhekonsernin ja Colonyn ehdotetun yhteisyrityksen 
käsittelystä Ranskan kilpailuviranomaisille. Osittainen siirto koski toimenpiteen 
kilpailuvaikutuksen arviointia kahdella Ranskan alueella, Côte d’Azurin alueella sekä 
Basquesin ja Landesin rannikolla. Samana päivänä komissio hyväksyi toimenpiteen 
muiden tuotemarkkinoiden ja maantieteellisten markkinoiden osalta.

268. Komission tutkimuksessa kävi ilmi, että kasinotoiminnan markkinoilla oli 
paikallinen ulottuvuus, joka voidaan määritellä joko merkityksellisen maantieteellisen 
kauppa-alueen (tunnin ajomatkan) tai väestömäärän perusteella. Määritelmän 

(151) COMP/M.3373.
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perusteella toimenpide olisi aiheuttanut kilpailuongelmia mainituilla kahdella Ranskan 
alueella. Komissio totesi tämän vuoksi, että Ranskan viranomaisilla oli parhaat 
edellytykset arvioida toimenpiteen vaikutukset näihin paikallisiin markkinoihin, joten 
se päätti siirtää kilpailuvaikutusten arvioinnin Ranskalle.

269. Yhteisyritykseen liittyivät myös kasinolupien ostaminen ja hotellimarkkinat. 
Komissio hyväksyi ne, sillä se katsoi, ettei toimenpiteestä aiheutunut kilpailulle niiden 
suhteen riskejä.

270. Ranskan kilpailuviranomaiset hyväksyivät yhteisyrityksen 28. heinäkuuta 
siten, että edellytyksenä on korjaustoimenpiteiden toteuttaminen mainituilla 
markkinoilla. Osapuolten on luovuttava kahdesta kasinosta, joista toinen on Côte 
d’Azurin alueella ja toinen Basquesin ja Landesin rannikolla.

4 Peruutetut ilmoitukset

INA/AIG/SNFA (152)

271. Saksalainen laakerivalmistaja INA Holding Schaeffl  er KG (INA) ja 
yhdysvaltalainen vakuutuskonserni AIG ilmoittivat komissiolle 22. syyskuuta 
ranskalaisen tarkkuuslaakerivalmistajan SNFA:n ostamisesta yhdessä. INA ja SNFA 
ovat erikoistuneet liukulaakerien tuotantoon. AIG on kansainvälinen vakuutuskonserni, 
joka ei toimi lainkaan laakerialalla. Tarkkuuslaakereita käytetään enimmäkseen 
sovelluksissa, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, erityisesti työstökoneiden 
valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusalalla.

272. Komissio oli aloittanut 23. lokakuuta 2003 perusteellisen tutkimuksen 
ehdotetusta toimenpiteestä, sillä epäiltiin, että kilpailun poistuminen Länsi-Euroopan 
suurimman ja toiseksi suurimman työstökoneiden tarkkuuslaakerien valmistajan 
väliltä antaisi INA:lle määräävän markkina-aseman. Komissio katsoi markkinoita 
koskevan tutkimuksen perusteella alustavasti, että kilpailu vähenisi toimenpiteen 
vuoksi merkittävästi työstökoneisiin tarkoitettujen viistokuulalaakerien markkinoilla 
Länsi-Euroopassa, sillä siinä yhdistyisi kaksi suurinta sekä laadun, luotettavuuden, 
innovaatioiden ja valikoiman laajuuden kannalta vahvinta toimijaa. Yksikään 
markkinoille jäävistä kilpailijoista – ruotsalainen SKF, japanilainen NSK tai pienemmät 
toimijat – ei pystyisi aiheuttamaan INA:lle tarpeeksi laajaa ja tehokasta kilpailupainetta. 
Komissio totesi myös, etteivät asiakkaat todennäköisesti pystyisi pitämään INA:n 
hinnoittelua kurissa, sillä useimmat työstökone- ja karavalmistajat ovat pieniä yrityksiä, 
joiden neuvotteluvoima on rajallinen.

273. Komissio päätti havaitsemiensa suurten ongelmien vuoksi lähettää INA:lle 
ja AIG:lle väitetiedoksiannon 19. joulukuuta 2003. Lopullista päätöstä ei kuitenkaan 
tehty, sillä osapuolet luopuivat kaupasta tammikuussa 2004.

(152) COMP/M.3093.
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RWA/AMI (153)

274. Itävaltalaiset yritykset RWA Raiff eisen-Ware Austria AG (RWA) ja AMI 
Agro Linz Melamine International GmbH (AMI) luopuivat 11. lokakuuta Inter-Fert 
Düngemittel GmbH (Inter-Fert) -yhteisyrityksen luomisesta ja peruuttivat komissiolle 
tekemänsä ilmoituksen. Yhteisyrityksessä olisivat yhdistyneet Itävallan suurin 
lannoitteiden tuottaja AMI ja suurin maatalousalan tukkuorganisaatio RWA.

275. Komissio oli aloittanut 29. syyskuuta tekemällään päätöksellä menettelyn 
toisen vaiheen, sillä aiotun sulautuman alustavassa tarkastelussa oli ilmennyt, 
että yhteisyritys vahvistaisi RWA:n määräävää markkina-asemaa lannoitteiden 
tukkumarkkinoilla Itävallassa. Komissio havaitsi kilpailuongelmia myös naapurialueen 
Baijerin lannoitekaupassa.

276. Komissio katsoi alustavasti, että RWA:lla oli yksin noin 55–65 prosentin 
markkinaosuus tietyntyyppisten lannoitteiden erillisillä markkinoilla tai yhteensä 
kaikkien lannoitteiden markkinoilla ja että toimenpiteen vuoksi AMI, tärkeä 
kilpailija Itävallan tukkumarkkinoilla, olisi poistunut markkinoilta. Lisäksi 
RWA:n määräävä markkina-asema olisi vahvistunut sulautumasta AMI:n kanssa 
johtuvan vertikaalisen yhteyden vuoksi. Yhteisyritys olisi aiheuttanut markkinoiden 
sulkeutumisen riskin. Toimenpide olisi voinut vahvistaa myös RWA:n emoyhtiön 
BayWan määräävää markkina-asemaa lannoitteiden vähittäismarkkinoilla Baijerissa, 
jossa sen markkinaosuus on noin 70 prosenttia. Tämä olisi saattanut johtaa BayWan 
kilpailijoiden sulkemiseen markkinoilta ja kilpailun estymiseen merkittävällä tavalla 
huomattavassa osassa yhteismarkkinoita.

277. Kilpailuongelmien poistamiseksi Itävallassa ja Baijerissa osapuolet ehdottivat 
sitoumuksia, joiden ei kuitenkaan katsottu olevan riittäviä vaikutusalaan kuuluvilla 
markkinoilla. Tämä käsitys vahvistui, kun sitoumuksia testattiin markkinoilla. 
Osapuolet peruivat ilmoituksensa, kun niille ilmoitettiin komission aloittavan toisen 
vaiheen menettelyn.

C – TUOMIOISTUIMISSA KÄSITELTYJÄ ASIOITA

Portugalin tasavalta v. komissio (Cimpor)

278. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi 22. kesäkuuta komissiota koskevan 
tuomion (154) asiassa, joka liittyi komission 22. marraskuuta 2000 sulautuma-asetuksen 
21 artiklan 3 kohdan (155) nojalla tekemään päätökseen asiassa Secil/Holderbank/
Cimpor (156) ilmoitetun keskittymän tarkastelun yhteydessä. Komissio kehotti 

(153) COMP/M.3423.
(154) Asia C-42/01, Portugalin tasavalta v. komissio, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa.
(155) Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 21 artiklan 3 kohta on nyt neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 139/2004 21 artiklan 4 kohta.
(156) COMP/M.2054.
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sulautuma-asetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisessa päätöksessä (jäljempänä 
’päätös’) Portugalin hallitusta toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet yhteisön oikeuden 
noudattamiseksi ja peruuttamaan kaksi päätöstä (despacho 5. heinäkuuta ja 11. elokuuta 
2000), jotka koskivat ehdotettua keskittymää. Keskittymästä oli ilmoitettu komissiolle, 
ja se oli yhteisön laajuinen. Hallitus vastusti peruuttamista kansallisen yksityistämistä 
koskevan lainsäädännön perusteella.

279. Komissio totesi päätöksessä sekä tuomioistuimessa, että 21 artikla perustuu 
tasapainoiseen tilanteeseen, jossa toisaalta jäsenvaltioilla on velvoite ilmoittaa 
komissiolle etukäteen ”muusta yleisestä edusta” ja jättää toteuttamatta toimenpiteitä 
suojatakseen tällaisia etuja ja jossa toisaalta komissiolla on velvoite arvioida ja päättää 
kuukauden kuluessa, onko tällainen etu sopusoinnussa yhteisön oikeuden yleisten 
periaatteiden ja muiden yhteisön sääntöjen kanssa. Komissio katsoi, että 21 artiklan 
3 kohdan vaikutus lakkaisi, jos komissio ei ilmoituksen tekemättä jättämisen vuoksi 
voisi arvioida, onko jäsenvaltion toteuttama toimenpide perusteltu 21 artiklan 
3 kohdassa selkeästi mainitun oikeutuksen perusteella. Jäsenvaltiot voisivat helposti 
välttää komission valvonnan jättämällä toimenpiteet ilmoittamatta.

280. Komission mukaan 21 artiklaa olisi siis tulkittava siten, että komissio voi tehdä 
päätöksen toimenpiteen tunnustamisesta EU:n perustamissopimuksen mukaiseksi 
riippumatta siitä, onko toimenpiteestä ilmoitettu, vaikka toimenpide ei olisi yhdenkään 
21 artiklassa mainitun kolmen perusteen mukainen.

281. Komissio totesi, että Portugalin hallituksen tekemien keskittymiä 
vastustavien päätösten perustelut kiteytyvät toisen päätöksen tekstissä. Sen mukaan 
osakkeenomistajarakenteen kehitystä on tarpeen suojella yksityistettävissä yrityksissä, 
jotta kapasiteetti ja kansallinen tuotanto vahvistuvat Portugalin talouspolitiikan 
suuntaviivojen mukaisesti. (157)

282. Komissio katsoi, ettei tämä tavoite kuulu sulautuma-asetuksen 21 artiklan 
3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin oikeutettuihin etuihin (yleinen 
turvallisuus, tiedonvälityksen moniarvoisuus ja vakavaraisuussäännöt). Kun Portugalin 
hallitus teki päätökset, joissa ei hyväksytty yli kymmenen prosentin osuuden ostoa 
Cimporin osakkeista, se komission mukaan itse asiassa kielsi koko oston ja asetti 
näin ollen esteitä perustamissopimuksen mukaiselle sijoittautumisoikeudelle ja 
pääoman vapaalle liikkuvuudelle. Tätä ei voitu katsoa oikeutetuksi Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tunnustettujen yleisten etujen 
perusteella. Portugalin hallitus ei ollut ainakaan vedonnut tällaisiin etuihin. Portugalin 
valtiovarainministerin tekemissä kahdessa päätöksessä, joita ei sulautuma-asetuksen 

(157) Portugalin asetuksen N:o 380/93 tavoite.
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21 artiklan 3 kohdan vastaisesti ollut ilmoitettu komissiolle, perusteena olevaa etua ei 
siis katsottu yhteisön oikeuden mukaiseksi. (158)

283. Tämän seurauksena yksi peruskysymyksistä komission kannalta oli se, 
oliko komissiolla toimivalta tehdä kyseisissä olosuhteissa sulautuma-asetuksen 
21 artiklan 3 kohdan mukainen päätös vai olisiko asiassa pitänyt aloittaa rikkomisesta 
johtuva menettely perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla. Komission mukaan 
olisi tulkittava, että 21 artiklan 3 kohta koskee myös tilannetta, jossa jäsenvaltio ei 
ole ilmoittanut komissiolle yleistä etua – joka on muu kuin yleinen turvallisuus, 
tiedonvälityksen moniarvoisuus tai vakavaraisuussäännöt –, jota se haluaa suojella 
toimenpiteiden toteuttamisen ennakkoedellytyksenä.

284. Tuomioistuin oli komission kanssa samaa mieltä siitä, että komissiolla on 
toimivalta tehdä päätös siitä, ovatko edut yleisten periaatteiden ja yhteisön oikeuden 
muiden säädösten mukaisia riippumatta siitä, oliko eduista ilmoitettu sille. Jos 
komission ainoa vaihtoehto tapauksessa, jossa jäsenvaltio ei ole ilmoittanut mitään, 
olisi nostaa laiminlyöntikanne perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla, yhteisön 
päätöksiä olisi mahdotonta saada aikaan sulautuma-asetuksessa säädetyissä lyhyissä 
määräajoissa. Tämä puolestaan lisäisi riskiä, että jäsenvaltioissa jo toteutetut kansalliset 
toimenpiteet haittaavat peruuttamattomasti yhteisönlaajuista sulautumaa. Tällöin 
jäsenvaltiot pystyvät kiertämään säännöksessä vahvistetun valvonnan, eikä sulautuma-
asetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisella komission tarkastelulla ole vaikutusta.

285. Jos jäsenvaltio ei ilmoita kansallisilla toimenpiteillä tavoiteltua etua, näiden 
etujen yksilöiminen on komissiolle epävarmempaa ja monimutkaisempaa. Se voi 
kuitenkin pyytää kyseiseltä jäsenvaltiolta lisätietoja. Yhteisöjen tuomioistuin toteaa, 
että tässä tapauksessa komissio myös pyysi lisätietoja. Vastaavissa tilanteissa komission 
on ensin tarkasteltava, ovatko toimenpiteet perusteltuja sulautuma-asetuksen 
21 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa mainittujen etujen perusteella (yleinen 
turvallisuus, tiedonvälityksen moniarvoisuus ja vakavaraisuussäännöt). Tuomioistuin 
katsoi, että tehdessään kiistanalaisen päätöksen komissio ei loukannut yhteisöjen 
tuomioistuimen tai kansallisten tuomioistuinten oikeudellista toimivaltaa ja ettei se 
rikkonut sulautuma-asetuksen 21 artiklan 1 kohtaa, perustamissopimuksen 220 tai 
226 kohtaa taikka menettelysääntöjä.

(158) Tuomioistuin antoi 4. kesäkuuta 2002 menettelyn ollessa käynnissä tuomion asiassa C-367/98. 
Kyseisessä kanteessa komissio oli kyseenalaistanut sisämarkkinasääntöjen perusteella muun 
muassa Portugalin lain N:o 11/90 (yksityistämistä koskeva puitelaki) sekä asetuksen N:o 380/93 
(ennakkohyväksyntä). Tuomioistuin katsoi, että Portugalin soveltamilla säännöillä syrjittiin selkeästi 
muista jäsenvaltioista tulevia sijoittajia rajoittamalla pääoman vapaata liikkuvuutta. Tuomioistuin 
totesi Portugalin taloudellisten etujen suojelemisen tarpeesta, että vakiintuneen oikeuskäytännön 
mukaan tällaisia taloudellisia perusteluja (joita esitettiin ennakkohyväksyntää koskevan menettelyn 
puolustamiseksi) ei voida esittää vapaan liikkuvuuden esteiden oikeutuksena. Portugali oli jättänyt 
perustamissopimuksen 73b artiklan (nykyään 56 artiklan) mukaiset velvoitteensa täyttämättä 
erityisesti ottamalla käyttöön ja pitämällä voimassa lain N:o 11/90 ja asetuksen N:o 380/93.
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286. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin korosti selvästi tuomiossaan kansallisten ja 
yhteisön viranomaisten toimivallan selkeää jakoa samoin kuin niiden toimenpiteiden 
jakoa, jotka kansalliset ja yhteisön viranomaiset voivat toteuttaa sulautumien 
valvomiseksi tehokkaasti hyvän hallintotavan, oikeusvarmuuden ja asianomaisten 
yritysten oikeutettujen etujen mukaisesti. Tärkeintä on kuitenkin, että tuomioistuin 
tunnustaa sulautuma-asetuksen 21 artiklan 3 kohdan olevan erityissäädös (lex 
specialis), joka on etusijalla perustamissopimuksen 226 artiklan mukaiseen 
laiminlyöntikanteeseen nähden.

MCI v. komissio

287. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin antoi 28. syyskuuta tuomion (159), 
jossa komission 28. kesäkuuta 2000 asiassa MCI/Sprint tekemä päätös (160) (jäljempänä 
’päätös’) kumottiin menettelyllisistä syistä MCI:n tekemän muutoksenhaun jälkeen. 
Komissio oli kieltänyt päätöksessä kahden yhdysvaltalaisen maailmanlaajuisen 
viestintäyrityksen, MCI:n (aiemmin MCI WorldCom) ja Sprintin, sulautuman, 
koska se johtaisi määräävän markkina-aseman muodostumiseen tai vahvistumiseen 
huipputason tai yleisten Internet-yhteyksien maailmanlaajuisilla markkinoilla.

288. Tuomiossa ei käsitellä kilpailuvaikutusten arviointia, vaan se rajoittuu 
hyväksyttävyyttä ja menettelyn vireillepanoa koskeviin kysymyksiin ja siihen, oliko 
komissiolla toimivalta päätöksen tekemiseen.

289. Tuomiossa otetaan käyttöön hyväksyttävyyden osalta uusi tekijä, joka liittyy 
kantajan osoitettavana olevaan etuun kiistanalaisen toimenpiteen peruuttamisessa. 
MCI:n intressejä voidaan epäillä erityisesti, koska se väitti luopuneensa sulautumasta 
jo ennen päätöksen tekemistä. Aikaisemmissa tapauksissa tuomioistuin oli vaatinut, 
että liiketoimesta luopuminen liittyy suoraan kiistanalaiseen päätökseen, mutta tällä 
kertaa sen mukaan riittää, että komissio teki MCI:lle osoitetun päätöksen. Se on ainoa 
oikeudellinen este, jos osapuolet päättävät sulautua samojen edellytysten mukaisesti.

290. MCI:n mukaan komissiolla ei ollut toimivaltaa tehdä päätöstä 28. kesä-
kuuta 2000, sillä osapuolet olivat peruuttaneet ilmoituksensa virallisesti 27. kesäkuuta 
 kirjeellä, jonka mukaan osapuolet eivät enää aikoneet toteuttaa ehdotettua sulautu-
maa  ilmoituksessa esitetyssä muodossa. Jos osapuolet päättäisivät tulevaisuudessa 
sulauttaa toimintansa jossain muussa muodossa, ne tekisivät sovellettavan lainsäädän-
nön  mukaisia asianmukaisia muutoksia. Komissio osoitti toimivaltansa selittämällä 
 päätöksessä, ettei 27. kesäkuuta 2000 päivätyllä kirjeellä luovuttu virallisesti 4. loka-
kuuta 1999 tehdystä, ilmoituksen kohteena olleesta sulautumasopimuksesta. Komissio 
myös viittasi osapuolten 27. kesäkuuta 2000 antamiin lehdistötiedotteisiin, joiden 
mukaan osapuolet edelleen toivoivat, että sulautuma-asiassa voitaisiin löytää järkevä 
ratkaisu.

(159) Asia T-310/00, MCI v. komissio, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa.
(160) COMP/M.1741.
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291. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tunnustaa, ettei osapuolten kirje 
periaatteessa koskenut WorldComin ja Sprintin välisestä sulautumasta luopumista 
ylipäätään, vaan luopumista siitä sellaisena kuin osapuolet olivat sopineet 4. lokakuuta 
1999 tehdyllä sulautumasopimuksella ja ilmoittaneet komissiolle. Tuomioistuin katsoo, 
että osapuolten 27. kesäkuuta 2000 antama ilmoitus voidaan tulkita ainoastaan siten, 
että sulautuma-asetuksen nojalla ilmoitettu sulautumasopimus raukeaa. ”Ilmoituksessa 
esitetyssä muodossa” olevasta ehdotetusta toimenpiteestä luopuminen vaikuttaisi 
vääjäämättä itse sulautumasopimuksen vaikuttavuuteen ja jopa voimassaoloon.

292. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, ettei komissiolla ollut 
toimivaltaa tehdä päätöstä, sillä osapuolet olivat luopuneet 27. kesäkuuta sopimuksesta 
eivätkä vain peruuttaneet ilmoitusta. Tuomioistuin totesi myös, ettei komissio voi 
perustaa toimivaltaansa subjektiiviseen näkemykseen osapuolten aikeista sulautuman 
toteuttamisessa, ja huomautti, että jos komissiolla oli epäilyjä kirjeen tarkoituksesta, 
se olisi voinut pyytää sulautuma-asetuksen 11 artiklassa tarkoitetulla tietopyynnöllä 
muodollisia todisteita siitä, että sulautumasopimuksesta todella oli luovuttu.

D – TILASTOT

Kuvio 4
Vuosittain tehtyjen lopullisten päätösten ja ilmoitusten määrä vuodesta 1998 alkaen

242
231

275

340345

270

238
212

277

335345

292

235
249

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450 10

1998

9

1999

13

2000

9

2001 2002

1

2003

0

2004

0

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

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

Lopulliset päätökset 
(EHTY:n perustamissopimuksen 66 artikla)

Kuvio 4
Vuosittain tehtyjen lopullisten päätösten ja ilmoitusten määrä vuodesta 1998 alkaen
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Kuvio 5
Keskittymälajit (1995–2004)
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III – ALAKOHTAINEN KEHITYS

A – VAPAUTETUT ALAT

1 Energia

293. Aidosti kilpailukykyisten energiamarkkinoiden luominen hyödyttää energian 
kuluttajia ja lisää Euroopan talouden kilpailukykyä. Vuonna 2004 komissio jatkoi 
yhteistyötään kansallisten kilpailuviranomaisten ja energia-alan sääntelyviranomaisten 
kanssa parantaakseen kilpailun ja markkinoille pääsyn edellytyksiä. Se perusti 
Euroopan kilpailuviranomaisten verkostoon energia-asioita käsittelevän alaryhmän ja 
piti säännöllisesti yhteyttä energia-alan sääntelyviranomaisiin. (161)

294. Lainsäädäntöprosessin kannalta vuosi 2004 oli vuosi, jolloin jäsenvaltioiden 
oli määrä saattaa kaasun ja sähkön sisämarkkinoiden toteuttamisen nopeuttamista 
koskevat vuonna 2003 annetut komission direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään. 
Valitettavasti useimmat jäsenvaltiot eivät noudattaneet tätä määräaikaa. 
Lainsäädäntöprosessi eteni myös yhteisön tasolla, ja merkittävää edistystä tapahtui, 
kun neuvosto hyväksyi yhteisen kannan asetuksesta, joka koski kaasunsiirtoverkkoihin 
pääsyn edellytyksiä. Asetuksessa esitetään ratkaisuja joidenkin vielä jäljellä olevien 
sisämarkkinoiden toteuttamisen esteiden poistamiseksi erityisesti kaasun kaupan 
alalla.

295. Vapauttamisprosessia tuettiin aiempien vuosien tapaan soveltamalla 
 kilpailusääntöjä useisiin tärkeisiin kilpailuasioihin. Gaz de Francea (162) koskevassa 
asiassa komissio vahvisti virallisella päätöksellä, että alueellisia rajoituksia koskevat 
 sopimuskohdat rikkovat perustamissopimuksen 81 artiklaa. Tällaiset sopimuskohdat, 
jotka ovat perinteisesti osana kaasuntoimitus ja -kuljetussopimuksia / palvelusopi-
muksia, estävät asiakkaita tilaamasta kaasua muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneilta 
toimijoilta ja muodostavat suuren esteen aidosti kilpailukykyisten ja yhdentyneiden 
eurooppalaisten kaasumarkkinoiden luomiselle.

296. Komissio päätti 30. huhtikuuta lopettaa asiassa Marathon (163) toteuttamansa 
tutkimukset kahden viimeisen toimittajan, ranskalaisen yhtiön Gaz de France ja 
saksalaisen yhtiön Ruhrgas (164), osalta sovittuaan asian saksalaisten yhtiöiden BEB (165) 
ja Th yssengas (166) sekä hollantilaisen yhtiön Gasunie (167) kanssa vuosina 2001 ja 2003. 
Kyseinen asia koski väitettä, jonka mukaan viisi kaasuyhtiötä kieltäytyi päästämästä 

(161) Katso edellä oleva jakso I.C.3.
(162) Katso edellä oleva kohta 81.
(163) COMP/36.246.
(164) IP/04/573.
(165) IP/04/1129.
(166) IP/04/1641.
(167) IP/03/547.
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amerikkalaisen kaasuyhtiön Marathonin norjalaista tytäryhtiötä kaasuverkkoihinsa. 
Gaz de Francen ja Ruhrgasin tarjoamat sitoumukset paransivat kolmannen osapuolen 
pääsyä niiden verkkoihin, jolloin asiakkaat saattoivat täysin hyödyntää Ranskan ja 
Saksan kaasumarkkinoiden avautumisen.

297. Ruhrgas sitoutui ottamaan käyttöön uuden sisäänmeno- ja poistumiskohtia 
koskevan järjestelmän, jonka ansiosta on mahdollista varata kaasunsiirtokapasiteettia 
erikseen sisäänmeno- ja poistumiskohdista. Tällöin kapasiteettia ei siis tarvitsisi 
varata kuvitellulta, sopimuksessa sovitulta reitiltä kaasun verkkoonsyöttökohdan ja 
verkostapoistokohdan väliltä. Gaz de France, joka oli jo toteuttanut sisäänmenoa ja 
poistumista koskevan järjestelmän, ja Ruhrgas sitoutuivat vähitellen vähentämään 
verkkojensa tasoitus- ja tariffi  vyöhykkeitä. Tämä vähentää siirtokustannuksia, jotka 
aiheutuvat useiden vyöhykkeiden läpi kulkemisesta. Gaz de France sitoutui myös 
toteuttamaan kaasun vapauttamisohjelman Etelä-Ranskassa kolmen vuoden kuluessa 
edistääkseen kilpailua ennen kaavaillun uuden infrastruktuurin valmistumista vuoden 
2007 puolivälissä ja helpottaakseen kilpailevan kaasun pääsyä tälle alueelle. Näiden 
pääsitoumusten lisäksi Gaz de France ja Ruhrgas sitoutuivat toteuttamaan useita muita 
toimia avoimuuden, verkkoonpääsypyyntöjen käsittelyn ja ylikuormituksen hallinnan 
parantamiseksi.

298. Keskittymäasioissa komissio päätti estää suunnitellun yrityskaupan, jossa 
Portugalin vakiintunut sähköyhtiö Energias de Portugal (EDP) ja italialainen energia-
alan yhtiö ENI olisivat hankkineet yhteisen määräysvallan Portugalin vakiintuneessa 
kaasuyhtiössä Gás de Portugalissa (GDP). Tämä kauppa olisi vahvistanut 
EDP:n määräävää asemaa markkina-alueillaan (sähkön tukku- ja vähittäiskaupan 
markkinoilla ja kaasumarkkinoilla Portugalissa) sekä horisontaalisten että vertikaalisten 
vaikutusten vuoksi. Se olisi poistanut GDP:n mahdollisesti aiheuttaman kilpailun 
sähkömarkkinoilla sekä EDP:n erittäin todennäköisen tulon kaasumarkkinoille. Lisäksi 
kaasua polttoaineena käyttävät sähköntuottajat olisivat keskittymän vuoksi tulleet 
hyvin riippuvaisiksi pääkilpailijastaan EDP:stä kaasun hankinnassa. Toimenpide 
olisi lisäksi vaikuttanut niin, että merkittävä osa kaasun kysynnästä olisi ehtynyt, sillä 
kysyntää hallitsee tällä hetkellä EDP. Keskittymä olisi vähentänyt rajatylittävää kilpailua 
ja estänyt Portugalin sähkö- ja kaasumarkkinoiden tehokkaan vapauttamisen. Tämä 
olisi aiheuttanut sen, että sekä pienasiakkaille että teollisuudelle tarjottavan kaasun ja 
sähkön hinnat olisivat nousseet. Koska EDP:n ja ENI:n esittämät toimet eivät olleet 
riittäviä korjaamaan kyseisiä kilpailuun liittyviä ongelmia, komissiolla ei ollut muuta 
vaihtoehtoa kuin kieltää ehdotettu yrityskeskittymä.

299. Lopuksi energia-alan osalta mainittakoon komission lähettämä virallinen 
ilmoitus Kreikalle asiasta, joka koski ruskohiilen louhinnan sekä sähköntuotannon ja 
-jakelun markkinoita. Kreikka myöntää vakiintuneelle sähköntuottajalle yksinoikeudet 
ruskohiilen louhintaan ilman korvausta. Ruskohiili on Kreikan sähköntuotannossa 
halvin energialähde, ja kyseisen erityisoikeuden ansiosta vakiintunut sähköyhtiö voi 
säilyttää määräävän asemansa sähköntuotannon ja -jakelun markkinoilla estämällä 
mahdollisten kilpailijoiden markkinoille tulon. Komission näkemyksen mukaan 
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Kreikka rikkoo perustamissopimuksen 86 artiklan 1 kohtaa ja 82 artiklaa säilyttämällä 
nämä oikeudet.

2 Sähköinen viestintä

300. Yksi perustavanlaatuinen muutos, joka vahvistetaan uudessa sähköisiä 
viestintäpalveluja koskevassa sääntelykehyksessä, on se, että kansallisten 
sääntelyviranomaisten on määriteltävä kilpailulainsäädännön mukaiset merkitykselliset 
sähköisen viestinnän markkinat. Niiden on analysoitava merkitykselliset markkinat ja 
päätettävä, onko kyseisillä markkinoilla kilpailua. Toisin sanoen näillä markkinoilla 
ei saa olla yritystä, jolla on huomattava markkinavoima (huomattava markkinavoima 
tarkoittaa kilpailun termein määräävää asemaa). Jos markkinoilla ei ole kilpailua, 
kansallisten sääntelyviranomaisten on asetettava ainakin yksi käyttöoikeus- tai 
yleispalveludirektiivissä vahvistettu erityinen sääntelyvelvollisuus. Jos markkinoilla 
taas on kilpailua, kansalliset sääntelyviranomaiset eivät saa säilyttää tai asettaa mitään 
erityisiä sääntelyvelvollisuuksia.

301. Markkina-analyysin jälkeen kansallisten sääntelyviranomaisten on 
ilmoitettava komissiolle merkityksellisten markkinoiden määrittelyä koskevat 
toimenpide-ehdotukset, mahdolliset havainnot huomattavasta markkinavoimasta 
sekä mahdolliset sääntelyyn perustuvat parannusehdotukset. Komissio voi joko antaa 
huomautuksia, jotka kansallisten sääntelyviranomaisten on otettava tarkasti huomioon, 
tai pyytää kansallisia sääntelyviranomaisia perumaan ehdotetun toimenpiteen, jos 
markkinoiden määrittely ja/tai huomattavan markkinavoiman määritys eivät/ei 
ole yhteisön oikeuden mukaisia/mukainen. Vuonna 2004 komission yksiköt saivat 
89 tällaista ilmoitusta ja tekivät päätöksen 90 asiassa. Kolmessa asiassa komissio pyysi 
kansallisia sääntelyviranomaisia perumaan ehdotetun toimenpiteen.

302. Yhdistetyissä asioissa FI/2003/0024 ja FI/2003/0027 (168), jotka koskivat 
yksityisille ja muille kuin yksityisasiakkaille kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavia 
yleisesti saatavilla olevia ulkomaanpuhelupalveluja, komissio katsoi, että Suomen 
sääntelyviranomainen (Viestintävirasto) ei ollut toimittanut riittävästi todisteita eikä 
ollut ottanut huomioon markkinoilla voimassa olevaa sääntelyä päätellessään, että 
markkinoilla ei ole yrityksiä, joilla on huomattava markkinavoima. Komissio oli eri 
mieltä Viestintäviraston näkemyksestä, jonka mukaan TeliaSoneralla ei suuresta 
markkinaosuudesta (yli 50 prosenttia) huolimatta ollut huomattavaa markkina-
asemaa, koska markkinoille pääsyn esteitä oli vähän, koska markkinoilla oli suuri 
joukko yrityksiä, jotka tarjosivat ulkomaanpuhelupalveluja, ja koska tilaajat saattoivat 
helposti hankkia ulkomaanpuhelupalveluja muilta kuin tilaajayhteyden tarjonneelta 
operaattorilta. Komissio katsoi, että Viestintävirasto ei ollut toimittanut sellaisia 
markkinatietoja, jotka liittyivät oleellisesti markkinavoiman arviointiin, kuten tietoja 
kustannusrakenteesta ja markkinoilla olevien yritysten jakelu- ja myyntiverkostosta. 

(168) Asia K(2004) 527 lopullinen, päätös 20.2.2004, saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home.

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home
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Lisäksi Viestintäviraston arviossa markkinoilla toimivien yritysten markkinavoimasta 
ei ollut otettu kunnolla huomioon sääntelytoimien olemassaoloa eikä niiden vaikutusta 
näkemykseen markkinoilla vallitsevan kilpailun tasosta. Tämän vuoksi ne horjuttavat 
merkittävästi Viestintäviraston tekemiä päätelmiä. Etenkin Viestintäviraston väitteet 
siitä, että markkinoille pääsyn esteet olivat vähäiset ja että markkinoilla oli useita 
yrityksiä, jotka tarjosivat ulkomaanpuhelupalveluja, ja näiden pohjalta tehty päätelmä 
huomattavan markkinavoiman puuttumisesta perustuivat olemassa olevaan sääntelyyn, 
joka koski operaattorin valintaa ja ennaltavalintaa sekä yhteenliittämisvelvollisuutta. 
Komissio korosti, että yksi markkina-analyysin keskeisistä periaatteista oli arvioida, 
johtuuko markkinoilla vallitseva kilpailu kokonaan tai enimmäkseen olemassa olevasta 
sääntelystä ja olisiko kilpailu määritellyillä markkinoilla erilaista, jos sääntelyä ei olisi.

303. Asiassa FI/2004/0082 (169), joka koski yleiseen matkaviestinverkkoon pääsyn 
ja yleisestä matkaviestinverkosta nousevan liikenteen markkinoita Suomessa, komissio 
päätteli, että Viestintäviraston ilmoittamasta toimenpide-ehdotuksesta puuttuivat 
todisteet, jotka olisivat tukeneet päätelmää, että TeliaSoneralla oli huomattava 
markkinavoima yleisen matkaviestinverkkoon pääsyn ja kyseisestä verkosta nousevan 
liikenteen markkinoilla Suomessa. Vaikka TeliaSoneran markkinaosuus oli yli 
60 prosenttia, tarjontapuolella oli kaksi muuta matkaviestinverkko-operaattoria ja 
kysyntäpuolella niiden lisäksi yli kymmenen palveluntarjoajaa. Palveluntarjoajat ovat 
voineet tehdä kaupallisin perustein tukkutason sopimuksia, joihin kuuluvat myös 
virtuaalioperaattorisopimukset, kaikkien merkityksellisillä markkinoilla toimivien 
matkaviestinverkkojen operaattorien kanssa, ilman että verkko-operaattorilla olisi 
mitään sääntelyyn perustuvaa velvollisuutta tarjota verkkoonpääsyä. Komissio totesi, 
että sen lisäksi, että vähittäistason markkinoilla havaittu ilmeinen dynamiikka vaikutti 
kilpailutilanteeseen, matkaviestinverkko-operaattorit kilpailivat sopimuksista ja 
pystyivät tekemään niitä eri palveluntarjoajien kanssa, koska ne pystyivät tekemään 
joustavia tarjouksia tai tarjoamaan sellaisia palvelumalleja, joita muut verkko-
operaattorit eivät tarjonneet. Viestintävirasto ei myöskään toimittanut vakuuttavia 
todisteita siitä, että vaihtokustannukset olisivat merkittävästi estäneet palveluntarjoajaa 
vaihtamasta tukkutason tarjoajaa.

304. Asiassa AT/2004/0090 (170), joka koski Itävallan yleisen kiinteän verkon 
kauttakulkupalvelujen markkinoita, komissio ei yhtynyt Itävallan kansallisten 
sääntelyviranomaisten päätelmään, jonka mukaan itselleen kauttakulkupalveluja 
tarjoavat operaattorit muodostivat osan kauttakulkumarkkinoista, minkä vuoksi 
Telekom Austrian markkinaosuus oli alle 50 prosenttia eikä sillä ollut huomattavaa 
markkinavoimaa. Itävallan sääntelyviranomaiset eivät perustelleet riittävästi 
näkemystään, jonka mukaan kauttakulkupalveluja ostavat verkko-operaattorit voisivat 
hintojen muuttuessa siirtyä nopeasti käyttämään omia palvelujaan. Perusteluja 

(169) Asia K(2004) 3682 lopullinen, päätös 5.10.2004, saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home.

(170) Asia K(2004) 4070 lopullinen, päätös 20.10.2004, saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home.

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home
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kaivattiin verkon käyttöönotosta aiheutuvien korkeiden investointikustannusten ja 
käyttöönottoon liittyvän merkittävän suunnittelutarpeen sekä ajankäytön kannalta. 
Lisäksi komissio katsoi, että operaattorien kyvystä ja halukkuudesta aloittaa säännöllinen 
kaupallinen kauttakulkupalvelujen tarjonta ei ollut riittäviä todisteita ja että omien 
palvelujen käyttäminen ei kuulunut merkityksellisten markkinoiden soveltamisalaan. 
Tämän mukaan Telekom Austrian markkinaosuus olisi noin 90 prosenttia.

3 Liikenne

3.1 Lentoliikenne

EU:n ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut avointa ilmatilaa koskevasta 
sopimuksesta

305. Open skies -oikeustapausten jälkeen EU ja Yhdysvallat aloittivat neuvottelut, 
joiden tavoitteena oli avoimen ilmatilan luominen näiden kahden tärkeän 
kauppakumppanin välille. EU:n liikenneministereille luovutettiin kesäkuussa laaja 
sopimusluonnos, jonka tarkoituksena oli ratkaista useita oikeudellisia kysymyksiä 
ja valmistella tietä kohti EU:n ja Yhdysvaltojen välisen lentoliikenteen täydellistä 
vapauttamista. Neuvosto kuitenkin katsoi, että erityisesti eurooppalaisten 
liikenteenharjoittajien pääsyssä Yhdysvaltojen markkinoille oli vielä kehitettävää. 
Sopimusluonnoksen kilpailua koskevan osan tavoitteena on lähentää EU:n ja 
Yhdysvaltojen säännöksiä ja käytäntöjä sekä parantaa komission ja Yhdysvaltojen 
liikenneministeriön välistä yhteistyötä. Tämä on tarkoitus toteuttaa komission ja 
oikeusministeriön vuonna 1991 allekirjoittamassa EY:n ja Yhdysvaltojen välisessä 
kilpailuasioita koskevassa yhteistyösopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä huippukokouksessa, joka pidettiin 
kesäkuussa 2004 Irlannissa, neuvottelijoita pyydettiin jatkamaan ponnistelujaan 
tämän merkittävän sopimuksen saavuttamiseksi, sillä se luo lisää mahdollisuuksia 
paitsi lentoyhtiöille myös lentokentille, matkailulle, liikesuhteille sekä rahtiliikenteelle. 
Vuoden toisella puoliskolla komission ja sen yhdysvaltalaisen vastapuolen välillä oli 
asiaa koskevia teknisiä yhteydenottoja.

3.2 Rautatiet

306. Komissio esitti 3. maaliskuuta ehdotukset kolmannesta rautatieliikennettä 
koskevasta säädöspaketista, joka sisälsi toimenpiteet rajatylittävien matkustajaliiken-
nepalvelujen markkinoiden avaamiseksi vuodesta 2010. Säädösten mukaan liiken-
teenharjoittajalla olisi oikeus ottaa matkustajia junaan ja päästää pois junasta kaikilla 
reitin varrella sijaitsevilla asemilla, myös samassa jäsenvaltiossa sijaitsevien asemien 
välillä (kabotaasi). Koska jäsenvaltiolla olisi mahdollisuus rajoittaa pääsyoikeutta läh-
töpisteisiin ja määränpäihin, jotka jo kuuluvat julkisia palveluhankintoja koskevan 
sopimuksen piiriin, rajoituksen olisi oltava selvästi suhteessa tarpeeseen säilyttää pal-
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velun taloudellinen tasapaino. Vuodesta 2010 myös niin sanottu ”kansainvälisen ryh-
mittymän” käsite poistetaan käytöstä. Parlamentti käsitteli pakettia 23. marraskuuta. 
Vuoden lopulla asia odotti ensimmäistä käsittelyään täysistunnossa.

307. Toinen rautatieliikennettä koskeva säädöspaketti hyväksyttiin lopullisesti 
29. huhtikuuta sovittelumenettelyn jälkeen. Suurin kompastuskivi oli rautateiden 
rahtiliikennepalvelujen markkinoiden avaaminen. Sen osalta sovittiin, että kaikki 
EU:n rahtiliikennemarkkinat, myös kabotaasi, avattaisiin kokonaan viimeistään 
1. tammikuuta 2007.

4 Rahoituspalvelut

308. Yhdentyneiden ja tehokkaiden eurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden luomi-
nen on Lissabonin prosessissa ja rahoituspalveluja koskevassa toimintasuunnitelmassa 
vahvistettu tärkeä ja kunnianhimoinen tavoite. Tavoitteeseen pyritään muun muassa 
kilpailu- ja sisämarkkinapolitiikkojen avulla. Kilpailun pääosasto on aktiivisesti edistä-
nyt etenkin markkinoiden vapauttamista ja arvopaperimarkkinoiden toimintaa, johon 
kuuluvat arvopaperikauppa ja selvitystoiminta.

309. Jos parannusta ei tapahdu, sijoittajien saamien tuottojen ja liikkeeseenlaskijoille 
aiheutuneiden rahoituskustannusten välinen ero jää tarpeettoman suureksi. 
Kilpailusääntöjen täytäntöönpanolla ja kilpailun edistämisellä on suotuisia vaikutuksia 
esimerkiksi rahoituksen paremman kohdentamisen muodossa sekä sijoittajien 
että suuren yleisön eduksi, sillä sijoitusten tuotto vaikuttaa esimerkiksi eläkkeiden 
määrään.

310. Arvopaperikaupan kulut ovat EU:ssa huomattavasti suuremmat kuin 
Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa omaan pääomaan kohdistuvan liiketoimen selvitys-
kustannusten on laskettu olevan 0,10 euroa, kun tavanomaisen rajatylittävän kaupan 
selvityskustannukset voivat Euroopassa olla 35 euroa tai enemmän. Korkean tason 
ryhmät ja asiantuntijaryhmät, kuten Lamfalussyn viisaiden ryhmä sekä Giovanninin 
ryhmä, ovat vuodesta 2001 tehdyissä selvityksissä todenneet rajatylittävän selvitystoi-
minnan ja erityisesti arvopaperimarkkinoille pääsyn ja hinnoittelun olevan tärkeimpiä 
syitä arvopaperimarkkinoiden toiminnan puutteisiin. Ensimmäinen päätös tällä alalla 
tehtiin Clearstreamiä koskevassa asiassa 2. kesäkuuta (katso edellä oleva jakso I.B.1).

311. Komissio on julkaissut tutkimuksen An overview of current arrangements 
in securities trading, clearing and settlement in EU 25. Tutkimuksessa kuvaillaan 
kussakin maassa sekä koko Euroopan tasolla olemassa olevia arvopaperikauppaan ja 
selvitystoimintaan liittyviä infrastruktuureja ja järjestelyjä. Tutkimuksessa vahvistettiin, 
että yksinoikeusjärjestelyt, joiden mukaan kaupat on selvitettävä ennalta määrätyissä 
yhtiöissä, ovat yleisiä koko EU:n alueella. Tutkimuksen tulokset on julkaistu julkista 
kuulemista varten ja niistä on keskusteltu kansallisten viranomaisten kanssa.

312. Sisämarkkinoiden pääosaston kanssa jatketaan maksujärjestelmiä ja 
arvopaperimarkkinoita koskevaa työtä.
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B – MUUT ALAT

1 Vapaat ammatit

Johdanto

313. Vapaat ammatit ovat korkeakoulutason erikoiskoulutusta vaativia ammatteja. 
Tämän alan yleispiirre on tiukka sääntely, joka on joko valtion harjoittamaa sääntelyä 
tai ammattikuntien harjoittamaa itsesääntelyä. Komission työssä on tähän asti 
keskitytty vain muutamiin ammatteihin, kuten asianajaja, notaari, tilintarkastaja, 
arkkitehti, insinööri ja farmaseutti/proviisori.

314. Ammatillisilla palveluilla, joilla tässä yhteydessä tarkoitetaan vapaiden 
ammattien harjoittajien palveluja, on tärkeä osa Euroopan talouden kilpailukyvyn 
parantamisessa. Ne ovat panostusta talouteen ja liike-elämään, ja niiden laadulla ja 
kilpailukyvyllä on huomattavia heijastusvaikutuksia. Italian kilpailuviranomainen on 
arvioinut, että Italiassa keskimäärin kuusi prosenttia vientiyritysten kustannuksista 
kertyy ammatillisista palveluista. Näin ollen suurempi valinnanvara ammatillisten 
palvelujen hintojen ja laadun suhteen sekä innovoinnin lisääminen saattaisivat 
parantaa merkittävästi eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä ja lisätä BKT:n kasvua 
EU:ssa. Tämän vuoksi ammatillisten palvelujen nykyaikaistamista olisi pidettävä osana 
Lissabonin toimintasuunnitelmaa.

315. Ammatilliset palvelut ovat tärkeitä myös siksi, että niillä on suora vaikutus 
kuluttajiin. Kilpailua ammatillisissa palveluissa esiintyy myös tulevaisuudessa 
ensi sijassa paikallistasolla. Suurempi palvelu- ja hintavalikoima antaa käyttäjille 
mahdollisuuden valita itse tarpeisiinsa sopiva hinta- ja laatuyhdistelmä.

Komission kertomus kilpailusta ammatillisissa palveluissa

316. Komissio antoi 9. helmikuuta kertomuksen kilpailusta ammatillisissa 
palveluissa. (171) Tämän kertomuksen keskeisenä tavoitteena on esitellä komission 
näkemyksiä erityisten ammattisääntöjen uudistamisen tai ajantasaistamisen tarpeesta.

317. Kertomuksessa ammattien mahdollinen rajoittava sääntely EU:ssa jaetaan 
viiteen pääluokkaan: i) hintojen vahvistaminen, ii) suositushinnat, iii) mainontaa 
koskevat määräykset, iv) ammattiin pääsemisen vaatimukset ja varatut oikeudet sekä 
v) yritysrakennetta koskevat määräykset ja monialaiset käytännöt.

318. Kertomuksen päätelmissä todetaan, että monet empiiriset tutkimukset 
osoittavat, millaisia kielteisiä vaikutuksia liiallisilla tai vanhentuneilla rajoittavilla 
määräyksillä saattaa olla kuluttajiin. Tällaiset määräykset voivatkin poistaa tai rajoittaa 
palveluntarjoajien välistä kilpailua ja vähentää näin ammatinharjoittajien kannustimia 

(171) Komission tiedonanto KOM(2004) 83 lopullinen, annettu 9.2.2004, ”Kertomus kilpailusta 
ammatillisissa palveluissa”.
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työskennellä kustannustehokkaasti (alemmilla hinnoilla), parantaa laatua tai tarjota 
innovatiivisia palveluja.

319. Kertomuksen mukaan on kolme pääasiallista syytä siihen, miksi ammatillisten 
palvelujen jonkinlainen sääntely voi olla tarpeen: ensinnäkin asiakkaiden ja 
palveluntarjoajien välisen tiedon epäsymmetria, sillä ammatillisten palvelujen yksi 
määräävä piirre on se, että ammatinharjoittajilta vaaditaan sellaista korkeatasoista 
teknistä tietämystä, jota kuluttajilla ei mahdollisesti ole; toiseksi ulkoiset tekijät, sillä 
nämä palvelut saattavat vaikuttaa kolmansiin osapuoliin; ja kolmanneksi se, että 
eräiden ammatillisten palvelujen katsotaan tuottavan ”julkishyödykkeitä”, jotka ovat 
arvokkaita koko yhteiskunnan kannalta. Rajoittavien määräysten puolestapuhujat 
katsovat tämän vuoksi, että määräysten tarkoituksena on ylläpitää ammatillisten 
palvelujen laatua ja suojella kuluttajia ammattivirheiltä.

320. Vaikka komissio myöntää, että jonkinasteinen sääntely alalla on perusteltua, 
se katsoo, että eräissä tapauksissa voidaan käyttää ja olisi käytettävä enemmän kilpailua 
edistäviä järjestelmiä perinteisten rajoittavien sääntöjen sijaan.

321. Siltä osin kuin asia kuuluu yhteisön kilpailusääntöjen soveltamisalaan, 
kertomuksessa erotetaan toimialajärjestöjen ja jäsenvaltioiden mahdollinen vastuu.

322. Kun toimialajärjestö sääntelee jäsentensä taloudellista toimintaa, sen 
antamat määräykset ovat perustamissopimuksen 81 artiklassa tarkoitettuja yritysten 
yhteenliittymien päätöksiä. Määräykset, jotka ovat objektiivisesti tarpeen ammatin 
asianmukaisen harjoittamisen varmistamiseksi, sellaisena kuin se on järjestetty 
kyseisessä jäsenvaltiossa, eivät kuitenkaan kuulu kyseisessä artiklassa mainitun 
kiellon (172) soveltamisalaan.

323. Valtion sääntely, jolla pannaan täytäntöön kilpailunvastainen käytäntö tai 
joka suosii tällaista käytäntöä tai vahvistaa sen vaikutuksia, on perustamissopimuksen 
3 artiklan 1 kohdan g alakohdan, 10 artiklan 2 kohdan ja 81 artiklan vastaista. Jos 
valtio siirtää poliittista päätösvaltaansa toimialajärjestölle ilman riittäviä suojatoimia, 
toisin sanoen ilmoittamatta selvästi noudatettavia yleisen edun mukaisia tavoitteita, 
säilyttämättä valtaansa tehdä lopullinen päätös asiassa ja valvomatta täytäntöönpanoa, 
myös jäsenvaltion voidaan katsoa olevan vastuussa mahdollisesta rikkomisesta.

324. Komissio katsoo, että ammatillista sääntelyä tarkasteltaessa olisi sovellettava 
suhteellisuustestiä. Sääntöjen on oltava objektiivisesti katsoen välttämättömiä, jotta 
voidaan saavuttaa selvästi määritelty ja laillinen yleisen edun mukainen tavoite, 
ja niiden on oltava tavoitteen saavuttamisen kannalta kilpailua vähiten rajoittava 
järjestely. Nämä säännöt ovat sekä palvelujen käyttäjien että ammatinharjoittajien 
edun mukaisia.

325. Komission kertomuksessa kehotetaan kaikkia asianomaisia pyrkimään 
yhdessä uudistamaan perusteettomat säännöt tai poistamaan ne. Jäsenvaltioiden 

(172) Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-309/99, Wouters (Kok. 2002, s. I-1577).
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sääntelyviranomaisia ja toimialajärjestöjä pyydetään tarkastamaan olemassa olevat 
säännöt ja harkitsemaan, ovatko kyseiset säännöt välttämättömiä yleisen edun kannalta 
ja ovatko ne oikeasuhteisia ja perusteltuja. Kertomuksessa korostetaan myös tarvetta 
ottaa käyttöön kilpailua edistäviä ja avoimuutta parantavia mekanismeja kuluttajien 
vaikutusvallan lisäämiseksi.

326. Täytäntöönpanon kannalta kansallisilla kilpailuviranomaisilla ja 
tuomioistuimilla on toukokuusta 2004 ollut entistä merkittävämpi rooli ammatteja 
koskevien sääntöjen ja määräysten laillisuuden arvioinnissa. Jos kilpailunrajoitukset 
keskittyvät yhteen jäsenvaltioon, EU:n kilpailusääntöjen hallinnollinen täytäntöönpano 
vapaiden ammattien osalta kuuluu pääasiassa kyseisen valtion kansallisille 
kilpailuviranomaisille. Tarvittaessa myös komissio tutkii edelleen tapauksia. 
Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan yhdenmukainen soveltaminen taataan 
Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston toteuttaman koordinoinnin avulla.

Jatkosuunnitelma: kilpailun edistäminen

327. Komissio on kutsunut Euroopan asianajajien, notaarien, tilintarkastajien, 
veroneuvojien, arkkitehtien ja farmaseuttien/proviisoreiden toimialajärjestöjen 
edustajat kahdenvälisiin tapaamisiin keskustelemaan nykyisten ammattisääntöjen 
oikeutuksesta ammatillisissa palveluissa vallitsevaa kilpailua koskevan kertomuksensa 
pohjalta. Näiden tapaamisten perusteella komissio voi selventää, mitkä rajoitukset 
vaikuttavat liiallisilta ja mitkä niistä olisi siten tarpeen poistaa tai perustella. 
Tapaamisissa Euroopan toimialajärjestöillä on mahdollisuus selittää, miten ne 
ymmärtävät yleisen edun mukaiset tavoitteet omalla alallaan, ja sopia komission kanssa 
kilpailua edistävien järjestelmien kehittämisestä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Euroopan toimialajärjestöjen tehtävänä on sitten saattaa komission huolenaiheet 
kansallisten toimialajärjestöjen tietoon.

328. Kilpailun pääosasto on myös käynnistänyt yleisemmän ajatustenvaihto-
prosessin pitämällä ovet auki toimialajärjestöille, jotka haluavat keskustella suoraan 
komission eri yksiköiden kanssa. Kansallisia kilpailuviranomaisia kehotetaan teke-
mään samoin etenkin silloin, kun tapaamista ehdottaa kansallisen järjestön edustaja.

329. Eräissä jäsenvaltioissa aikaisemmin toteutetuista ammatillisia palveluja 
koskevista uudistamishankkeista saadun kokemuksen perusteella alan kilpailun 
lisäämiseen ei ehkä riitä kilpailua haittaavien mekanismien poistaminen. Tämän 
vuoksi kilpailun pääosasto ja terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto ovat olleet 
yhteydessä kuluttajajärjestöihin tiedustellakseen niiden näkökantoja komission 
toteamista rajoituksista ja siitä, miten ammattialat voisivat parhaiten järjestäytyä ja 
ottaa kuluttajien tarpeet yhä paremmin huomioon.

330. Järjestöjen kanssa on oltu yhtä mieltä siitä, että tarvitaan kilpailua 
edistäviä liitännäismekanismeja, jotka lisäävät avoimuutta ja parantavat kuluttajien 
vaikutusvaltaa. Tällaisia mekanismeja voisivat olla esimerkiksi kuluttajajärjestöjen 
toteuttama aktiivinen seuranta, riippumattomien järjestöjen toteuttama otantaan 
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perustuvien pitkän aikavälin hintatietojen kerääminen ja julkaiseminen sekä julkiset 
ilmoitukset kiinteistä hinnoista luopumisesta.

331. Komission kertomus on herättänyt keskustelua useissa jäsenvaltioissa, ja sen 
ansiosta jotkin toimialajärjestöt ovat jo pohtineet olemassa olevia sääntelyjärjestelyjä ja 
käyttäjille suunnatun tiedotuksen parantamista.

332. Joissakin jäsenvaltioissa myös lainsäädännön alalla on tapahtumassa 
muutoksia. Komissio on pyrkinyt levittämään ammatillisissa palveluissa vallitsevaa 
kilpailua koskevan kertomuksen antia jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisille. Ne 
kutsuttiin Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston vapaita ammatteja käsittelevän 
alaryhmän kokoukseen, joka pidettiin 14. lokakuuta. Kokouksessa keskusteltiin laajasti 
siitä, millaista kysyntää ammatillisten palvelujen markkinoilla on ja miten yleistä etua 
voidaan arvioida.

333. Nämä asiat koskevat myös uusia jäsenvaltioita. Joidenkin uusien maiden 
kansalliset kilpailuviranomaiset ovat olleet erityisen aktiivisia tällä alalla. Komissio 
on myös laajentanut vapaita ammatteja koskeviin sääntöihin ja määräyksiin liittyvän 
tutkintatoiminnan uusiin jäsenvaltioihin. (173)

334. Komissio esittää vuonna 2005 kertomuksen rajoittavien ja perusteettomien 
sääntöjen poistamisen edistymisestä.

(173) http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/stocktaking_exercise_
en.html.

http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/stocktaking_exercise_en.html
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IV – VALTIONTUKIEN VALVONTA

A – LAINSÄÄDÄNTÖ JA TULKINTASÄÄNNÖT

1 Asetukset, suuntaviivat ja tiedonannot

335. Valtiontukien valvonnan uudistusta jatkettiin tavoitteena keventää 
merkittävästi työmenetelmiä ja nopeuttaa päätöksentekoa.

336. Uudistuksella pyritään parantamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa 
 kannustamalla vuoropuhelun ja tietojenvaihdon lisäämiseen. Sen tavoitteena on 
parantaa kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten sekä kansallisten 
tuomioistuinten tietoisuutta valtiontukikysymyksistä. Samalla on lisätty pyrkimyk-
siä sulauttaa valtiontukien valvonta laajempaan yhteisön politiikkaan, erityisesti 
Lissabonin agendaan.

337. Uudistusprosessin odotetaan johtavan kevyisiin, ennustettavissa oleviin ja 
avoimiin menettelyihin sekä taloudellisesti järkeviin ja oikeudellisesti vankkoihin 
perusteisiin valtiontukitoimenpiteiden arvioinnissa. Tämän pitäisi helpottaa 
valtiontukien valvontaa laajentumisen jälkeen ja auttaa komissiota selviytymään 
valtiontukitoimenpiteiden määrän odotetusti merkittävästä kasvusta laajentuneessa 
unionissa. Jäljempänä kuvaillaan vuonna 2004 tätä tarkoitusta varten annettua tai 
valmisteltua lainsäädäntöä.

1.1 Menettelysäännöt

338. Komissio antoi 21. huhtikuuta joukon sääntöjä, joilla pannaan täytäntöön 
asetus (EY) N:o 659/1999 (174) (menettelyasetus) ja selvennetään sitä. Kyseisessä asetuk-
sessa säädetään menettelystä, jota noudatetaan valtiontukiasioissa. Menettelyasetuksen 
27 artiklaan perustuva asetus (EY) N:o 794/2004 (175) (täytäntöönpanoasetus) koskee 
ilmoitusten ja vuosikertomusten muotoa, sisältöä ja muita yksityiskohtia, kuten mää-
räaikoja ja niiden laskemista sekä sääntöjenvastaisesti myönnetyn tuen takaisinperin-
nässä sovellettavaa korkoa.

339. Uuden täytäntöönpanoasetuksen tärkeimpänä tavoitteena on keventää ja 
yksinkertaistaa menettelyjä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden tekemiin ilmoituksiin ja 
niiden antamiin kertomuksiin, sekä parantaa samalla avoimuutta ja oikeusvarmuutta. 
Tyhjentävien ilmoituslomakkeiden ansiosta jäsenvaltioille käy aiempaa selvemmin 
ilmi, minkälaisia tietoja komissio tarvitsee arvioidakseen asianmukaisesti 
erilaisia tukitoimenpiteitä. Jäsenvaltioiden toimittamissa vuosikertomuksissa on 

(174) Neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1999, Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL 
L 83, 27.3.1999, s. 1).

(175) Neuvoston asetus (EY) N:o 794/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004 (EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1).
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käytettävä vakioitua kertomusmallia. Näiden parannusten odotetaan nopeuttavan 
arviointiprosessia, koska niiden ansiosta ei ole tarpeen lähettää lisätietopyyntöjä 
jäsenvaltioille valtiontukimenettelyjen aikana.

340. Uusi, pakollinen ilmoituslomake tehostaa suunniteltuja 
valtiontukitoimenpiteitä koskevaa komission arviointia. Lomakkeessa esitetään 
kysymyksiä, jotka perustuvat nykyisiin valtiontukipuitteisiin ja -suuntaviivoihin.

341. Nämä ilmoituslomakkeet ovat täytäntöönpanoasetuksen liitteissä I ja II, ja ne 
muodostuvat seuraavista osista:

– yleistiedot käsittävä osa, joka täytetään aina

– yksinkertaistettu ilmoituslomake voimassa oleviin tukitoimenpiteisiin tehdyistä, 
täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 2 kohdassa luetelluista muutoksista 
ilmoittamiseksi (176); lomakkeella annettujen tietojen avulla komissio pystyy 
valvomaan voimassa olevaa tukea perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan 
nojalla – luonteeltaan puhtaasti muodollisia tai hallinnollisia muutoksia ja alle 
20 prosentin korotuksia hyväksytyn tukiohjelman alkuperäiseen talousarvioon ei 
pidetä voimassa olevan tuen muutoksina, eikä niistä sen vuoksi tarvitse ilmoittaa

– lisätietolomakkeet, joista jäsenvaltioille ilmenee selvästi, mitä tietoja tarvitaan 
ilmoitettaessa suunnitelluista tukitoimenpiteistä, jotka mahdollisesti kuuluvat 
puitteiden tai suuntaviivojen soveltamisalaan; lisätietolomakkeet eivät millään 
tavoin muuta puitteita tai suuntaviivoja, vaan pelkästään muuntavat ne täsmällisiksi 
kysymyksiksi ilmoituksen käsittelyn helpottamiseksi.

342. Täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklassa täsmennetään jäsenvaltioiden ja 
komission välistä kirjeenvaihtoa koskevat järjestelyt. Pääsihteeristö on ainut yhteyspiste 
alustaville yhteydenotoille. Koska valtiontukien valvonnasta vastaa yhdessä usea 
komission pääosasto (kilpailun, liikenteen, maatalouden ja kalastuksen pääosastot), 
pääsihteeristö huolehtii ilmoitusten jakamisesta asiasta vastaavalle pääosastolle. Kun 
ilmoitus on siirretty pääosastolle, kaikki myöhempi kirjeenvaihto käydään ilmoituksen 
tekevän jäsenvaltion ja asiasta vastaavan pääosaston pääjohtajan välillä.

343. Täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklaan sisältyy myös ilmoitusten toimittamista 
koskevia sääntöjä aikaisempien puutteiden korjaamiseksi. Ilmoitusten toimittaminen 
sähköisesti on pakollista 1. tammikuuta 2006 alkaen. Ajankohta asetettiin suhteellisen 
kauas, jotta sekä jäsenvaltiot että komissio pystyisivät luomaan turvalliset edellytykset 

(176) Nämä 4 artiklan 2 kohdassa luetellut muutokset ovat a) hyväksytyn tukiohjelman talousarvion 
korottaminen yli 20 prosenttia, b) voimassa olevan hyväksytyn tukiohjelman jatkaminen enintään 
kuudella vuodella sekä c) hyväksytyn tukiohjelman soveltamisperiaatteiden tiukentaminen 
ja tuki-intensiteetin tai tukikelpoisten kustannusten alentaminen. Soveltamisperiaatteiden 
tiukentamisesta on ilmoitettava (vaikka se yleensä johtaa valtiontuen määrän vähentymiseen, 
jonka useat Eurooppa-neuvostot ovat asettaneet tavoitteeksi), koska se voi yksittäisissä tapauksissa 
muuttaa kyseessä olevien tukitoimenpiteiden luonnetta ja pienentää tuen kannustavaa vaikutusta, 
vaikka se mahdollisesti johtaa valtiontuen kokonaismäärän vähentymiseen. 
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ilmoitusten sähköiselle toimittamiselle. (177) Ennen tätä ajankohtaa lähetettävien 
ilmoitusten osalta 3 artiklan 5 kohdassa säädetään, että faksit on lähetettävä 
vastaanottajan ilmoittamaan numeroon ja että faksin lähetyspäivä katsotaan 
ilmoituspäiväksi ainoastaan silloin, jos alkuperäinen ilmoitus paperilla vastaanotetaan 
viimeistään kymmenen päivää faksin jälkeen.

344. Täytäntöönpanoasetuksen 5 artiklassa säädetään siitä, kuinka voimassa olevia 
tukiohjelmia koskevat vuosittaiset kertomukset olisi laadittava. Asetus sisältää erityiset 
liitteet maatalouden ja kalastuksen aloilla annettavista vuosittaisista kertomuksista. 
Ajankohtaa, johon mennessä jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittaiset kertomukset, 
on siirretty aikaisemmaksi (30. kesäkuuta mennessä), jotta on mahdollista koota 
valtiontukien tulostaulu (katso avoimuutta käsittelevä luku jäljempänä) ja laatia 
analyysi tilanteesta Eurooppa-neuvoston kokousta varten. Joillakin aloilla, esimerkiksi 
verotukien alalla, tarkat luvut saadaan tuensaajien veroilmoituksista. Sen vuoksi 
perustelluissa tapauksissa hyväksytään arviot sillä edellytyksellä, että tarkat luvut 
ilmoitetaan viimeistään seuraavassa kertomuksessa.

345. Asetuksen 8 artiklassa selvennetään määräaikojen laskentaa koskevia 
sääntöjä (178). Määräaikojen pidentämistä koskevat pyynnöt on perusteltava ja 
toimitettava kirjallisesti vähintään kaksi päivää ennen alkuperäisen määräajan 
päättymistä. Ne on toimitettava määräajan vahvistavan osapuolen ilmoittamaan 
osoitteeseen.

346. Täytäntöönpanoasetuksen V luvussa säädetään menetelmästä, jonka 
mukaisesti vahvistetaan takaisinperintätapauksissa sovellettava korkoprosentti ja 
peritään korot. Sääntöjenvastaisen tuen takaisinperinnän osalta 11 artiklassa säädetään, 
että korolle lasketaan korkoa sääntöjenvastaisesti maksetusta tuesta johtuvien kaikkien 
taloudellisten etujen kumoamiseksi. (179) Tämä menettely noudattaa asiasta hiljattain 
annettua komission tiedonantoa (180). Korko lasketaan pankkien välisen swap-koron 
perusteella. Jos tällaista tai samanarvoista korkoa ei ole jossakin jäsenvaltiossa, komissio 
vahvistaa sovellettavan koron tiiviissä yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa. Tämä 
tilanne koskee pääasiassa uusia jäsenvaltioita.

347. Täytäntöönpanoasetusta itseään tarkastellaan uudelleen neljän vuoden 
kuluessa, mutta sen liitteitä muutetaan jatkuvasti, sitä mukaa kuin suuntaviivoja ja 

(177) Edellytykset turvalliselle ja moitteettomalle tiedonsiirrolle ja lisäksi myös siirrettyjen tietojen 
luottamukselliselle käsittelylle. Vuoden lopussa sähköisten lomakkeiden valmistelu oli pitkällä, ja 
niiden koekäyttö on tarkoitus aloittaa vuoden 2005 puolivälissä.

(178) Valtiontukialaa selventävät säännöt viittaavat 3 päivänä kesäkuuta 1971 annettuun neuvoston 
asetukseen (ETY, Euratom) N:o 1182/71.

(179) Takaisinperinnän olisi palautettava ennen sääntöjenvastaisen tuen myöntämistä vallinnut 
tilanne. Komission tiedonannossa, joka annettiin 8. toukokuuta 2003, tehdään selväksi, että 
sääntöjenvastainen tuki tarjoaa tuensaajalle rahoitusta samoilla ehdoilla kuin keskipitkän aikavälin 
koroton laina.

(180) Komission tiedonanto sääntöjenvastaisesti myönnetyn tuen takaisinperinnässä sovellettavasta 
korkotasosta (EUVL C 110, 8.5.2003, s. 21); oikaisu (EUVL C 150, 27.6.2003, s. 3).
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puitteita tarkistetaan tai annetaan uusia asetuksia, joita sovelletaan valtiontukitoimen -
piteisiin tietyillä aloilla.

348. On syytä huomata, että tätä asetusta sovelletaan myös maatalouden alalla. Jotta 
ilmoituslomakkeet olisivat helpommin jäsenvaltioiden käytettävissä ja jotta ne olisi 
helpompi toimittaa komissiolle, maataloutta koskevat lomakkeet on julkaistu seuraavalla 
Internet-sivulla: http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/forms/index_fi .htm. 
Asetuksessa otetaan myös käyttöön uusi, yksinkertaistettu kertomusmalli maatalousalan 
valtiontuelle. Myös tämä malli on saatavilla edellä mainitulta Internet-sivulta.

1.2 Tutkimus- ja kehitystyö

349. Komissio antoi 25. helmikuuta asetuksen (EY) N:o 364/2004, jolla muutetaan 
asetusta (EY) N:o 70/2001 pk-yrityksiä koskevan poikkeusluvan soveltamisalan 
laajentamiseksi koskemaan tukea tutkimus- ja kehitystyöhön. (181)

350. Tutkimus- ja kehitystyöhön myönnetty tuki voi edistää taloudellista kasvua, 
vahvistaa kilpailukykyä ja parantaa työllisyyttä. Tällaisen tuen myöntäminen pk-
yrityksille on ensiarvoisen tärkeää, sillä pk-yritysten rakenteellisia haittoja ovat 
vaikeudet, joita niillä saattaa olla, kun ne pyrkivät hyötymään uudesta teknologisesta 
kehityksestä ja teknologiansiirrosta.

351. Komissio oletti, että tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea 
koskevat yhteisön puitteet (182) kannustaisivat pk-yrityksiä toteuttamaan entistä 
enemmän tutkimus- ja kehitystyötä, sillä yleensä pk-yritykset käyttävät liikevaihdostaan 
varsin pienen osuuden tutkimus- ja kehitystoimintaan. Puitteiden soveltamisesta 
saadun kokemuksen perusteella komissio päätti vapauttaa pk-yrityksille myönnettävän 
T&K-tuen ennakkoilmoitusvelvollisuudesta.

352. Puitteita sovelletaan edelleen tällaiseen valtiontukeen siltä osin kuin on 
kyse siitä, ovatko tietyt toimenpiteet perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua valtiontukea, ja siitä enimmäismäärästä, johon asti tuki voidaan vapauttaa 
ilmoitusvelvollisuudesta.

353. Jotta edistettäisiin tutkimustulosten levitystä, pk-yrityksille voidaan myöntää 
tukea patenttien sekä muiden tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvien teollisoikeuksien 
hankkimisesta ja voimaansaattamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Tällaisen tuen osalta 
poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä ei saisi olla se, että myös kyseessä olevaan 
oikeuteen johtaneeseen tutkimustoimintaan on myönnetty tukea. Riittävä edellytys on 
se, että toiminta olisi täyttänyt tutkimus- ja kehitystuen myöntämisedellytykset. Tuki 
teollista tutkimustoimintaa tai kilpailua edeltävää kehittämistoimintaa valmisteleviin 
teknisiin toteutettavuustutkimuksiin on myös vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta 
tietyin edellytyksin.

(181) EUVL L 63, 28.2.2004, s. 22.
(182) EYVL C 45, 17.2.1996.

http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/forms/index_fi .htm
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354. Lisäksi asetuksella (EY) N:o 364/2004 saatetaan pk-yrityksiä koskevaan 
ryhmäpoikkeusasetukseen samat ”perustutkimuksen”, ”teollisen tutkimuksen” ja 
”kilpailua edeltävän kehittämistoiminnan” määritelmät kuin vastaavissa yhteisön 
puitteissa ja yhdenmukaistetaan pk-yritysten määritelmä pk-yritysten määritelmästä 
annetun suosituksen (183) kanssa. Siinä säädetään myös tuki-intensiteetistä, joka 
riippuu siitä, onko pk-yrityksen sijaintipaikka tai toimiala oikeutettu aluetukeen.

355. Tuesta, joka ei täytä ryhmäpoikkeusasetuksen edellytyksiä (suuria yksittäisiä 
tukia koskevat kynnysarvot mukaan lukien), on ilmoitettava, ja se arvioidaan 
tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden 
mukaisesti.

1.3 Koulutustuki

356. Komissio hyväksyi 25. helmikuuta muutoksen (184) asetukseen (EY) 
N:o 68/2001 (185). Muutoksella otetaan käyttöön pk-yritysten uusi määritelmä, joka 
sisältyy mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6. touko-
kuuta 2003 annettuun suositukseen 2003/361/EY (186). Uutta määritelmää sovelletaan 
1. tammikuuta 2005 alkaen.

1.4 Yritysten pelastaminen ja rakenneuudistus

357. Vuonna 1999 valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi 
ja rakenneuudistukseksi annettujen yhteisön suuntaviivojen (187) perusteellisen 
tarkis tuksen jälkeen komissio antoi 7. heinäkuuta uudet suuntaviivat valtiontuesta 
vai keuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi (188) pyrkimykse-
nään tehostaa pelastamis- ja rakenneuudistustukien tutkintaa. Sysäyksen tarkistukseen 
antoivat Tukholmassa vuonna 2001 ja Barcelonassa vuonna 2002 kokoontuneiden 
Eurooppa-neuvostojen kokousten päätelmät, joissa kehotetaan vähentämään valtion-
tukea suhteessa BKT:hen ja suuntaamaan tukea horisontaalisiin tavoitteisiin.

358. Tehottomien yritysten poistuminen markkinoilta on tavanomainen osa 
markkinoiden toimintaa. Normaalina käytäntönä ei saisi olla vaikeuksiin joutuneiden 
yritysten pelastaminen valtiontuen avulla. Pelastamis- ja rakenneuudistustuki kuuluu 
eniten kilpailun vääristymistä aiheuttaviin valtiontukilajeihin, ja se on johtanut 

(183) Komission suositus, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003).

(184) Komission asetus (EY) N:o 363/2004 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
soveltamisesta koulutustukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001 muuttamisesta 
(EUVL L 63, 28.2.2004).

(185) EUVL L 63, 28.2.2004, s. 20.
(186) EUVL L 124, 20.5.2003.
(187) EYVL C 288, 9.10.1999.
(188) Komission tiedonanto – Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten 

pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi (EUVL C 244, 1.10.2004).
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erittäin kiistanalaisiin valtiontukitapauksiin. Tämän vuoksi pääsääntönä pitäisi olla 
perustamissopimuksen yleinen periaate valtiontuen kieltämisestä, ja tästä säännöstä 
poikkeamisen pitäisi olla rajoitettua.

359. Uusissa suuntaviivoissa otetaan käyttöön aiempaa tiukemmat pelastamis- ja 
rakenneuudistustukea koskevat säännöt, koska kyseinen tukilaji katsotaan kaikkein 
vaarallisimmaksi. Komissio on kuitenkin hyvin tietoinen sellaisten tilanteiden 
sosiaalisista vaikutuksista, joissa yritykset joko omasta syystään tai muutoin joutuvat 
vaikeuksiin, joiden perusteella voitaisiin myöntää tällaista tukea. (189)

360. Tuen ainutkertaisuuden periaatetta on vahvistettu ja lisäksi on määritetty, 
missä olosuhteissa vaikeuksissa olevalle yritykselle myönnetty tuki on otettava 
huomioon, kun yritys tekee konkurssin ja siirtyy toisen yrityksen omistukseen.

361. Vastaperustetulle yritykselle ei voida myöntää pelastamis- eikä rakenneuudis-
tustukea. Yritystä pidetään vastaperustettuna kolme vuotta sen toiminnan aloittami-
sesta kyseisellä alalla.

362. Toisin kuin edellisissä suuntaviivoissa, joissa tehtiin tiukka ja ongelmalli-
nen (190) ero pelastamistuen ja rakenneuudistustuen välillä, uusissa suuntaviivoissa 
sallitaan kiireellisiin, luonteeltaan rakenteellisiin toimenpiteisiin myönnetyn tuen 
sisällyttäminen tukisummaan, joka myönnetään yrityksen pitämiseksi toiminnassa 
pelastamisjakson aikana. Jäsenvaltiot voivat pyytää pelastamistuen hyväksymistä 
yksinkertaistetulla menettelyllä. Siirtyminen pelastamistuesta rakenneuudistustukeen 
on helpompi määrittää: kun rakenneuudistussuunnitelma on valmis ja toiminnassa, 
kaikkea lisätukea pidetään rakenneuudistustukena.

363. Edellytystä, jonka mukaan tuensaajan on osallistuttava rakenneuudistukseen 
merkittävällä määrällä omia varojaan, on vahvistettu ja selvennetty. Tällä omalla 
rahoitusosuudella on kaksi tavoitetta: se on merkki markkinoiden uskosta 
rakenneuudistuksen kohteena olevan yrityksen elinkelpoisuuden palautumiseen 
kohtuullisessa ajassa, ja se takaa, että tuki on rajattu elinkelpoisuuden palauttamisen 
edellyttämään vähimmäismäärään ja että kilpailun vääristymistä on rajoitettu. Tältä 
osin komissio edellyttää myös vastasuoritteita kilpailijoihin kohdistuvien vaikutusten 
lieventämiseksi mahdollisimman suuressa määrin.

(189) Pelastamis- tai rakenneuudistustuen myöntämistä vaikeuksissa oleville yrityksille voidaan 
perustella esimerkiksi sosiaali- tai aluepoliittisilla näkökohdilla. Perusteluna voi olla myös tarve 
ottaa huomioon pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) myönteinen merkitys taloudelle 
tai poikkeuksellisesti myös se, että kilpailukykyinen markkinarakenne halutaan säilyttää ja että 
yritysten poistuminen markkinoilta voisi johtaa tiukkaan monopoli- tai oligopolitilanteeseen. 
Toisaalta ei ole perusteltua pitää yritystä keinotekoisesti toiminnassa alalla, jolla on pitkäaikaista 
rakenteellista ylikapasiteettia, tai silloin, jos yritys selviytyy ainoastaan toistuvien valtiontukitoimien 
avulla.

(190) Vuoden 1999 suuntaviivojen nojalla pelastamis- ja rakenneuudistustukea ei voitu myöntää 
samanaikaisesti, vaikka tällainen mahdollisuus olisi suotavaa eräissä tapauksissa, jotta tiettyjä 
rakenneuudistustoimenpiteitä voitaisiin toteuttaa varhaisessa vaiheessa.
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364. Valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistuk-
seksi annettujen komission uusien suuntaviivojen soveltaminen alkaa 10. lokakuuta 2004 
ja päättyy 9. lokakuuta 2009.

365. Suuntaviivoissa yksinkertaistetaan merkittävästi maatalouteen sovellettavia 
sääntöjä:

• Tulevaisuudessa maataloustuotteita jalostaville ja kaupan pitäville yrityksille myön-
nettävään rakenneuudistustukeen sovelletaan täysin samoja sääntöjä kuin muilla 
aloilla. Näin jäsenvaltiot voivat soveltaa yhdenmukaisia rakenneuudistusohjelmia 
kaikilla aloilla toimiviin pk-yrityksiin. Aikaisemmasta periaatteesta, jonka mukaan 
myös pienten yritysten on tarjottava vastasuoritteita, on luovuttu. Tuen ainutkertai-
suuden periaatetta sovelletaan kymmenen vuotta viiden vuoden sijasta.

• Eräitä erityissääntöjä sovelletaan edelleen ainoastaan viljelijöihin. Niitä on 
yksinkertaistettu antamalla jäsenvaltioille kaikissa tapauksissa (eikä ainoastaan 
silloin, kun rakenneuudistus rajoittuu pieniin maatalousalan yrityksiin) 
mahdollisuus toteuttaa tuotantokapasiteetin supistuksia alakohtaisesti, sen sijaan 
että ne toteutettaisiin rakenneuudistustukea saavan maatilan tasolla.

• Suuntaviivoissa selvennetään, että kapasiteetin supistamisen on oltava pysyvää (eikä 
ainoastaan viideksi vuodeksi). Avoin viljelymaa voidaan ottaa uudelleen käyttöön 
15 vuoden kuluttua.

• Kapasiteetin supistamisen vähimmäisvaatimuksia on yksinkertaistettu.

• Kun kapasiteetin supistaminen toteutetaan alakohtaisesti, se on toteutettava vuoden 
kuluessa tuen myöntämisestä. Jotta tuotantokapasiteetin supistamista ei kierrettäisi, 
jäsenvaltion on sitouduttava olemaan myöntämättä investointitukea kapasiteetin 
lisäyksiin viiden vuoden ajan.

• Raja-arvoa, jonka alittuessa kapasiteetin supistamista ei edellytetä, yksinkertaistetaan 
ja uudistetaan. Jos rakenneuudistustukea myönnetään enintään yksi prosentti tietyn 
alan tuotantokapasiteetista kahdentoista kuukauden ajanjaksolla, kapasiteetin 
supistamista ei edellytetä.

366. Komission ennen 10. lokakuuta 2004 kirjaamia pelastamis- ja 
rakenneuudistustukea koskevia ilmoituksia tarkastellaan ilmoitusajankohtana 
voimassa olleiden arviointiperusteiden mukaan. Ilman komission lupaa myönnetyn 
tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille arvioidaan kuitenkin uusien suuntaviivojen 
nojalla, jos tuki myönnetään osittain tai kokonaan, sen jälkeen kun suuntaviivat on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, toisin sanoen 1. lokakuuta 2004.

2 Laivanrakennus

367. Kilpailun vääristyttyä maailmanmarkkinoilla komissio ja Korean hallitus 
allekirjoittivat 22. kesäkuuta 2000 sopimuksen, jonka tavoitteena oli palauttaa terveet 
ja avoimet kilpailuedellytykset kyseisille markkinoille. Korean hallitus ei pannut 
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sopimusta asianmukaisesti täytäntöön. Neuvosto hyväksyi vuonna 2002 väliaikaiset 
suojajärjestelyt (191) poikkeuksellisena ja väliaikaisena toimenpiteenä, ja komissio 
päätti aloittaa riidanratkaisumenettelyn (192) ja pyytää konsultaatiota Maailman 
kauppajärjestön sääntöjen mukaisesti. Konsultaatiossa ei päästy tyydyttävään 
tulokseen. Yhteisö pyysi sen vuoksi Maailman kauppajärjestön riitojenratkaisuelintä 
perustamaan ryhmän pohtimaan Korean epäterveitä käytäntöjä laivanrakennuksen 
alalla. Koska väliaikaisten suojajärjestelyjen oli määrä päättyä 31. maaliskuuta 2004, 
neuvosto pidensi niiden voimassaoloaikaa 31. maaliskuuta 2005 asti. (193)

Väliaikaisiin suojajärjestelyihin perustuvat tukiohjelmat

368. Vuonna 2003 viisi jäsenvaltiota (Tanska, Saksa, Espanja, Ranska ja 
Alankomaat) oli laatinut väliaikaisista suojajärjestelyistä vuonna 2002 annettuun 
asetukseen perustuvat kansalliset tukiohjelmat, jotka komissio hyväksyi. Kyseisten 
ohjelmien voimassaolo päättyi 31. maaliskuuta. Komissio hyväksyi vuonna 2004 
muutettujen väliaikaisten suojajärjestelyjen nojalla Alankomaiden (194), Ranskan (195) 
ja Espanjan (196) ohjelmien jatkamisen 31. maaliskuuta 2005 asti sekä Italian uuden 
ohjelman (197).

369. Ohjelmien mukaan telakoille voidaan myöntää suoraa toimintatukea enintään 
kuusi prosenttia sopimusarvosta konttialusten, tuote- ja kemikaalisäiliöalusten sekä 
LNG-säiliöalusten tuotantoon. Tämän rajoitetun tuen saamiseksi telakoiden on 
täytynyt tehdä lopullinen laivanrakennussopimus 31. maaliskuuta 2005 mennessä.

3 Maatalous: toimintaperiaatteiden kehitys ja lainsäädäntöaloitteet 
vuonna 2004

Vähämerkityksistä tukea koskeva asetus

370. Komissio antoi 6. lokakuuta asetuksen (EY) N:o 1860/2004 Euroopan yhtei-
sön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 
maatalous- ja kalastusalalla. (198) Asetuksessa vapautetaan ennakkoilmoitusvelvolli-
suudesta valtiontuki, joka on korkeintaan 3 000 euroa viljelijää tai kalastajaa kohden 
kolmen vuoden ajanjakson aikana. Tällä tavoin voidaan auttaa kriisitilanteessa olevia 
viljelijöitä. Kilpailun vääristymisen estämiseksi tällaista tukea myöntävien jäsenvaltioi-

(191) Neuvoston asetus (EY) N:o 1177/2002 (EYVL L 172, 2.7.2002).
(192) Komission päätös, tehty 8 päivänä lokakuuta 2002, Korean kauppa-alusten kaupassa harjoittamista 

kauppakäytännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/94 säännösten nojalla (EYVL L 281, 
19.10.2002, s. 15).

(193) Neuvoston asetus (EY) N:o 502/2004, 11.3.2004 (EUVL L 81, 19.3.2004, s. 6).
(194) N 242/2004; päätös 14.7.2004, K(2004) 2832, ei vielä julkaistu.
(195) N 138/2004; päätös 19.5.2004, K(2004) 1808, ei vielä julkaistu.
(196) N 333/2004; päätös 21.1.2004, K(2004) 4207, ei vielä julkaistu.
(197) N 59/2004; päätös 19.5.2004, K(2004) 1807, ei vielä julkaistu.
(198) EUVL L 325, 28.10.2004, s. 4.
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den on noudatettava tuen kokonaismäärälle kolmen vuoden aikana asetettua enimmäis-
määrää, joka on suurin piirtein 0,3 prosenttia maatalous- tai kalastusalan tuotannosta. 
Jäsenvaltiot voivat myöntää kaikki asetuksessa säädetyt edellytykset täyttävää tukea 
ilman komission ennakkohyväksyntää. Niiden on kuitenkin pidettävä myönnetyistä 
tuista kirjaa sen osoittamiseksi, että molempia enimmäismääriä on noudatettu.

371. Jos kaikki jäsenvaltiot käyttäisivät täysimääräisesti hyväkseen mahdollisuutta 
myöntää tällaista tukea, vähämerkityksisen tuen määrä olisi koko EU:ssa keskimäärin 
noin 317 miljoonaa euroa vuodessa maatalouden alalla ja noin 27 miljoonaa euroa 
vuodessa kalastuksen alalla. Jotta jäsenvaltioilla olisi enemmän joustomahdollisuuksia, 
asetuksessa vahvistetut enimmäismäärät koskevat kolmen vuoden ajanjaksoa (eivätkä 
yhtä vuotta). Komissio on laskenut, kuinka paljon tukea kukin jäsenvaltio voi myöntää 
kolmen vuoden ajanjakson aikana. Nämä määrät esitetään asetuksen liitteessä. Koska 
sovellettava kolmen vuoden ajanjakso on muuttuva käsite, uutta vähämerkityksistä 
tukea myönnettäessä on aina määritettävä edeltäneiden kolmen vuoden aikana 
myönnetyn vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä.

372. Jäsenvaltiot voivat myöntää vähämerkityksistä tukea missä muodossa tahansa. 
Asetuksessa säädetään kuitenkin muutamista rajoituksista kilpailun vääristymisen 
estämiseksi: vientitukea ei saa myöntää, tuen määrää ei saa vahvistaa markkinoille 
saatettavien tuotteiden hinnan tai määrän mukaan, eikä tuen myöntäminen saa riippua 
kotimaisten tuotteiden käytöstä.

373. Uutta asetusta sovelletaan 1. tammikuuta 2005 lähtien vuoden 2008 loppuun 
saakka.

374. Jo ennen asetuksen antamista komissio sovelsi tuensaajakohtaisen tukimäärän 
pienuuden, tuen myöntämistavan ja myönnetyn tuen kokonaismäärän perusteella 
vähämerkityksiseen tukeen perustuvaa lähestymistapaa seuraavissa maatalousalan 
asioissa:
• Tuki maidontuottajille (Parmalat) – Ranska. (199) Komissio päätti 14. heinäkuuta, että 

noin 200 000 euron tuki suunnilleen 120 maidontuottajalle, joille Parmalat ei ollut 
maksanut toimituksista, oli vähämerkityksistä tukea ja ettei se sen vuoksi kuulunut 
perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Tuen määrä ei 
yhdessäkään tapauksessa ylittänyt 2 000:ta euroa tuottajaa kohden. Tuki myönnettiin 
siten, että valtio otti vastatakseen osan maksamattomien lainojen koroista ja 
pääomasta. Tämä osuus oli korkeintaan kymmenen prosenttia annuiteetista eikä 
koskaan enempää kuin 2 000 euroa tuensaajaa kohden.

• Maataloutta koskevat kiireelliset toimenpiteet (Parmalat) – Italia. (200) Komissio 
päätti 14. heinäkuuta, että noin 995 euron tuki tuensaajaa kohden (yhteensä 
1,327 miljoonaa euroa vuodessa ja kokonaismäärä 3,98 miljoonaa euroa) on 
vähämerkityksistä tukea ja ettei se sen vuoksi kuulu perustamissopimuksen 87 artiklan 

(199) N 145/2004.
(200) N 33/A/2004.
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1 kohdan soveltamisalaan. Tuki myönnettiin vapauttamalla ne maidontuottajat, 
jotka ovat toimittaneet maitoa Parmalatille saamatta maksua, 12 kuukauden ajaksi 
sosiaaliturvamaksuista. Komissio päätteli myös, että näille maidontuottajille erityisen 
pankkitakausrahaston kautta tarjotuille lainoille myönnetty toissijainen takaus ei 
ollut valtiontukea, koska se noudatti markkinakäytäntöä.

• Tuki tuottajajärjestöille – Espanja. (201) Komissio teki 7. toukokuuta lopullisen 
päätöksen, jonka mukaan Espanjan oliiviöljyn tuottajajärjestöille Extremadurassa 
suunnittelema valtiontuki ei ole perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua valtiontukea. Tuen avulla rahoitetaan kustannukset, joita aiheutuu 
oliiviöljyn tuottajille tarkoitetun yhteisön avustuksen hakemisesta, ja sen määrä on 
suunnilleen 12 euroa hakemusta kohden. Päätöksessä todettiin, että tuottajajärjestöt, 
joille tuki myönnetään, harjoittavat toimintaansa oliiviöljyn tuottajien hyväksi. Sen 
vuoksi jäsenten tuensaajajärjestöille suorittamia maksuja voidaan pienentää tai ne 
voidaan jopa poistaa. Tästä syystä tuesta hyötyvät todellisuudessa tuottajat, joiden 
vuosimaksut pienenevät. Koska tukiohjelman kokonaisbudjetti on 120 200 euroa 
vuodessa ja koska ohjelmasta hyötyvien tuottajien määräksi on ilmoitettu 11 500, 
saajakohtainen tukimäärä on 10,40 euroa vuodessa.

• Vuoden 2003 kuivuudesta aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen – Ranska. (202) 
Komissio päätti 20. lokakuuta olla vastustamatta valtiontukea maanviljelijöille, jotka 
kärsivät vuoden 2003 kuivuudesta. Maksamattomien lainojen (20 miljoonaa euroa) 
koroista vastaamiseen sisältyvä tukiosuus katsottiin vähämerkityksiseksi. (203)

• Tuki BSE-kriisiin – Italia. (204) Komissio antoi 1. joulukuuta takautuvasti Italialle luvan 
myöntää valtiontukea erikseen määritellyn riskiaineksen pakollisesta hävittämisestä 
ja vähäriskisen aineksen säilyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin sekä tulotukea 
naudanlihan tuottajille vuoden 2001 BSE-kriisin vaikutusten vuoksi. Päätös koskee 
jatkojalostusalalle myönnettävää tulotukea, jonka määrä on noin 103,25 euroa tilaa 
kohden. Tämä tuki katsottiin vähämerkityksiseksi. (203)

Ryhmäpoikkeusasetus

375. Uusi komission asetus (EY) N:o 1/2004 (205), jossa säädetään tiettyjä 
maatalousalan pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettäviä valtiontukia koskevasta 
poikkeuksesta, tuli voimaan 24. tammikuuta. Jäsenvaltioiden ei enää tarvitse ilmoittaa 
näistä tukitoimenpiteistä ennakolta komissiolle hyväksynnän saamiseksi.

(201) C 50/2002 (ex N 371/2001).
(202) NN 154/2003.
(203) Asiaa käsitellään tarkemmin jäljempänä luvussa ”Käsitellyt asiat”.
(204) NN 151/2002 (ex N 113/B/2001).
(205) Komission asetus (EY) N:o 1/2004, annettu 23 päivänä syyskuuta 2003, EY:n perustamissopimuksen 

87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan 
pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen (EUVL 
L 1, 3.1.2004).
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376. Kyseisen asetuksen 3 ja 19 artiklan mukaan yksittäisen tuen tai tukijärjestelmän 
vapauttamiseksi ilmoitusvelvollisuudesta ”jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
vähintään kymmenen työpäivää ennen sellaisen tukijärjestelmän täytäntöönpanoa 
tai sellaisen tukijärjestelmään sisältymättömän yksittäisen tuen myöntämistä, jolle 
myönnetään poikkeus tällä asetuksella, Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
julkaisemista varten tiivistelmä tällaista tukijärjestelmää tai yksittäistä tukea koskevista 
tiedoista liitteessä I vahvistetun kaavan mukaan”.

377. Jäsenvaltiot ovat tämän menettelyn mukaisesti jo toimittaneet komission 
yksiköille tiivistelmät noin 70:stä eri toimenpiteestä, ja komissio on julkaissut ne 
Internetissä. (206)

Voimassa olevien suuntaviivojen soveltaminen: laadukkaiden tuotteiden 
menekinedistäminen ja mainostaminen

378. Komissio teki päätöksen useissa valtiontukiasioissa, jotka liittyivät 
maataloustuotteiden menekinedistämiseen ja mainontaan. Näiden asioiden myötä 
komissio pystyi

– selventämään ja kehittämään maataloustuotteiden mainontaa koskevien 
suuntaviivojen soveltamista korkealaatuisiin tuotteisiin ja sitä, millä perustein 
tuote voidaan luokitella ”laadukkaaksi tuotteeksi” asetuksen (EY) N:o 1257/1999, 
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1783/2003, 24b artiklan 
3 kohdan (207) edellytysten perusteella

– asettamaan rajat valtiontuen myöntämiselle niin sanottuihin yhteisiin 
mainoskampanjoihin, esimerkiksi markkinointijärjestön ja yksittäisten yritysten 
väliselle suoralle yhteydelle (mainontaa koskevien suuntaviivojen 29 kohdan 
mukaisesti mainontatoimet, jotka rahoitetaan sekä julkisin varoin että yhden 
tai useamman tietyn yrityksen varoin, on katsottava sääntöjenvastaisiksi, koska 
kohderyhmä (kuluttajat) ei mahdollisesti pysty sanomaan, kuuluuko yhtä tai 
useampaa tiettyä yritystä koskeva mainontatoimi julkisesti tuettuun kampanjaan 
vai ei) (208)

– vahvistamaan kantansa tukeen, jota myönnetään tuotteiden alkuperään viittaaville 
merkeille (209), ja joihinkin suuntaviivojen yleisiin edellytyksiin. (210)

(206) Katso http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/exemption/index_fi .htm.
(207) NN 34/A/2000 – AMA Biosiegel- ja AMA Gütesiegel -laatuohjelmat ja -merkit, Itävalta; N 195/2003 

– Korkealaatuista naudan- ja lampaanlihaa koskeva mainoskampanja; N 196/2003 – Korkealaatuista 
sianlihaa koskeva mainoskampanja, Yhdistynyt kuningaskunta.

(208) N 571/2002 – Laki menekinedistämisrahastosta (CMA), Saksa.
(209) N 195/2003 – Korkealaatuista naudan- ja lampaanlihaa koskeva mainoskampanja; N 196/2003 

– Korkealaatuista sianlihaa koskeva mainoskampanja, Yhdistynyt kuningaskunta.
(210) N 175/2003 – Liha- ja karjatalouskomitean (Meat and Livestock Commission) toteuttama yleinen lihaa 

koskeva mainoskampanja – Yhdistynyt kuningaskunta; C 78/2003 (ex NN 36/1998, ex N 610/1997) 
– Sisilialaisten tuotteiden mainonta (aluelain 27/1997 4 §) – Italia (Sisilia).

http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/exemption/index_fi.htm
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4 Kalastus

379. Uudet kalastusalan valtiontukea koskevat säännöt tulivat voimaan 
1. marraskuuta. Sääntöjen myötä valtiontukipolitiikka mukautuu uudistettuun 
yhteiseen kalastuspolitiikkaan, josta päätettiin joulukuussa 2002. Uusiin sääntöihin 
kuuluu myös ryhmäpoikkeus tietyille valtiontukimuodoille, joista jäsenvaltioiden 
ei enää tarvitse ilmoittaa komissiolle hyväksynnän saamiseksi ennen niiden 
myöntämistä. Ryhmäpoikkeusasetuksen (211) soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä 
kalastusalan valtiontuista on edelleen ilmoitettava komissiolle. Tällaiseen valtiontukeen 
sovelletaan uusia kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista koskevia 
suuntaviivoja (212), jotka samoin tulivat voimaan 1. marraskuuta.

380. Ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaan kuuluvat toimenpiteet liittyvät 
tukeen, joka ei todennäköisesti uhkaa kalakantojen säilymistä eikä vääristä kilpailua 
yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla ja jonka vuoksi komissio ei ole koskaan 
joutunut aloittamaan tutkintamenettelyä. Kyseisen tuen on noudatettava tiukasti 
ryhmäpoikkeusasetuksessa säädettyjä perusteita, jotka ovat samat kuin ne perusteet, 
joiden mukaan EU:n varoja jaetaan kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) 
nojalla.

381. Ryhmäpoikkeusta sovelletaan pk-yrityksille myönnettävään alle yhden 
miljoonan euron tukeen ja sellaisten toimenpiteiden rahoittamiseksi tarkoitettuun 
tukeen, joiden tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärä on kaksi miljoonaa euroa.

382. Tukien asianmukainen kohdentaminen varmistetaan tukien seurannalla. 
Myönnettäviä tukia koskevat tiedot on toimitettava komissiolle yksinkertaistettua 
menettelyä noudattaen, ja ne julkaistaan Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. Jäsenvaltioilla on myös velvollisuus laatia jälkikäteen myönnettyjä tukia 
koskevat kertomukset.

5 Kivihiiliteollisuus ja liikenne

Kivihiiliteollisuus

383. Unionin laajentumisen myötä kivihiiltä tuottavien maiden lukumäärä nousi 
kolmesta (Saksa, Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta) seitsemään, kun uusina 
valtioina joukkoon tulivat Tšekki, Unkari, Puola ja Slovakia. Huolimatta kivihiilen 
spot-hinnan rajusta noususta viime aikoina suuri osa Euroopan kivihiiliteollisuudesta ei 
edelleenkään pysty kilpailemaan ilman suuria valtiontukia. Saksa, Unkari ja Puola ovat 
ilmoittaneet tulevien vuosien rakenneuudistussuunnitelmansa komissiolle. Komissio 

(211) Komission asetus (EY) N:o 1595/2004, annettu 8 päivänä syyskuuta 2004, EY:n perustamis-
sopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kalastustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja 
kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen 
(EUVL L 291, 14.9.2004).

(212) EUVL C 229, 14.9.2004.
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on aloittanut muodollisen menettelyn Espanjan kivihiiliteollisuutta koskevasta 
rakenneuudistussuunnitelmasta.

Liikenne

384. Komissio on edelleen suhtautunut myönteisesti julkiseen rahoitukseen, jolla 
edistetään ympäristöystävällisiä liikennemuotoja maantieliikenteen vähentämiseksi. 
Sen vuoksi rautatiet muodostavat keskeisen tekijän yhteisön yhteisessä liikennepo-
litiikassa, jonka tavoitteena on kehittää kestävä liikennejärjestelmä muuttamalla eri 
liikennemuotojen välistä tasapainoa. Rautateiden elvyttäminen on yksi tärkeim-
mistä tavoitteista. Rautatieliikenteen kilpailukyky on jälleen palautettava tasolle, 
jolla se on yksi johtavista toimijoista laajentuneen Euroopan liikennejärjestelmässä. 
Rautatiemarkkinoiden avaaminen on ratkaiseva tekijä rautateiden elvyttämisessä. 
Koko Euroopan rahtiverkosto on sekä kansainvälisessä että kansallisessa liikenteessä 
avattu täydellisesti kilpailulle vuoteen 2008 mennessä. Uusien rautatieyhtiöiden 
saapuminen markkinoille lisää alan kilpailukykyä ja kannustaa kansallisia yhtiöitä 
rakenneuudistuksiin.

385. Yhdistettyjen kuljetusten alalla sovellettiin vakiintunutta käytäntöä. Komissio 
hyväksyi erityisesti eri tukiohjelmia, joiden tavoitteena on korvata yhdistetyistä 
kuljetuksista aiheutuvat lisäkustannukset.

386. Maantieliikenteen alalla tutkittiin suurten yritysten rakenneuudistussuunni-
telmia.

387. Meriliikenteen alalla yhteisön suuntaviivoja meriliikenteen valtiontuelle (213) 
sovellettiin ensimmäistä kertaa. Komissio varmisti erityisesti, että jäsenvaltiot 
hyväksyvät näissä suuntaviivoissa ehdotetut aiheelliset toimenpiteet.

388. Lentoliikenteen alalla komissio teki merkittävän päätöksen asiassa 
Ryanair-Charleroi. Komissio myönsi, että rajoitetut valtiontukimäärät voivat olla 
oikeutettuja toissijaisten lentoasemien käytön lisäämiseksi, kun tavoitteena on luoda 
uusia liikenneyhteyksiä, jotka tuovat alueellisia hyötyjä ja vähentävät ilmatilan 
ruuhkautumista. Tarkoituksena on antaa suuntaviivat lentoasemien ja uusien reittien 
aloittamisen rahoittamisesta. Näiden suuntaviivojen odotetaan selventävän alueellisten 
lentoasemien kasvumahdollisuuksia markkinoilla yhteisön sääntöjä noudattaen.

6 Julkiset palvelut ja yleisiin (taloudellisiin) tarkoituksiin liittyvät 
palvelut

389. Osoituksena julkisten palvelujen tärkeydestä jäsenvaltioille on viimeaikainen 
laaja julkinen keskustelu näistä palveluista, muun muassa siitä, kuinka tällaisia 
palveluja olisi tarjottava, sekä se, että nämä palvelut mainitaan nimenomaisesti EU:n 
perustuslakiluonnoksessa.

(213) EUVL C 13, 17.1.2004, s. 3.
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390. Kilpailupolitiikan osalta komissio käsitteli kysymystä, missä määrin yleisiin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista maksettu korvaus mahdollisesti 
vääristää kilpailua valtiontuen näkökulmasta. Noudattaen Altmark-asiassa annettua 
tuomiota (214), joka koski korvauksen luokittelua valtiontueksi, komissio laati kolme 
lainsäädäntöehdotusta yhteisöjen tuomioistuimen vahvistamien arviointiperusteiden 
käyttöönottamiseksi.

Julkisen palvelun velvoitteesta maksettavaa korvausta koskevat yhteisön 
suuntaviivat

391. Julkisen palvelun velvoitteesta maksettavana korvauksena myönnettävää 
valtiontukea koskevissa yhteisön suuntaviivoissa selvennetään arviointiperusteet, joiden 
mukaisesti komissio aikoo arvioida jäsenvaltioiden julkisen palvelun velvoitteesta 
maksamia korvauksia valtiontukisääntöjen nojalla.

392. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että tällainen korvaus ei ole valtiontukea, 
jos muun muassa korvaussumma on määritetty todellisen tarjouskilpailun tai hyvin 
johdetuille keskisuurille yrityksille tällaisten palvelujen tarjoamisesta aiheutuvien 
kustannusten perusteella. Tällä tavoin voidaan yleensä lisätä yleisiin taloudellisiin 
tarkoituksiin liittyvien palvelujen tehokkuutta niiden tarjontaa vaarantamatta. Muussa 
tapauksessa korvaus on valtiontukea, ja siitä on tehtävä ilmoitus. Tällainen ilmoitettu 
tuki voidaan todeta yhteismarkkinoille soveltuvaksi perustamissopimuksen 86 artiklan 
2 kohdan nojalla, jos se on välttämätöntä yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien 
palvelujen tuottamiseksi ja jos se ei vaikuta kaupankäyntiin yhteisön edun vastaisesti.

393. Perustamissopimuksen 86 artiklan ja vastaavan oikeuskäytännön perusteella 
jäsenvaltioilla on paljon harkintavaltaa määrittäessään yleisiin taloudellisiin 
tarkoituksiin liittyviä palveluja. Valtiontukisääntöihin perustuvan arvioinnin kannalta 
on kuitenkin välttämätöntä, että kyseinen jäsenvaltio on antanut yleisiin taloudellisiin 
tarkoituksiin liittyvien palvelujen tarjoamisen yritykselle tehtäväksi. Julkisen palvelun 
tuottamisesta on tämän vuoksi laadittava toimeksianto, jossa määritellään yrityksen 
ja valtion (kansallisen, alueellisen tai paikallisen viranomaisen) velvollisuudet. Tässä 
toimeksiannossa on ilmoitettava

– julkisen palvelun velvoitteen täsmällinen luonne

– kyseessä olevat yritykset ja alueet

– yrityksille mahdollisesti myönnettävät yksinoikeudet

– korvauksen laskennassa ja tarkistamisessa sekä kohtuullisen voiton laskennassa 
käytettävä menetelmä

(214) Asia C-280/00. Katso vuoden 2003 kilpailukertomuksen kohta 621 ja sitä seuraavat kohdat.
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– liiallisten korvausten palauttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja valtion 
mahdollista osallistumista koskevat yksityiskohtaiset säännöt siinä tapauksessa, 
että korvaukset ovat liian vähäisiä.

394. Suuntaviivojen luonnos sisältää yksityiskohtaiset säännöt korvauksen 
laskennassa mahdollisesti huomioon otettavista tekijöistä, ja siinä ilmoitetaan 
selvästi, että yritykselle julkisen palvelun velvoitteesta maksettavista korvauksista olisi 
ilmoitettava komissiolle ennen korvausten maksamista.

Poikkeuspäätös

395. Perustamissopimuksen 86 artiklaan perustuvassa päätösehdotuksessa 
vapautetaan tietyt korvaustoimenpiteet ennakkoilmoitusvelvollisuudesta. Vapautus 
ilmoitusvelvollisuudesta koskee tietyt raja-arvot alittavia korvauksia sekä tietyistä 
julkisista palveluista myönnettäviä korvauksia, erityisesti korvauksia sairaaloille 
ja sosiaaliseen asuntotuotantoon, mutta myös alakohtaisten sääntöjen mukaisesti 
myönnettyjä korvauksia liikennöinnistä saarille, kun vuotuinen matkustajamäärä on 
korkeintaan 100 000 matkustajaa.

396. Ehdotettu poikkeus perustuu oletukseen, että tällaisista palveluista maksettaviin 
korvauksiin liittyvä kilpailun vääristymisen riski on vähäinen tai olematon.

397. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on – kuten yleensä poikkeusasetusten 
nojalla – säilytettävä komission saatavilla kaikki tiedot, joita tarvitaan sen 
selvittämiseksi, ovatko myönnetyt korvaukset valtiontukisääntöjen mukaisia. Nämä 
tiedot on kuitenkin toimitettava vasta komission esitettyä kirjallisen pyynnön.

Avoimuusdirektiivin muuttaminen

398. Kolmas ehdotus koskee avoimuusdirektiivin (215) muuttamista. Tavoitteena 
on selventää, että myös silloin, kun julkisista palveluista maksettu korvaus ei ole 
valtiontukea, kyseisten yritysten on pidettävä erillistä kirjanpitoa, kun ne harjoittavat 
yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen lisäksi muuta toimintaa. Vain 
erillisen kirjanpidon ansiosta voidaan osoittaa yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 
liittyvien palvelujen kustannukset ja laskea korvauksen oikea määrä.

399. Nämä kolme asiakirjaluonnosta julkaistiin julkista kuulemista varten ja niistä 
käytiin keskusteluja muiden toimielinten kanssa. Asiakirjat on tarkoitus hyväksyä 
lähitulevaisuudessa. (216) Niiden ansiosta komissio pystyy varmistamaan, että yleisiin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut toimivat asianmukaisesti EU:ssa ja että valtio 
maksaa niistä korvauksia ainoastaan siinä määrin kuin niiden tarjoaminen edellyttää. 

(215) Direktiivi 80/723/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2000/52/EY (EYVL
 L 193, 29.7.2000).

(216) Katso http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/.

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/
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Sen varmistamisesta, että liian suuret korvaukset eivät vääristä kilpailua markkinoilla, 
aiheutuva hallinnollinen taakka pysyy toisaalta mahdollisimman pienenä.

7 Avoimuus

400. Kaikkia voimassa olevia valtiontukitoimenpiteitä koskevat tiedot, jotka 
kootaan vuosittain jäsenvaltioilta, muodostavat yhdessä valtiontukitilannetta EU:ssa 
kuvaavien taloudellisten indikaattorien kanssa perustan valtiontukien tulostaululle, 
joka julkaistiin ensimmäisen kerran heinäkuussa 2001. (217) Tulostaulusta laaditaan 
vuosittain kaksi laitosta.

401. Tähän asti tulostaulun kevään laitos on kattanut tiedot ajanjaksolta t – 2, 
toisin sanoen vuonna 2004 vuoden 2002 tiedot. Osana vuosikertomusten toimittamista 
koskevia uusia järjestelyjä komissio ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet pienentämään tätä 
viivettä siten, että vuoden 2004 tiedot julkaistaan syksyn 2005 laitoksessa. Näin ollen 
syksyn tulostaulu sisältää joka vuosi uusimmat tiedot, kun taas kevään tulostaulussa 
käsitellään analyyttisemmin valittua aihetta. Aikaisemmissa tulostauluissa on käsitelty 
aluetukea, pelastamis- ja rakenneuudistustukea, T&K-tukea sekä tukea pk-yrityksille.

402. Syksyn 2004 tulostaulu annettiin 16. marraskuuta. (218) Tässä laitoksessa 
keskitytään pääasiassa valtiontukitilanteeseen kymmenessä uudessa jäsenvaltiossa neljänä 
liittymistä edeltäneenä vuotena (2000–2003). Toisessa osassa tarkastellaan jäsenvaltioiden 
toimia Lissabonin agendan täytäntöönpanemiseksi ja neuvoston valtiontukea koskevien 
päätelmien noudattamista. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat tuen vähentäminen, tuen 
suuntaaminen uudelleen horisontaalisiin tavoitteisiin ja tuen tehokkuuden arviointi. 
Viimeinen osa sisältää muiden tulostaulun laitosten tavoin tiivistelmän komission 
pyrkimyksistä yksinkertaistaa ja uudistaa valtiontukien valvontaa.

B – KÄSITELLYT ASIAT

1 Vapautetut markkinat

Belgia: ensimmäisen pilarin eläkevelvoitteiden siirtäminen Belgacomilta Belgian 
valtiolle (219)

403. Belgian viranomaiset ilmoittivat lokakuussa 2003 komissiolle Belgacomin, 
Belgian valtion ja yksityisten osakkaiden sopimuksesta siirtää niin sanotut 

(217) Tulostaulu korvaa valtiontukea koskevat yleiskatsaukset, jotka lopetettiin yhdeksännen yleiskatsauksen 
jälkeen vuonna 2001. Kilpailun pääosaston verkkosivulla julkaistava tulostaulun verkkoversio sisältää 
joukon indikaattoreita ja tilastotaulukkoja paperiversiossa esitettyjen tietojen lisäksi.

(218) http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/analytical_section.html. 
Tiivistelmästä on saatavilla englannin-, ranskan- ja saksankieliset toisinnot. Katso myös 
lehdistötiedote IP/04/1356.

(219) N 567/2003.

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/analytical_section.html
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ensimmäisen pilarin eläkevelvoitteet yhtiön virkamiehiä kohtaan Belgacomilta Belgian 
valtiolle (ensimmäisen pilarin eläkkeet ovat eläkkeitä, jotka yleensä maksetaan valtion 
sosiaaliturvajärjestelmän perusteella).

404. Kun Belgacom perustettiin osakeyhtiönä vuonna 1992, se oli velvoitettu 
hoitamaan aikaisempien virkamiesten ensimmäisen pilarin eläkeoikeuksia ja 
rahoittamaan ne (tämä merkitsi sitä, että yhtiö maksoi eläkkeet aikaisemmille 
virkamiehille ja että yhtiön oli varmistettava hankittujen ja tulevien eläkeoikeuksien 
rahoitus kokonaisuudessaan). Ilmoitettu sopimus merkitsi sitä, että Belgacom 
vapautettiin 1. tammikuuta 2004 alkaen virkamiehiin sovelletusta erityisestä 
eläkejärjestelmästä aiheutuvasta taakasta. Vastineeksi Belgian valtio sai Belgacomilta 
5 miljardin euron kertamaksun sekä jatkuvan vuotuisen maksun, jolla taataan tulevien 
eläkevelvoitteiden rahoitus.

405. Komissio päätteli 21. tammikuuta tekemässään päätöksessä, että siirrosta ei 
aiheutunut taloudellista etua, koska Belgacom maksaa vastineena eläkevelvoitteiden 
siirrosta Belgian valtiolle summan, joka vastaa Belgian valtiolle siirtyneiden velvoitteiden 
nettonykyarvoa. Komissio katsoi, että toimenpide ei antanut Belgacomille sellaista 
etua, jota se ei olisi pystynyt saamaan tavanomaisin markkinaehdoin, ja sen vuoksi 
siihen ei sisältynyt valtiontukea.

Ranskan myöntämä tuki Coopérative d’exportation du livre français’lle (Celf) (220)

406. Komissio hyväksyi 20. huhtikuuta tuen, jota Ranska myönsi vuosina 
1980–2001 Coopérative d’exportation du livre français’lle (Celf). Komissio katsoi, 
että Celfi lle ranskankielisten kirjojen pienten tilausten käsittelyä varten myönnetty 
tuki, joka oli myönnetty sääntöjenvastaisesti, soveltui kuitenkin yhteismarkkinoille 
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan d alakohdan nojalla, koska se oli oikeassa 
suhteessa tuella edistettyyn kulttuuriseen tavoitteeseen nähden. Komissio totesi, että 
tuki ei muuttanut kaupankäynnin eikä kilpailun edellytyksiä yhteisössä yhteisen edun 
kanssa ristiriitaisella tavalla. Tuen tarkoituksena oli ylläpitää Celfi n kannattamatonta 
liiketoimintaa. Celfi n velvollisuutena oli hyväksyä kaikenlaiset tilaukset ulkomailla ei-
ranskankielisillä alueilla sijaitsevilta kirjakaupoilta (ei loppukuluttajilta) riippumatta 
tilauksen määrästä, kannattavuudesta ja kohteesta. Osana tukea se sai toiminta-
avustuksen, jonka tarkoituksena oli korvata alle 500 Ranskan frangin (noin 76 euron) 
suuruisten tilausten käsittelystä aiheutuvat lisäkustannukset. Päätöksessä otettiin 
asianmukaisesti huomioon yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 
28. helmikuuta 2002 antama tuomio, jossa osittain kumottiin aikaisempi, 10. kesäkuuta 
1998 tehty komission päätös sillä perusteella, että komission olisi täytynyt erottaa 
vientiagenttimarkkinat ranskankielisten kirjojen yleisistä vientimarkkinoista.

(220) C 39/1996 (ex NN 127/92). Myönteinen päätös 20.4.2004.
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UMTS-toimilupamaksujen muuttaminen, Ranska (221)

407. Komissio vastaanotti lokakuussa 2002 kantelun Ranskan hallituksen 
päätöksestä pienentää Orangelle ja SFR:lle alun perin määrättyjä UMTS-
toimilupamaksuja.

408. Komissio katsoi, että yhteisön voimassa olevan oikeuden mukaan jäsenvaltiot 
vastaavat UMTS-toimilupien myöntämisehdoista. Niiden on kuitenkin täytettävä 
direktiivissä 97/13/EY säädetyt edellytykset, toisin sanoen menettelyjen ja käytettyjen 
kriteereiden on oltavat objektiiviset, avoimet ja syrjimättömät.

409. Kyseessä olevassa tapauksessa komissio totesi, että Ranskan hallitus sovelsi 
kaikkiin operaattoreihin samoja UMTS-toimilupien myöntämisehtoja (kesto, maksu, 
tekniset ehdot) ja että nämä ehdot olivat objektiivisia ja syrjimättömiä. Koska hallitus 
ei syrjinyt muita operaattoreita, Orange ja SFR eivät saaneet etua. Sen vuoksi komissio 
päätti 20. heinäkuuta, että asiaan ei sisältynyt valtiontukea, ja hylkäsi kantelun.

Hukkakustannukset

410. Sähkön sisämarkkinoiden asteittaisen toteuttamisen puitteissa komissio 
hyväksyi kaksi valtiontukea hukkakustannusten korvaamiseksi Italiassa (222) 
ja Portugalissa (223). Hukkakustannukset ovat kustannuksia, jotka syntyivät 
sähkömarkkinoiden vakiintuneille toimijoille ajankohtana, jolloin alaa ei ollut vielä 
vapautettu, ja joita alan vapauttamisen seurauksena on vaikea tai jopa mahdoton saada 
takaisin.

411. Komissiolle on kehittynyt vakiintunut käytäntö hukkakustannuksista 
maksettavien korvausten osalta. Se antoi heinäkuussa 2001 tiedonannon, jossa 
määritetään tällaisen tuen arviointimenetelmä. (224) Se sovelsi tätä menetelmää 
hukkakustannuksista Belgiassa, Kreikassa, Espanjassa, Alankomaissa ja Itävallassa 
maksettuihin korvauksiin.

412. Italian osalta päätös koskee kahta erityistä osaa: ennen vuotta 1997 
rakennettujen voimalaitosten kustannuksia ja ENELin vuonna 1992 nigerialaisesta 
kaasusta tekemään ”ota tai maksa” -sopimukseen liittyviä kustannuksia, siltä osin kuin 
kaasu käytettiin sähköntuotantoon. Voimalaitoksia koskeva osa kattaa ainoastaan 
vuodet 2000–2003; tämän jälkeen laitoksille ei enää voida myöntää korvauksia 
hukkakustannuksista. Korvausten kokonaismäärä on korkeintaan 850 miljoonaa 
euroa. Se myönnetään ENELille ja yrityksille, joille ENELin hukkakustannukset ovat 
siirtyneet.

(221) NN 42/2004, päätös 20.7.2004.
(222) N 490/2000.
(223) N 161/2004.
(224) SG(2001) D/290869, 6.8.2001.
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413. ”Ota tai maksa” -sopimukseen liittyviä kustannuksia koskevan osan 
tarkoituksena on korvata kustannukset, joita ENELille aiheutui siitä syystä, ettei 
se pystynyt käsittelemään kaasua Italiassa, kuten se oli alun perin suunnitellut. Se 
kattaa kustannukset kaasunkäsittelyn siirtämisestä Italian ulkopuolelle vuoteen 2009 
asti. Korvausten kokonaismäärä on korkeintaan 1 465 miljoonaa euroa. Korvauksia 
myönnetään kuitenkin yksinomaan sähköntuotannossa käytetyn kaasun osalta.

414. Portugalia koskenut asia poikkesi hieman Italiaa koskeneesta asiasta ja muista 
aikaisemmista asioista. Portugalin kytkösmarkkinat perustuivat alun perin joukkoon 
pitkäaikaisia sopimuksia, joiden osapuolina olivat valtiollinen verkko-operaattori ja 
kolme sähköntuotantokonsernia, eivätkä yleiseen lakiin, jossa vahvistetaan sähköalan 
hinnoittelusäännöt, kuten niissä jäsenvaltioissa, joita koskevia asioita komissio oli 
aikaisemmin tutkinut. Portugali lakkautti nämä pitkäaikaiset sopimukset ja korvasi ne 
valtion korvauksella.

415. Koska komission menetelmän mukaisesti hukkakustannuksista maksettavat 
korvaukset on rajoitettava ”välttämättömään vähimmäismäärään”, komission oli 
tarkistettava, että tässä erityistilanteessakaan korvaus ei ylittäisi alkuperäisiä investointeja 
lisättynä tarvittaessa kohtuullisella voittomarginaalilla. Myös konsernien kyky korvata 
tiettyjen voimalaitosten aiheuttamia tappioita toisten voimalaitosten voitoilla otettiin 
huomioon. Komissio varmisti, että korvausten säännöllistä tarkistamista varten otettiin 
käyttöön asianmukainen menetelmä, jotta vältettäisiin liian suuret korvaukset myös 
silloin, jos kilpailu ei kehity odotetulla tavalla.

2 Pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Alstom (225)

416. Komissio teki 7. heinäkuuta ehdollisen päätöksen, jolla se hyväksyi 3 miljardin 
euron rakenneuudistustukipaketin Alstomille. Paketti muodostui takauksista, 
pääomankorotuksista ja pienemmässä määrin lainoista. Päätöksessä säädetyt 
edellytykset perustuvat vaikeuksissa oleville yrityksille myönnettävää pelastamis- ja 
rakenneuudistustukea koskeviin suuntaviivoihin. Näissä suuntaviivoissa vahvistetaan 
kolme pääedellytystä rakenneuudistustuen hyväksymiselle.

417. Ensinnäkin tuen ja siihen liittyvän rakenneuudistussuunnitelman on 
 johdettava pitkän aikavälin elinkelpoisuuden palautumiseen ilman muuta valtion-
tukea. Komissio totesi, että Ranskan toimittaman rahoitusrakenteen uudistamista ja 
operatiivisen toiminnan uudelleenjärjestelyä koskevan rakenneuudistussuunnitelman 
viimeisimmän version pitäisi mahdollistaa yrityksen elinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn 
palautuminen. Päätöksessä vaaditaan noudattamaan täydellisesti toimintasuunnitel-
maa, johon sisältyy tuotantolaitosten sulkemisia, irtisanomisia ja uudelleenjärjeste-
lytoimia. Lisäksi vaadittiin lisätoimenpiteitä laivanrakennusalalla ja edellytettiin, että 

(225) C 58/2003, päätös 7.7.2004, K(2004) 2352.
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yritys muodostaa teollisuusalan kumppanuuksia, jotka kattavat merkittävän osan yri-
tyksen liiketoiminnoista. Tällä tavoin vahvistetaan yrityksen pitkän aikavälin elinkel-
poisuutta ja parannetaan sen näkymiä.

418. Toiseksi valtiontuki on rajoitettava välttämättömään vähimmäismäärään. 
Komissio totesi tämän edellytyksen täyttyvän, koska komission päätöksellä hyväksytty 
rakenneuudistussuunnitelma perustuu rahoituslaitosten, yksityisten sijoittajien ja 
yrityksen itsensä erittäin mittavaan rahoituspanokseen. Lisäksi tuki on ajallisesti 
rajattua, koska valtiontakauksia voidaan myöntää ainoastaan kahden vuoden ajan 
päätöksen tekemisestä ja koska valtion on myytävä neljän vuoden kuluessa kaikki 
Alstomin osakkeensa, jotka se saa edellä mainittujen pääomankorotusten johdosta.

419. Kolmanneksi kilpailun vääristyminen on rajoitettava mahdollisimman 
vähäiseksi. Tämän kriteerin täyttämiseksi päätöksessä vaaditaan seuraavia toimenpiteitä 
kilpailutilanteen palauttamiseksi ja kilpailijoille aiheutuneiden vahinkojen 
korvaamiseksi: i) joidenkin omaisuuserien myynti Alstomin vuonna 2003 jo myymien 
huomattavien erien lisäksi, ii) yhteisyrityksen ja teollisuusalan kumppanuuksien 
perustaminen tietyillä nykyisillä liiketoiminta-aloilla, iii) hinnoittelupolitiikan ja 
yritysostojen rajoittaminen neljän vuoden ajan, iv) valtion omistamien yrityksen 
osakkeiden myynti ja v) Ranskan rautatiekaluston markkinoiden avaamisen 
edistäminen.

420. Komissio seuraa tämän päätöksen noudattamista neljän vuoden ajan.

MobilCom (226)

421. Komissio hyväksyi 14. heinäkuuta MobilComille myönnetyn 
rakenneuudistustuen. Tuen hyväksynnän ehtona oli se, että MobilCom ja sen 
sidosyritykset lopettavat MobilComin matkaviestintäsopimusten suoran verkkokaupan 
seitsemäksi kuukaudeksi tuesta aiheutuvan kilpailun vääristymisen vastapainoksi.

422. MobilCom on saksalainen matkaviestintäpalvelujen tarjoaja. Se joutui 
vaikeuksiin vuonna 2002. Saksa myönsi ensimmäisen täytetakauksen 50 miljoonan 
euron lainalle syyskuussa 2002 yrityksen maksuvalmiuden parantamiseksi välittömästi. 
Tämä tuki hyväksyttiin pelastamistukena tammikuussa 2003 (227), eikä heinäkuussa 
2004 tehty lopullinen ehdollinen päätös (228) koskenut sitä.

423. Tällä liiketoiminta-alalla välttämättömien uudelleenjärjestelytoimien 
rahoittamisen edellyttämän lisärahoituksen varmistamiseksi Saksa ja Schleswig-
Holsteinin osavaltio myönsivät toisen 80-prosenttisen täytetakauksen 112 miljoonan 
euron lainalle marraskuussa 2002. Komissio katsoi tämän toimenpiteen olevan 
rakenneuudistustukea.

(226) C 5/2003.
(227) EUVL C 80, 3.4.2003, s. 5. Katso myös EUVL C 210, 5.9.2003, s. 4.
(228) Ei vielä julkaistu.
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424. Komission mielestä suurin kilpailuongelma liittyi siihen, että takauksen 
ansiosta MobilCom pystyi toimintojensa nopeaan uudelleenjärjestelyyn. Tukea 
ei käytetty ainoastaan yrityksen fyysiseen rakenneuudistukseen, vaan myös 
sen markkinointistrategian uudelleensuuntaamiseen ja keskittämiseen entistä 
kannattavampiin asiakassegmentteihin ydinliiketoiminnassa. Tämän vuoksi tuki 
vaikutti erityisen haitallisesti kilpailijoihin, sillä myös niiden on suunnattava 
liiketoimintastrategiansa kannattavampiin asiakasryhmiin.

425. Tuki hyväksyttiin lopulta tietyin edellytyksin. Komissio katsoi tässä 
tapauksessa, että vastasuoritteen vaatiminen alalla, jolla tuesta on eniten kohtuuttomia 
vaikutuksia, toisin sanoen palvelujen markkinoinnin alalla, on asianmukaisin 
toimenpide kilpailun vääristymisen vastapainoksi. Sen vuoksi MobilCom velvoitettiin 
keskeyttämään eräiden palvelujen verkkokauppa tietyksi aikaa.

Bankgesellschaft Berlin AG

426. Komissio hyväksyi 18. helmikuuta (229) lähes 10 miljardin euron (230) 
rakenneuudistustuen Bankgesellschaft  Berlin AG -konsernille (BGB). Tämä tukipaketti 
oli mahdollista hyväksyä ainoastaan sillä edellytyksellä, että pankin markkinaläsnäoloa 
pienennetään merkittävästi tämän suuren tukimäärän kilpailua vääristävän 
vaikutuksen lieventämiseksi. Pitkien neuvottelujen jälkeen Saksan viranomaiset 
tarjosivat lopulta useita myyntisitoumuksia, jotka muuttivat merkittävästi alun 
perin toimitettua rakenneuudistussuunnitelmaa. Näihin sitoumuksiin sisältyivät 
sitoumukset myydä Berliner Bank, joka on toinen BGB:n vähittäispankkitoiminnan 
merkeistä, myydä tai lakkauttaa kaikki kiinteistöpankkipalvelutoimintaa harjoittavat 
tytäryhtiöt, jotka olivat suurin syy kriisiin, ja myydä BGB vuoden 2007 loppuun 
mennessä. Rakenneuudistussuunnitelmaan sisältyy myös muita toimenpiteitä, kuten 
berliiniläisen Weberbankin myynti sekä kotimaisten ja ulkomaisten toimipaikkojen 
ja tytäryhtiöiden myynti tai lakkauttaminen. Lisäksi BGB:n myynnin yhteydessä on 
tarkoituksena myydä kiinteistörahoitusalan tytäryhtiö BerlinHyp joko erikseen tai 
yhdessä BGB:n muun osan kanssa.

427. Edellä kuvaillut myynnit, sulkemiset ja muut toimenpiteet pienentävät 
yhteensä BGB:n taseen vuoden 2001 suunnilleen 189 miljardista eurosta noin 
124 miljardiin euroon vuonna 2006/2007, kun rakenneuudistus ja myyntitoimenpiteet 

(229) C 28/2002, menettelyn aloittaminen, EYVL C 141, 14.6.2002, s. 2.
(230) Tähän sisältyvät seuraavat osat: 1) Berliinin osavaltion vuonna 2001 toteuttama 1,8 miljardin 

euron pääomanlisäys, 2) riskisuojan myöntäminen vanhasta kiinteistöpankkipalvelutoiminnasta 
aiheutuvien 6,1 miljardin euron riskien kattamiseksi (lainsäädäntöön ja valvontasääntöihin 
perustuva teoreettinen nimellisarvo on enintään 21,6 miljardia euroa, mutta se ei ole realistinen 
pessimistisessä skenaariossa) ja 3) Berliinin osavaltion ja BGB:n takaisinmaksusopimus, joka koskee 
enintään 1,8 miljardiin euroon asti mahdollista takaisinperintämääräystä, josta komissio voisi 
päättää kyseisenä ajankohtana kesken olleessa menettelyssä, joka koski pääomansiirtoa BGB-
konserniin vuodesta 1994 kuuluneelle Landesbank Berlinille – asia C 48/2002 (komissio päätti 
20.10.2004, että 810 miljoonaa euroa oli perittävä takaisin; katso tämän kertomuksen kohta 454).
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on saatu päätökseen. Tämä vähennys on asianmukainen tuen erittäin suuren 
määrän vuoksi ja lisäksi yhdenmukainen pankkien rakenneuudistustukia koskevan 
komission käytännön kanssa. (231) Komissio ja Saksan viranomaiset olivat kuitenkin 
eri mieltä Berliner Bankin myynnistä tutkimuksen loppuvaiheeseen asti. Koska BGB 
oli Berliinissä johtavassa asemassa, komission oli vaadittava tätä toimenpidettä, jotta 
erittäin suurella tukimäärällä kilpailuun vähittäispankkitoiminnan alalla Berliinissä 
oleva vääristävä vaikutus pienenisi. Lisäksi takaisinmaksusopimus, jolla tuetaan 
BGB:tä siinä tapauksessa, että Landesbank Berliniä koskevassa menettelyssä 
mahdollisesti määrätään tuen takaisinperinnästä, oli myös tukitoimenpide, joka oli 
otettava huomioon vastasuoritteita määritettäessä. Berliner Bankin myynti pienentää 
BGB:n markkinaosuuden vähittäispankkitoiminnan segmentillä Berliinissä suunnilleen 
yhdestä kolmanneksesta yhteen kuudesosaan.

428. Komission oli arvioitava myös BGB:n pitkän aikavälin elinkelpoisuutta 
koskevaa kysymystä ottaen huomioon voimassa olevien valtiontakausten (Anstaltslast 
& Gewährträgerhaft ung) tuleva poistaminen. Tätä kysymystä oli tarkasteltava uudelleen 
ulkoisten neuvonantajien avustuksella, kun ensimmäinen menettely osavaltion 
BGB:stä omistamien osakkeiden myymiseksi epäonnistui maaliskuussa 2003. Komissio 
päätteli lopulta, että jo toteutetut ja tulevaisuudessa toteutettaviksi suunnitellut 
rakenneuudistustoimenpiteet ovat järkeviä, johdonmukaisia ja tarkoituksenmukaisia 
BGB:n elinkelpoisuuden palauttamiseksi.

France Télécom

429. Ranskan viranomaiset ilmoittivat komissiolle joulukuussa 2002 toimenpiteistä 
France Télécomin (FT) taloudellisen kriisin lopettamiseksi. Näihin toimenpiteisiin sisältyi 
erityisesti ERAP:n (julkinen laitos) myöntämä 9 miljardin euron osakaslaina. Tämä 
laina oli osa ”Ambition 2005” -nimistä rakenneuudistussuunnitelmaa, jonka yrityksen 
uusi johto esitti 4. joulukuuta 2002. Koska komissio epäili ilmoitettujen toimenpiteiden 
yhdenmukaisuutta valtiontukisääntöjen kanssa, se aloitti tammikuussa 2003 muodollisen 
tutkintamenettelyn osakaslainahankkeesta. (232) Muodollinen tutkintamenettely koski 
myös FT:hen sovellettua elinkeinoverojärjestelmää (taxe professionnelle). Komissio 
lopetti 2. elokuuta 2004 tutkimuksensa molempien seikkojen osalta.

Elinkeinoverojärjestelmä (taxe professionnelle) (233)

430. Kyseessä oleva verojärjestelmä sisältää EY:n perustamissopimuksen vastaista 
valtiontukea, joka on perittävä takaisin.

431. FT:hen sovellettiin vuosina 1994–2002 kunnallisveroja koskevia erityisehtoja. 
Komissio katsoi, että jättämällä perimättä osan elinkeinoverosta valtio antoi 

(231) Crédit Lyonnais, EYVL L 221, 8.8.1998, s. 72.
(232) Katso vuoden 2003 kilpailukertomus, kohta 526 ja sitä seuraavat kohdat.
(233) Päätös 2.8.2004, C/13/B/2004.
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FT:lle edun, joka vastaa valtiontukitoimenpidettä. Yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön (234) mukaisesti komissio hylkäsi Ranskan viranomaisten väitteen, 
jonka mukaan tällainen tuki voitaisiin katsoa ”korvatuksi” muilla maksuilla, joita 
FT:n oli maksettava. Ranskan viranomaisten toimittamien tietojen mukaan tähän 
erityiseen elinkeinoverojärjestelmään liittyvät FT:n säästöt ovat 800 miljoonan euron 
ja 1,1 miljardin euron välillä. Komissio määrittää tuen tarkan määrän yhdessä Ranskan 
viranomaisten kanssa takaisinperintämenettelyn aikana.

Osakaslaina (235)

432. Komission arvioinnissa tärkeimmällä sijalla ovat tosiseikat: FT:lle oli 
aikaisempina vuosina kertynyt paljon velkaa (63 miljardia euroa vuoden 2001 
lopussa), ja vuonna 2002 markkinoilla odotettiin, että FT:llä olisi vaikeuksia rahoittaa 
tämä velka uudelleen. Heinäkuussa 2002, jolloin FT:n luokitusta oltiin laskemassa 
roskalainaluokkaan, hallitus ilmoitti julkisesti aikomuksestaan tukea yritystä. FT:n 
luokituksen laskemisesta roskalainaluokkaan olisi ollut vakavia seurauksia yritykselle. 
Valtio vahvisti julkisesti tukensa yritykselle syyskuussa, lokakuussa ja joulukuussa 
2002, eikä luokitus laskenut koskaan roskalainaluokkaan. Viimeisimmän vahvistuksen 
yhteydessä talousministeriön lehdistötiedotteessa todettiin, että FT laskee liikkeelle 
uusia osakkeita ja että valtio osallistuisi osakeantiin tarjotun osakaslainan kautta.

433. FT:lle joulukuussa 2002 tarjottu osakaslaina sisältää tukea. Osakaslainan 
 tarjoaminen paransi huomattavasti operaattorin taloudellista tilannetta. Kyseinen etu 
myönnettiin valtion varoista, koska se muodosti näihin varoihin kohdistuvan mahdol-
lisen lisärasitteen. Valtio teki sitovan tarjouksen, ja pelkästään allekirjoittamalla osakas-
lainaa koskevan sopimuksen FT pystyi varmistamaan 9 miljardin euron maksamisen.

434. Osakaslainan tarjoamista ei voida tarkastella yksin, vaan tarkastelussa on 
otettava huomioon valtion heinäkuusta joulukuuhun 2002 antamien lausuntojen 
luoma tilanne. Lausunnot saivat aikaan odotuksia ja luottamusta rahoitusmarkkinoilla 
ja auttoivat säilyttämään FT:n investointiluokituksen. Ilman lausuntoja yksikään 
järkevä sijoittaja ei olisi vallinneessa tilanteessa tarjonnut osakaslainaa eikä ottanut 
yksin kantaakseen erittäin suuren taloudellisen riskin.

435. Komissio myönsi kuitenkin, ettei se pystynyt ratkaisemaan ongelmia, joita liittyi 
kyseisen tuen taloudellisten vaikutusten tarkkaan määrittämiseen ja siten takaisin perittävän 
tuen määrän määrittämiseen. Takaisinperinnän määrääminen tällaisessa tilanteessa 
voi rikkoa jäsenvaltion puolustautumisoikeutta. Lisäksi komissio totesi, että kyseessä oli 
ensimmäinen kerta, jolloin tuki oli seurausta tapahtumista ennen tuesta ilmoittamista. 
Koska Ranska ilmoitti toimenpiteestä, taloudellinen toimija on voinut perustellusti luottaa 
siihen, että valtio on noudattanut perustamissopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan. 

(234) Asia 173/73, Italia v. komissio (Kok. 1974, s. 709).
(235) Päätös 2.8.2004, C/13/A/2004.
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Sen vuoksi takaisinperintämääräys voi tällaisessa tilanteessa rikkoa luottamuksensuojan 
periaatetta. Kaiken tämän perusteella komissio ei määrännyt perimään tukea takaisin.

Bull (236)

436. Komissio päätti 16. maaliskuuta aloittaa 88 artiklan 2 kohdan mukaisen 
menettelyn uudesta rakenneuudistustuesta Bullille. Bull valmistaa tietokoneiden palvelimia 
ja harjoittaa toimintaa niihin liittyvien palvelujen markkinoilla. Ilmoitettu tuki on 
suuruudeltaan 517 miljoonaa euroa, ja se vastaa vuonna 2002 myönnettyä pelastamistukea 
korkojen kanssa. Todellisista voitoista riippuen noin 50–60 miljoonaa euroa siirtyisi 
Ranskan viranomaisille tukisopimuksen sisältämän lausekkeen perusteella. Komissio 
katsoi 1. joulukuuta tekemässään päätöksessä, että tapaukseen liittyvien erityisolosuhteiden 
vuoksi tuki ei rikkonut tuen ainutkertaisuuden periaatetta, ja pani merkille, että tuki 
maksettaisiin vasta aikaisemman pelastamistuen takaisinmaksun jälkeen.

Lloyd Werft Bremerhaven GmbH (237)

437. Komissio päätti 8. syyskuuta olla vastustamatta Saksan myöntämää 
pelastamistukea saksalaiselle telakalle Lloyd Werft  Bremerhaven GmbH.

438. Yritys oli hakenut maksukyvyttömyystilaan asettamista, sen jälkeen kun 
eräs asiakas kieltäytyi maksamasta viimeistä erää risteilyaluksen muunnostöistä. Alus 
oli uponnut 14. tammikuuta telakalla voimakkaan myrskyn jälkeen. Toimintansa 
jatkamiseksi yritys tarvitsi 10 miljoonan euron tilapäislainan. Lainan myönsivät 
huhtikuussa yhtä suurissa osissa yksi julkinen rahoituslaitos ja kaksi yksityistä 
rahoituslaitosta. Yksityisten rahoituslaitosten lainoilla oli osittainen valtion takaus.

439. Komissio hyväksyi vuoden 1999 pelastamis- ja rakenneuudistustukea 
koskevien suuntaviivojen 23 kohdan nojalla lainan myöntämisen kuudeksi kuukaudeksi 
ja sen takaisinmaksun korkeintaan 12 kuukauden kuluessa siitä, kun viimeinen 
lainaerä on maksettu yritykselle. Komissio hyväksyi tämän laina-ajan sillä perusteella, 
että laina oli tarkoitettu yksinomaan ulkoisen tapahtuman aiheuttamien kielteisten 
vaikutusten korvaamiseen ja ettei se näyttänyt olevan tarkoitettu sellaisen yrityksen 
maksuvalmiuden parantamiseksi, joka olisi vaikeuksissa ilman myrskyä. Erityisesti 
komissio otti huomioon Saksan hallituksen sitoumuksen raportoida yrityksen 
taloudellisesta tilanteesta. Tuki maksettiin takaisin kuuden kuukauden kuluessa.

Espanjan valtiontelakat (238)

440. Komissio päätti 12. toukokuuta, että Espanjan valtiontelakoille myönnetty tuki 
ei noudattanut EU:n valtiontukisääntöjä. Komissio osoitti, että vuosina 1999 ja 2000 
valtion holdingyhtiö Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) myönsi 

(236) C 10/2004 (ex N 94/2004).
(237) NN 37/2004 (ex N 106/2004).
(238) C 40/2000.
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500 miljoonaa euroa tukea valtion siviilitelakoille, jotka nykyisin omistaa IZAR. Tuki 
myönnettiin vuonna 2000 toteutettuna 252,4 miljoonan euron pääomankorotuksena, 
yhteensä 192,1 miljoonan euron lainoina ja maksamalla 55,9 miljoonaa euroa 
markkina-arvoa suurempi ostohinta, kun SEPI osti kolme telakkaa vuonna 1999. 
Komissio päätteli, että edellä mainitut toimenpiteet olivat uutta valtiontukea, joita 
vuonna 1997 hyväksytyn lopullisen rakenneuudistuspaketin jälkeen ei enää voitaisi 
hyväksyä EU:n laivanrakennusalan tukia koskevien sääntöjen nojalla. Koska IZAR on 
jo maksanut takaisin 192,1 miljoonan euron lainat, IZARilta takaisin perittävä summa 
on 308,3 miljoonaa euroa korkojen kanssa.

441. Komissio teki 20. lokakuuta toisen päätöksen, jossa todettiin, että SEPI oli 
vuonna 2000 myöntänyt vielä 556 miljoonaa euroa valtion siviilitelakoille.

442. Tuki myönnettiin 1 477 miljoonan euron suuruisena pääomankorotuksena 
IZARille vuonna 2000. Sillä osalla pääomankorotuksesta, jota ei pidetty valtiontukena 
(921 miljoonaa euroa), katettiin sosiaalikustannukset sekä IZARin ja sen 
edeltäjän Bazánin aikaisempiin ja viimeaikaisiin sotilasalan toimintoihin liittyvät 
kustannukset. Sotilasalan toimintoihin osoitetut varat eivät periaatteessa kuulu 
EU:n valtiontukisääntöjen soveltamisalaan. IZARin siviilitoimintoihin myönnetty 
556 miljoonan euron tuki ei noudattanut EU:n valtiontukisääntöjä, minkä vuoksi 
komissio päätteli, että myös tämä summa on perittävä takaisin IZARilta.

Alankomaiden vastintuki (239)

443. Alankomaat oli vuonna 2003 ilmoittanut suunnittelevansa tuen myöntämistä 
neljälle alankomaalaiselle telakalle kuutta laivanrakennussopimusta varten. Tuen 
tarkoituksena oli vastata sääntöjenvastaiseen ja yhteismarkkinoille soveltumattomaan 
tukeen, jota toisen jäsenvaltion väitettiin myöntäneen kyseisen maan telakoille, jotka 
kilpailivat laivanrakennussopimuksista.

444. Komissio päätti 30. kesäkuuta, että Alankomaat ei saa myöntää tätä 
tukea. Komissio korosti sitä, että yhteisöjen tuomioistuin on selvästi vahvistanut 
periaatteen, jonka mukaan jäsenvaltion ei pidä toimia yksinään tasoittaakseen jonkin 
muun jäsenvaltion myöntämästä sääntöjenvastaisesta tuesta aiheutuvia seurauksia. 
Tuomioistuin on erityisesti todennut, ettei tukea voida perustella jonkin muun 
jäsenvaltion myöntämällä sääntöjenvastaisella tuella.

445. Komissio päätteli myös, että vastaaminen toisen EU:n jäsenvaltion oletetusti 
myöntämään sääntöjenvastaiseen tukeen on ristiriidassa perustamissopimuksen 
yleisten periaatteiden kanssa. Komissio epäili myös väitettyjä todisteita toisessa 
jäsenvaltiossa myönnetystä tuesta.

(239) C 66/2003.
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Huta Częstochowa SA (240)

446. Komissio teki 19. toukokuuta ensimmäisen väliaikaisen menettelyn 
ulkopuolisen päätöksen perusteellisen tutkimuksen aloittamisesta uudessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevalle yritykselle myönnetystä tuesta. Kyseinen yritys on puolalainen terästuottaja 
Huta Częstochowa SA. Puolan valtio suunnittelee rahoitustoimenpiteitä yrityksen 
rakenneuudistusta varten. Komissio on pyytänyt selvennyksiä siitä, millaista 
rakenneuudistustukea yritykselle on mahdollisesti myönnetty ja/tai on tarkoitus myöntää.

LISÄLEHTI 8: RAKENNEUUDISTUSTUKI JA ”UUDEN YRITYKSEN” KÄSITE

Kahdessa 20. huhtikuuta ja 22. syyskuuta tehdyssä kielteisessä päätöksessä (1), 
jotka koskivat ranskalaisia laivankorjausalan yrityksiä, komissio sovelsi valtion-
tuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi 
annettujen yhteisön suuntaviivojen (2) 7 kohtaa, jonka mukaan vastaperuste-
tuille yrityksille ei voida myöntää pelastamis- eikä rakenneuudistustukea.

Tämän määräyksen tarkoituksena on jättää soveltamisalan ulkopuolelle 
yritykset, jotka eivät ole suuntaviivoissa kuvailtuja vaikeuksissa olevia yrityksiä, 
vaikka niillä voi olla toiminnan käynnistymiseen liittyviä ongelmia. Päätöksissä 
selvennetään, että päätelmän, jonka mukaan yritykset ovat vastaperustettuja, on 
perustuttava sekä oikeudellisiin että taloudellisiin seikkoihin.

Kyseisissä tapauksissa molemmat yritykset olivat uusia oikeushenkilöitä, niille 
oli siirtynyt aikaisempien laivankorjausyritysten omaisuus sekä työntekijät, 
ja ne olivat aloittaneet toimintansa velattomina ja ilman aikaisempiin 
toimintoihin liittyviä velvollisuuksia. Sen vuoksi niitä oli pidettävä uusina 
yrityksinä, jotka olisi pitänyt perustaa ainoastaan siinä tapauksessa, että ne ovat 
elinkelpoisia vallitsevissa markkinaolosuhteissa. Tämän arvioinnin perusteella 
komissio päätteli, että kyseisille yrityksille myönnetty rakenneuudistustuki oli 
yhteismarkkinoille soveltumatonta.

Komissio hyväksyi kuitenkin osan tuesta alueellisena investointitukena ja 
koulutustukena. Loput tuesta komissio määräsi perimään takaisin.

(1) C 55/2002 (ex NN 53/2002), tuki laivankorjausalan yritykselle SORENI, Le Havre, päätös 
20.4.2004; C 34/2003 (ex NN 728/2002), tuki laivankorjausalan yritykselle CMR, Marseille, 
päätös 22.9.2004.

(2) EYVL C 288, 9.10.1999, s. 2.

(240) C 20/2004 (ex NN 25/2004), päätös 12.8.2004.
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Espanjan ja Saksan alusrahoitusohjelmat

447. Komissio hyväksyi Espanjan alusrahoitusohjelman maaliskuussa ja 
Saksan alusrahoitusohjelman heinäkuussa. (241) Ohjelmien katsottiin noudattavan 
OECD:n julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa järjestelyä. Tämän järjestelyn 
mukaisesti varustamoilta perittävä korko perustuu markkinakorkoon. Järjestelmät 
eivät kata ostajan luottoriskiä.

Hellenic Shipyardsin investointisuunnitelman muutokset

448. Komissio päätti 23. huhtikuuta aloittaa perustamissopimuksen 88 artiklan 
2 kohdan mukaisen muodollisen tutkintamenettelyn (242) Hellenic Shipyardsin 
rakenneuudistussuunnitelmaan tehdyistä useista muutoksista. Komissio oli vuonna 
1997 hyväksynyt tietyille rakenneuudistuksen alaisille telakoille myönnettävästä 
tuesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/97 (243) nojalla Hellenic 
Shipyardsin velkojen poistamisen kirjanpidosta, minkä jälkeen se hyväksyi sille 
7. laivanrakennusdirektiivin (244) mukaisesti esitettyyn investointisuunnitelmaan 
perustuvan investointituen telakan rakenneuudistusta varten. Komissiolle ei ilmoitettu 
tämän investointisuunnitelman myöhemmistä muutoksista. Sen vuoksi Kreikan 
viranomaiset eivät noudattaneet 7. laivanrakennusdirektiivin ehtoja, joiden nojalla 
komissio oli hyväksynyt investointisuunnitelman vuonna 1997. Kyseisten ehtojen 
mukaan komissiolle on ilmoitettava kaikista muutoksista, joita tehdään direktiivin 
soveltamisalaan kuuluviin tukitoimenpiteisiin. (245) Ne eivät noudattaneet myöskään 
vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myönnettävää 
tukea koskevien suuntaviivojen ehtoja, joiden mukaan rakenneuudistussuunnitelman 
muuttaminen on mahdollista tietyin edellytyksin, jos siitä ilmoitetaan.

449. Komissio epäili muodollista tutkintamenettelyä aloittaessaan vakavasti 
myös sitä, että edellytykset, joiden nojalla tuki oli hyväksytty vuonna 1997 tehdyssä 
päätöksessä, eivät täyttyneet ja että uutta tukea oli mahdollisesti myönnetty 
investointisuunnitelmaan. Tällainen tuki ei soveltuisi yhteismarkkinoille tuen 
ainutkertaisuuden periaatteen perusteella eikä siitä syystä, että neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1013/97 kielletään selvästi tuen myöntäminen telakoille, jotka ovat hyötyneet 
kyseisen asetuksen säännöksistä.

(241) N 811/a/2002 ja N 20/2004.
(242) C 16/2004 – Hellenic Shipyardsin investointisuunnitelman muutokset (EUVL C 202, 10.8.2004).
(243) Neuvoston asetus (EY) N:o 1013/97, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1997, tietyille rakenneuudistuksen 

alaisille telakoille myönnettävästä tuesta (EYVL L 148, 6.6.1997, s. 1).
(244) Neuvoston direktiivi 90/684/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1990, laivanrakennusteollisuudelle 

myönnettävästä tuesta, 6 artiklan 1 kohta (EYVL L 380, 31.12.1990, s. 27).
(245) Direktiivin 11 artiklan 1 kohta.
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Tuki Hellenic Shipyardsille (246)

450. Komissio lopetti 20. lokakuuta kielteisellä päätöksellä vuonna 2002 aloitetun 
88 artiklan 2 kohdan mukaisen muodollisen tutkintamenettelyn (247) kahdesta Hellenic 
Shipyardsin hyväksi toteutetusta tukitoimenpiteestä.

451. Päätöksessä määrätään Kreikan viranomaiset kumoamaan lain 2941/2001 
5 §:n 2 momentti, jonka mukaan valtio kattaa Hellenic Shipyardsin työntekijöiden 
eläkkeistä tulevaisuudessa aiheutuvat kustannukset, ja 6 §:n 4 momentti, jonka mukaan 
Hellenic Shipyards vapautettiin kaikista veroista ja muista maksuvelvoitteista, jotka 
liittyivät verottomiin rahastoihin, erityisrahastoihin ja osakepääoman korotukseen 
tarkoitettuihin määriin, jotka käytettiin aikaisempien vuosien tappioiden tasaamiseen. 
Komissio katsoi näiden toimenpiteiden olevan perustamissopimuksen vastaisia, koska 
ne ovat toimintatukea, josta ei säädetä laivanrakennusteollisuudelle myönnettävän 
tuen uusien sääntöjen vahvistamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1998 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1540/98 (248), joka oli voimassa toimenpiteiden 
toteutusajankohtana. Kreikan viranomaiset määrättiin myös perimään takaisin kaikki 
tuki, joka oli mahdollisesti jo myönnetty kyseisten määräysten nojalla.

Postabank / Erste Bank Hungary Rt

452. Unkarin tasavalta ilmoitti komissiolle vuosina 2003 ja 2004 useista toimen-
piteistä Postabank és Takarékpénztárin (Postabank) hyväksi liittymissopimuksen liit-
teessä IV.3 määrätyn väliaikaisen menettelyn nojalla. Unkarin viranomaiset toteuttivat 
ilmoitetut toimenpiteet vuosina 1995–2003 Postabankin rakenneuudistuksen auttami-
seksi ja sen yksityistämisen helpottamiseksi. Komissio aloitti muodollisen tutkimuk-
sen 20. lokakuuta 2004. (249) Postabank yksityistettiin lopulta lokakuussa 2003, jolloin 
hallitus myi 99,9 prosentin omistusosuutensa itävaltalaiselle Erste Bankille. Postabank 
yhdistettiin 1. syyskuuta 2004 Erste Bankin Unkarin tytäryhtiöön.

453. Komissio on hyväksynyt useita Unkarin viranomaisten Postabankin hyväksi 
aikaisempina vuosina toteuttamia rakenneuudistustoimenpiteitä, mutta se aloitti 
muodollisen tutkintamenettelyn niin sanotuista ”ennakoimattomiin vaateisiin 
tarkoitetuista korvauksista”. Vuonna 2003 Erste Bankille myydylle pankille voi aiheutua 
tällaisia vaateita, sen jälkeen kun Unkarista tuli Euroopan unionin jäsen toukokuussa. 
Ennakoimattomiin vaateisiin tarkoitetut korvaukset voivat johtaa uusiin vaateisiin, 
jotka ylittävät liittymisajankohtaan mennessä selvästi määritellyt vaateet. Komissio 
katsoo tässä vaiheessa, että Postabankille tulevaisuudessa annettavan taloudellisen tuen 
laajuutta ja määrää ei voida määrittää. Komissio arvioi ennakoimattomiin vaateisiin 

(246) C 40/2002.
(247) C 40/2002 (ex N 513/2001), Tuki Hellenic Shipyardsille (EYVL C 186, 6.8.2002, s. 8).
(248) EYVL L 202, 18.7.1998, s. 1.
(249) K(2004) 3932, nykyisin C 35/2004.
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tarkoitettuja korvauksia pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevien yhteisön 
suuntaviivojen (250) perusteella.

Saksan Landesbank-pankit

454. Komissio lopetti 20. lokakuuta pitkäaikaiset tutkimuksensa, jotka koskivat 
julkisten varojen siirtämistä 1990-luvun alussa seitsemälle saksalaiselle Landesbank-
pankille, ja määräsi Saksan perimään takaisin noin 3 miljardia euroa korkoineen.

455. Saksan osavaltioiden (Länder) hallitukset, jotka omistavat kyseiset pankit 
kokonaan tai osittain, siirsivät 1990-luvun alussa sosiaaliseen asuntotuotantoon liittyviä 
ja muita omaisuuseriä pankkien pääomapohjan vahvistamiseksi. Siirrot johtuivat 
pääasiassa omia varoja koskevan direktiivin ja vakavaraisuusdirektiivin saattamisesta 
osaksi Saksan lainsäädäntöä. Uusien vaatimusten mukaan saksalaisten pankkien oli 
lisättävä pääomaansa säilyttääkseen toimintansa samalla tasolla.

456. Saksan pankkiyhdistys (Bundesverband deutscher Banken, BdB) teki kantelun 
seitsemän pankin suorittamista varojen siirroista (251): Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale (WestLB) (1991), kyseisenä ajankohtana Saksan suurin julkinen pankki, 
Landesbank Berlin (1993), Norddeutsche Landesbank (1991), Bayerische Landesbank 
(1994 ja 1995), Hamburgische Landesbank (1993), Landesbank Schleswig-Holstein 
(1991) ja Landesbank Hessen-Th üringen (1998).

457. Komissio teki vuonna 1999 ensimmäisen kielteisen päätöksen 
omaisuudensiirrosta WestLB:lle. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin 
kumosi päätöksen vuonna 2003 sillä perusteella, että komissio ei ollut perustellut 
laskentamenetelmäänsä riittävästi. Se vahvisti kuitenkin päätöksen asiasisällön.

458. Komission tutkimus osoitti, että osavaltioiden sopima korvaus 
omaisuudensiirroista oli erittäin pieni (keskimäärin alle prosentin) ja ettei se vastannut 
tavanomaista tuottoa, jonka yksityinen sijoittaja odottaisi saavansa vastaavasta 
sijoituksesta (arviolta noin 6–7 prosenttia verojen jälkeen lukuun ottamatta Landesbank 
Hessen-Th üringeniä, jonka tapauksessa eri instrumentin – äänetön osakkuus – 
tuottoaste on huomattavasti pienempi).

459. Komissio päätteli sen vuoksi, että pieni korvaus on perustamissopimuksen 
87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, ja määräsi Saksan toteuttamaan 
tarvittavat toimenpiteet erotuksen perimiseksi Landesbank-pankeilta (WestLB: 
979 miljoonaa euroa, Landesbank Berlin: 810 miljoonaa euroa, Norddeutsche 
Landesbank: 472 miljoonaa euroa, Landesbank Schleswig-Holstein: 432 miljoonaa 
euroa, Hamburgische Landesbank: 91 miljoonaa euroa, Bayerische Landesbank: 
260 miljoonaa euroa, Landesbank Hessen-Th üringen: 6 miljoonaa euroa, kaikkiin 
lisätään korot).

(250) Katso http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/aid3.html#DIII. Muodollisen 
tutkintamenettelyn aloittaminen ei vaikuta tutkimuksen tulokseen.

(251) Suluissa varojen siirron ajankohta.

Katso http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/aid3.html#DIII
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3 Aluetuki

Tuki espanjalaiselle terästuottajalle Siderúrgica Añón SA (252)

460. Komissio teki 14. kesäkuuta lopullisen kielteisen päätöksen, joka koski 
useita espanjalaisen terästuottajan Siderúrgica Añón SA:n hyväksi toteutettuja 
rahoitustoimenpiteitä. Toimenpiteisiin sisältyivät noin 2 miljoonan euron tuki, noin 
2 miljoonan euron koroton laina, 10 miljoonan euron lainan korolle myönnetty 
25 peruspisteen tuki sekä järjestelypalkkion rahoitus, 30 prosentin takaus samalle 
lainalle markkinaehtoja alhaisemmalla takauspalkkiolla sekä noin 2 miljoonan euron 
pääoma.

461. Komissio katsoi, että jälkimmäistä pääomansiirtoa on taloudelliselta kannalta 
tarkasteltuna käsiteltävä samoin kuin toissijaista osakkuuslainaa ja että investoinnin 
ilmoitettu tuotto ei vastannut tällaisesta lainasta tavanomaisesti maksettavaa korkoa. 
Komissio katsoi kaikkien näiden toimenpiteiden olevan valtiontukea. Vaikka yritys 
on keskisuuri yritys, ja keskisuurille yrityksille myönnetylle investointituelle voidaan 
myös terästeollisuuden alalla myöntää poikkeuslupa, tämä ei kuitenkaan koske suuria 
yksittäisiä tukia, jollaisesta tässä tapauksessa oli kyse.

Kuljetustuki moottoriajoneuvoteollisuudelle syrjäisimmillä ja harvaan asutuilla 
alueilla (253)

462. Komissio päätti 8. syyskuuta olla vastustamatta Volvolle myönnettävää 
tukea, joka liittyy Volvon Uumajan-tehtaalla valmistettujen rekkojen ohjaamojen 
kuljetukseen. Uumajan alue on Pohjois-Ruotsissa sijaitseva harvaan asuttu alue.

463. Moottoriajoneuvoalan valtiontukia koskevassa yhteisön puitesäännössä (254) 
kiellettiin 31. joulukuuta 2002 asti kuljetustuen myöntäminen tällä herkäksi alaksi 
luokitellulla alalla. Volvoa koskeva asia oli ensimmäinen kerta, kun puitesääntöjen 
voimassaolon päättymisen (1. tammikuuta 2003) jälkeen ilmoitettiin kuljetustuen 
myöntämisestä moottoriajoneuvojen valmistajalle. Tuki sallittiin, koska voimassa 
ei enää ole alakohtaisia sääntöjä, jotka kieltäisivät kuljetustuen myöntämisen 
tai muuten rajoittaisivat sitä alueilla, jotka luokitellaan alueellisia valtiontukia 
koskevissa suuntaviivoissa tarkoitetuiksi syrjäisimmiksi alueiksi tai harvaan asutuiksi 
alueiksi. (255)

Monialaiset puitteet ja aluetukikarttojen voimassaolon jatkaminen

464. Vuonna 2004 kaikki unioniin liittyvät valtiot pyysivät liittymissopimuksen 
liitteessä IV olevan 3 kohdan 1 alakohdan c kohdassa tarkoitetun voimassa olevaa tukea 

(252) C 95/2001 (ex CP 38/2001 –  ex NN 71/2001), päätös 14.7.2004.
(253) N 203/2004, Volvo Lastvagnar AB, päätös 8.9.2004. 
(254) EYVL C 279, 15.9.1997, s. 1.
(255) EYVL C 258, 9.9.2000, s. 5.
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koskevan väliaikaisen menettelyn mukaisesti voimassa olevien aluetukikarttojensa 
voimassaolon jatkamista 1. toukokuuta 2004 alkaen 31. joulukuuta 2006 saakka. Uusia 
jäsenvaltioita on muun muassa pyydetty varmistamaan, että vuoden 2002 monialaisissa 
puitteissa (256) säädettyjä pienempiä suurille investointihankkeille myönnettävän 
aluetuen enimmäismääriä noudatetaan. Komissio on tutkinut nämä toimenpiteet ja 
tehnyt päätöksen olla esittämättä vastalauseita kaikkien uusien jäsenvaltioiden osalta. 
Käytännössä kunkin uuden jäsenvaltion lähes koko alue kuuluu 87 artiklan 3 kohdan 
a alakohdan soveltamisalaan. Ainoat poikkeukset ovat Kyproksen alue ja kaksi 
pääkaupunkia, nimittäin Praha ja Bratislava.

465. Kesäkuussa Ranskan viranomaiset ilmoittivat suurille investointihankkeille 
myönnettävää alueellista tukea koskevissa monialaisissa puitteissa säädetyn 
ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti 48 miljoonan euron tuesta Total Francen 
investointihankkeelle. (257) Hankkeen tavoitteena on muuttaa perusteellisesti 
tuotantoprosessia Gonfreville l’Orcherin jalostamossa. Kokonaisinvestointi on 
547 miljoonaa euroa. Se varmistaa jalostamon pitkän aikavälin elinkelpoisuuden. 
Jalostamossa on 1 000 työpaikkaa, ja uusia työpaikkoja syntyy 60.

466. Gonfreville l’Orcher sijaitsee aluetukeen oikeutetulla alueella Ranskassa, ja 
ilmoitetun tuen myöntävät paikallisviranomaiset komission hyväksymän tukiohjelman 
mukaisesti. Tukikelpoisilla alueilla komissio katsoo yhteismarkkinoille soveltuviksi 
tukitoimenpiteet, joilla tuetaan investointeja uusien tuotantolaitosten perustamiseen, 
olemassa olevien laitosten laajentamiseen tai sellaisen toiminnan aloittamiseen, joka 
merkitsee tuotteen tai tuotantomenetelmän perusteellista muuttumista.

467. Vuoden 2002 monialaisten puitteiden mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
yksittäisistä tuista, jotka ylittävät tietyn raja-arvon. Tämä raja-arvo riippuu kyseisellä 
alueella sovellettavasta tavanomaisesta aluetuen enimmäismäärästä. Arvioidakseen 
tukitoimenpiteen soveltuvuuden yhteismarkkinoille komission on tutkittava, ovatko 
tuesta aiheutuvat kilpailua vääristävät vaikutukset pienempiä kuin sen myönteiset 
vaikutukset aluekehitykseen. Tältä osin komissio totesi, että ehdotettu 4,9 prosentin 
tuki-intensiteetti on pienempi kuin suurin sallittu 8,4 prosentin tuki-intensiteetti, 
joka voidaan hyväksyä monialaisten puitteiden nojalla tämänsuuruisille suurille 
investointihankkeille. Se totesi myös, että tuensaajan osuus kyseisten tuotteiden 
Euroopan talousalueen markkinoista on alle 25 prosenttia ja että investointi ei lisää 
Euroopan talousalueen tuotantokapasiteettia yli viittä prosenttia. Tämän vuoksi 
komissio katsoi tuen soveltuvan yhteismarkkinoille. Tämä oli ensimmäinen päätös, 
jonka komissio teki vuoden 2002 monialaisten puitteiden nojalla.

(256) EYVL C 70, 19.3.2002, sellaisena kuin ne ovat muutettuina komission tiedonannolla alueellisesta tuesta 
suurille investointihankkeille annettujen monialaisten puitteiden (2002) muuttamisesta rakenteellisista 
ongelmista kärsiviä aloja koskevan luettelon laatimisen osalta sekä EY:n perustamissopimuksen 
88 artiklan 1 kohdan mukaisista aiheellisista toimenpiteistä moottoriajoneuvoalalla ja 
synteettikuitualalla tehdystä ehdotuksesta (EUVL C 263, 1.11.2003, s. 3 ja 4).

(257) N 283/2004.
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West Cumbria, Yhdistynyt kuningaskunta

468. Komissio katsoi 4. elokuuta tuen enimmäisintensiteetin korottamisen kym-
menestä prosentista NAE (nettoavustusekvivalentti) 20 prosenttiin NAE Yhdistyneen 
kuningaskunnan aluetukikartassa kahdella West Cumbrian muodostavalla työllistä-
misalueella (alueet 22 ja 23) olevan perustamissopimuksen mukaista. (258) Korotus on 
voimassa komission päätöksen voimaantulopäivästä 31. joulukuuta 2006 saakka.

469. Alkuperäisessä aluetukikartassa alueet 22 ja 23 ovat niin sanottuja 
kymmenen prosentin alueita alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen (259) 
4.8 kohdan mukaisesti. Alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen 5.6 kohdan 
mukaan komissio voi hyväksyä aluetukikarttoihin niiden voimassaoloaikana tehdyt 
mukautukset, jos voidaan osoittaa, että sosioekonomiset olosuhteet ovat muuttuneet 
merkittävästi. Jos mukautusta pyydetään niin sanottujen c alakohdan mukaisten 
alueiden tuki-intensiteetteihin, jäsenvaltion on osoitettava, että sen kyseisten alueiden 
valintaa varten yksilöimien sosioekonomisten indikaattorien tilanne on huonontunut 
suhteessa kansalliseen tasoon.

470. Käytettävissä olevat BKT:tä ja työttömyyttä koskevat luvut vahvistivat 
sosioekonomisen tilanteen merkittävän heikentymisen kyseisillä työllistämisalueilla.

Molisen alue

471. Komissio hyväksyi 8. syyskuuta Italian viranomaisten ehdottamat muutokset 
aluetukikarttaan Molisen alueen osalta. (260) Komission vuonna 2000 Italian 
aluetukikartasta vuosiksi 2000–2006 tekemän päätöksen mukaisesti tietyt Molisen 
alueet ovat oikeutettuja perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
poikkeukseen. Tuki-intensiteetti kyseisillä alueilla voi olla 20 prosenttia NAE 
lisättynä kymmenellä prosenttiyksiköllä brutto pienten ja keskisuurten yritysten 
tapauksessa. Muutokset koskevat eräiden aikaisemmin tukialueisiin kuulumattomien 
Molisen alueiden liittämistä Italian aluetukikarttaan. Näiden lisäysten vastapainoksi 
aluetukikartasta poistetaan muita, nykyisin tukikelpoisia Molisen alueita, joilla on 
sama väestömäärä. Toinen muutos liittyy tuki-intensiteetin korotukseen, joka koskee 
ainoastaan tukikelpoisilla c alakohdan mukaisilla Molisen alueilla sijaitsevia pk-
yrityksiä. Korotus noudattaa pk-yrityksille myönnettävää valtiontukea koskevassa 
komission asetuksessa (EY) N:o 70/2001 (261) säädettyä tuen enimmäisintensiteettiä, 
joka on 30 prosenttia netto 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan alueilla. Nämä muutokset 
katsottiin perustelluiksi, koska sosioekonomiset olosuhteet ovat heikentyneet 
merkittävästi (työttömyysaste on noussut, taloudellinen toiminta on vähentynyt, BKT 
asukasta kohden ostovoimastandardina mitattuna on laskenut) Molisen kyseessä 
olevilla alueilla, joilla on myös tapahtunut kaksi peräkkäistä luonnonmullistusta lyhyen 

(258) N 177/2004.
(259) EYVL C 74, 10.3.1998, s. 31.
(260) N 147/2004.
(261) EYVL L 10, 13.1.2001.
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ajan sisällä (maanjäristys lokakuussa 2002 ja tulvat tammikuussa 2003). Sen vuoksi 
komissio katsoi, että muutokset ovat alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen 
mukaisia ja siten sopusoinnussa perustamissopimuksen kanssa. Muutokset ovat 
voimassa komission päätöksen voimaantulopäivästä 31. joulukuuta 2006 saakka.

Pohjois-Irlannin riskipääomarahasto

472. Komissio lopetti 20. lokakuuta muodollisen tutkintamenettelyn, jonka se oli 
aloittanut marraskuussa 2003, ja hyväksyi ”Invest Northern Ireland Venture 2003” 
-ohjelman. (262) Ohjelman tavoitteena on edistää pk-yritysten riskipääomarahoitusta 
Pohjois-Irlannissa. Se perustuu pk-yritysten riskirahoitusta Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa koskevaan yleisohjelmaan (Small and Medium Enterprises 
Venture Capital and Loan Fund – SMEVCLF), jonka komissio hyväksyi vuonna 
2003. Se kuitenkin poikkeaa tästä yleisohjelmasta merkittävästi, koska siinä tarjotaan 
pk-yrityksille mahdollisuus saada riskirahoitusta jopa 1,5 miljoonaa Englannin 
puntaa (2,2 miljoonaa euroa). Alun perin hyväksytyssä SMEVCLF-ohjelmassa 
enimmäismäärä Pohjois-Irlannin kaltaisille 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan alueille 
oli 750 000 Englannin puntaa. Yhdistynyt kuningaskunta perusteli muutoksen 
markkinatutkimuksella. Tutkimuksesta ilmeni, että riskipääoman tarjonta on niukkaa 
250 000–1,5 miljoonan Englannin punnan suuruisten sijoitusten osalta. Komissio oli 
aloittanut muodollisen tutkintamenettelyn marraskuussa 2003, jotta asianomaiset 
voisivat esittää huomautuksensa Yhdistyneen kuningaskunnan ehdotuksesta. Kaikki 
saadut huomautukset olivat myönteisiä, ja ne vahvistivat toimenpiteen tarpeellisuuden 
ja oikeasuhteisuuden. Ohjelman myönteisten ominaisuuksien vuoksi komissio 
päätteli, että ”Invest Northern Ireland Venture 2003” -ohjelma täyttää valtiontukea 
ja riskipääomaa koskevassa komission tiedonannossa (263) määrätyt edellytykset. Sen 
vuoksi komissio katsoi tuen soveltuvan yhteismarkkinoille.

Tremonti bis

473. Komissio teki 20. lokakuuta päätöksen tukiohjelmasta, joka perustuu vuonna 
2001 annetun Italian lain (laki numero 383/2001, ”Tremonti bis”) voimassaolon 
pidentämiseen vuoteen 2002. Tästä hyötyvät sellaiset yritykset, jotka tekevät 
investointeja vuoden 2002 luonnonmullistuksista kärsineissä kunnissa. Komissio katsoi 
ohjelman olevan ristiriidassa perustamissopimuksen valtiontukisääntöjen kanssa. (264)

474. Tuki luonnonmullistusten tai muiden poikkeuksellisten tapahtumien aiheut-
taman vahingon korvaamiseksi soveltuu yhteismarkkinoille (perustamissopimuksen 
87 artiklan 2 kohdan b alakohta). Koska komissio epäili takuita, joilla pyrittiin varmis-
tamaan, että ainoastaan luonnonmullistuksen uhreille maksetaan korvauksia ja että 
tukimäärä ei ylitä vahinkoja, se aloitti 17. syyskuuta 2003 muodollisen tutkintamenette-

(262) C 72/2003 (ex N 134/2003).
(263) EYVL C 235, 21.8.2001.
(264) C 57/2003 (ex NN 58/2003).
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lyn. Nämä epäilyt eivät hälventyneet perusteellisessa tutkimuksessa. Ohjelmalla luodun 
tukijärjestelmän ja todella kärsittyjen vahinkojen välillä ei ollut yhteyttä. Tuen määrä 
riippui tietyn ajanjakson aikana tehdyn investoinnin suuruudesta, aikaisempina vuo-
sina tehdyistä investoinneista ja verotettavista tuloista. Tämän vuoksi myös sellaisissa 
tapauksissa, joissa tuensaaja oli todella kärsinyt vahinkoa näiden luonnonmullistusten 
seurauksena, tuen määrä ylitti mahdollisesti vahingosta aiheutuneet kustannukset.

475. Komissio myönsi kuitenkin, että tietyt yksittäiset ohjelman perusteella 
myönnetyt tuet voitaisiin katsoa yhteismarkkinoille soveltuviksi, vaikka ohjelma 
katsottaisiin sääntöjenvastaiseksi.

476. Koska lain numero 383/2001 pidentämisestä ei ilmoitettu ennen tuen myön-
tämistä ja koska komissio totesi tukiohjelman yhteismarkkinoille soveltumattomaksi, 
Italian on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tuen perimiseksi takaisin tuen-
saajilta lukuun ottamatta eräitä ohjelman perusteella myönnettyjä yksittäisiä tukia, 
jotka täyttävät perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan edellytykset 
niiden katsomiseksi yhteismarkkinoille soveltuviksi.

4 Päätökset, joiden mukaan toimenpide ei ole tukea

Belgian toimialakohtaiset rahastot

477. Belgiassa useilla toimialoilla työmarkkinaosapuolet sopivat vapaaehtoisesti 
toimialaa koskevassa työehtosopimuksessa työnantajien osallistumisesta tiettyjen 
sosiaalisten toimien rahoittamiseen toimialan tarpeiden mukaisesti (pääasiassa alan 
työntekijöiden koulutuksen rahoittamiseen). Toimialatasolla tehtävät työehtosopimukset 
(ja siten suunnitellut rahoitusosuudet) on kuninkaallisella asetuksella säädetty 
pakollisiksi kaikille alan yrityksille. Tällä tavoin perustetut toimialakohtaiset rahastot 
rahoitetaan kokonaisuudessaan kyseisellä toimialalla toimivien yritysten maksuilla, ja 
ne hallinnoivat itse keräämiään varoja. Kaikki rahastoon maksuja suorittavat yritykset 
voivat hyötyä kyseisestä rahastosta osittain rahoitetuista ohjelmista.

478. Komissio keskittyi siihen, sisältyykö tähän järjestelmään valtiontukea. (265) 
Päättäessään valtiontuen olemassaolosta komissio käytti arviointinsa perustana 
neljää kumulatiivista kriteeriä, jotka yhteisöjen tuomioistuin vahvisti Pearle-asiassa 
antamassaan tuomiossa (266), jossa todettiin, ettei kyse ollut valtion varoista eikä 
valtion toiminnan seurauksesta. Käsiteltävänä olevaan asiaan sovellettuna mainitut 
neljä kriteeriä ovat seuraavat:

1) Toimialakohtaisten rahastojen rahoittamista toimista päättävät kokonaisuudessaan 
alan työmarkkinaosapuolet eikä valtio.

(265) NN 136/2003.
(266) Asia C-345/02, Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV ja Rinck Opticiëns BV v. Hoofdbedrijfschap 

Ambachten, tuomio 15.7.2004, ei vielä julkaistu.
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2) Rahoitus tulee kokonaisuudessaan alan yritysten maksuista: valtio ei osallistu 
rahaston rahoitukseen (jos valtio rahoittaisi osan rahaston toimista, tämä valtion 
osarahoitus – ja ainoastaan se – katsottaisiin valtion varoiksi).

3) Alan työmarkkinaosapuolet päättävät myös rahoitustavoista ja -määristä.

4) Valtio ei puutu kerättyjen varojen käyttöön.

Koska nämä neljä edellytystä täyttyivät Belgian alakohtaisia rahastoja koskevassa 
asiassa, komissio totesi Pearle-tuomion mukaisesti, ettei kyse ollut valtion varoista 
tai valtion toiminnan seurauksesta, minkä vuoksi ei ollut kyse valtiontuesta. Pearle-
tuomioon perustuvassa komission päätöksessä on tärkeää huomata tietyt rajoitukset 
käsitteille ”valtion varat” ja ”seuraus valtion toiminnasta”.

5 Verotuet

Ravintola-alan verotukijärjestelmä

479. Komissio päätti 1. joulukuuta olla vastustamatta järjestelmää, josta myönnetään 
työllisyystukea HoReCa-alalle (hotellit, ravintolat ja kahvilat) Ranskassa. (267)

480. Parantaakseen alan työoloja ja palkkausta Ranskan viranomaiset neuvottelivat 
työntekijä- ja työnantajapuolen järjestöjen kanssa sopimuksen, jossa määrätään muun 
muassa palkankorotuksista ja palkallisten vapaapäivien lisäämisestä. Yksi HoReCa-alan 
ominaispiirteistä on se, että minimipalkkataso on muiden toimialojen lakisääteisten 
minimipalkkojen alapuolella.

481. Korvatakseen työnantajille aiheutuvat lisäkustannukset Ranskan viranomaiset 
päättivät myöntää kuukausittain avustuksia yrityksille, jotka maksavat työntekijöilleen 
vähintään muilla toimialoilla sovellettavan lakisääteisen minimipalkan. Tämä 
toimenpide on voimassa 18 kuukautta (1. heinäkuuta 2004–31. joulukuuta 2005).

482. Koska yhteisön lainsäädännössä ei ole oikeusperustaa tällaisille tapauksille, 
asia oli arvioitava perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan perusteella. 
Siten komission oli verrattava tuella EU:n yhteiseen etuun olevaa vaikutusta 
kaupankäyntiin ja kilpailuun yhteismarkkinoilla kohdistuvaan vaikutukseen.

483. Työllisyyden edistäminen ja työolojen parantaminen ovat selvästi EU:n 
yhteisen edun mukaisia ensisijaisia tavoitteita, jotka sisältyvät perustamissopimukseen 
ja Euroopan työllisyysstrategiaan. Komissio totesi, että järjestelmän vaikutus 
kaupankäynnin edellytyksiin ja kilpailuun olisi melko pieni useista syistä, erityisesti 
siitä syystä, että ravintolapalvelut ovat pääasiassa paikallista, suljettua toimintaa, ja 
koska työnantajille aiheutuvat kustannukset ovat valtiontukea suurempia ja tuesta 
poiketen luonteeltaan monivuotisia. Komissio päätteli sen vuoksi toimenpiteen 
soveltuvan yhteismarkkinoille.

(267) N 330/2004.
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484. Tämä päätös on yhdenmukainen komission yleisen valtiontukipolitiikan 
kanssa, ja erityisesti se noudattaa useissa Eurooppa-neuvoston kokouksissa vahvistettua 
tavoitetta, jonka mukaan tukea olisi suunnattava uudelleen yhteisen edun mukaisiin 
horisontaalisiin tavoitteisiin.

Verotukselliset taloudelliset etuyhtymät

485. Komissio päätti 14. joulukuuta aloittaa muodollisen tutkimuksen sen 
selvittämiseksi, onko Ranskan verotuksellisia taloudellisia etuyhtymiä koskeva 
tukiohjelma sopusoinnussa yhteisön valtiontukisääntöjen kanssa.

486. Ranskan verolain (Code général des impôts, CGI) 39 C §:ssä säädetään, 
että vuokralle annetuista omaisuuseristä tehtävä verovähennyskelpoinen 
poisto ei saa ylittää taloudellisen etuyhtymän perimän vuokran määrää. CGI:n 
39 CA §:ssä (268) säädetään kuitenkin poikkeuksesta tähän periaatteeseen. Tämän 
pykälän mukaan rahoitustoimenpiteet, joihin liittyy merkittävä taloudellinen ja 
sosiaalinen etu, eivät kuulu poistorajoituksen piiriin. Merkittävän taloudellisen ja 
sosiaalisen edun olemassaolon arvioi valtiovarainministeri, joka sitten antaa luvan 
investoivalle yritykselle.

487. Jotta yritys voisi hyötyä poistoille asetetun enimmäismäärän poistami-
sesta, useiden muiden edellytysten on täytyttävä. Vuokrattujen omaisuuserien on 
oltava poistokelpoisia vähintään kahdeksan vuotta. Hankintahinnan on vastattava 
 markkinahintaa. Loppukäyttäjän on oltava yritys, joka käyttää omaisuuseriä päivit-
täisessä liiketoiminnassaan ja jolla on oltava oikeus ostaa omaisuuserät vuokraus-/
ostosopimuksen päätyttyä. Omaisuuserät on hankittava uusina aluksia lukuun 
ottamatta.

– Koska taloudellisilta etuyhtymiltä perittävä vero on verotuksellisesti läpinäkyvä 
instrumentti, taloudellisten etuyhtymien jäsenet hyötyvät suoraan poistojen 
enimmäismäärän poistamisesta. Järjestelyssä määrätään kuitenkin, että kaksi 
kolmasosaa saadusta edusta on siirrettävä loppukäyttäjille vuokran pienennyksen 
tai osto-option hinnan pienennyksen muodossa. Lisäksi omaisuuserän myynti 
loppukäyttäjälle on vapautettu pääomatuloverosta.

– Taloudellinen etuyhtymä, joka muodostuu yleensä rahoituslaitoksista, ostaa 
rahoitettavan omaisuuserän ja vuokraa sen loppukäyttäjälle. Koska taloudelliselle 
etuyhtymälle syntyvät poisto- ja rahoituskulut keskittyvät vuokrasopimuksen 
ensimmäisiin vuosiin, taloudellisen etuyhtymän tulokset ovat tappiollisia tämän 
ajanjakson aikana ja muuttuvat voitollisiksi vasta myöhemmässä vaiheessa, kun 
perityt vuokrat ylittävät kokonaiskustannukset. Koska taloudellisiin etuyhtymiin 
sovelletaan samoja verojärjestelyjä kuin avoimiin yhtiöihin, ne voivat poistaa 
ensimmäisinä toimintavuosina aiheutuneet tappiot jäsentensä nykyisistä 

(268) CGI:n 39 CA §:n mukainen poikkeus otettiin käyttöön 2. heinäkuuta 1998 annetun lain numero 98-
546 77 §:llä, jossa luodaan poistojärjestelmä tietyille valtiovarainministerin hyväksymille yrityksille. 
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toiminnoista saamista verotettavista voitoista. Tällä tavoin taloudellisten 
etuyhtymien jäsenet voivat pienentää verotettavaa tuloaan.

488. Komissio katsoi menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessään, että 
kyseinen järjestely oli yhteismarkkinoille soveltumatonta valtiontukea. Sen mukaan 
sekä verotuksellisten taloudellisten etuyhtymien jäsenet että taloudellisten etuyhtymien 
vuokraamien omaisuuserien käyttäjät saivat valikoivia etuja tämän järjestelyn puitteissa. 
Komissio korosti erityisesti sitä, että järjestelyä sovellettiin pääasiassa meriliikenteen 
alalla. Asianomaisia kolmansia ja erityisesti järjestelystä hyötyviä ja sen puitteissa 
hyväksyttyjä henkilöitä pyydettiin esittämään huomautuksensa.

Verokannustimet messuille osallistumista varten

489. Komissio päätti 22. syyskuuta, että erityiset (Italian vuoden 2004 talousar-
violain 1 §:n 1 momentin b alamomentin nojalla myönnettävät) verokannustimet 
yrityksille, jotka osallistuvat ulkomailla järjestettäviin messuihin, eivät sovellu yhteis-
markkinoille. (269) Lain 1 §:n 1 momentin b alamomentin mukaan Italian yritysvero-
tuksen alaiset yritykset voivat vähentää verotettavasta tulostaan kulut, jotka aiheutuvat 
suoraan vuonna 2004 ulkomailla järjestettäville messuille osallistumisesta. Tämä vähen-
nys poikkeaa tavanomaisista säännöistä, sillä se muodostaa ylimääräisen vähennyksen 
suhteessa Italian verolainsäädännön tavanomaiseen vähennykseen. Päätöstä edelsi 
perusteellinen tutkimus, joka aloitettiin maaliskuussa 2004.

490. Komissio katsoi, että järjestelmä vääristää kilpailua, koska sen perusteella 
myönnetään veroetuja, joiden tavoitteena on parantaa ulkomailla toimivien italialaisten 
yritysten kaupankäynnin edellytyksiä. Järjestelmästä näytti voivan hyötyä ainoastaan 
rajoitettu määrä vientiin liittyviä toimintoja harjoittavia yrityksiä, minkä vuoksi se oli 
tukea, joka vaikuttaa suoraan rajatylittävään kilpailuun ja kauppaan, mukaan lukien 
kauppa muiden jäsenvaltioiden kanssa. Italiaa vaadittiin perimään sääntöjenvastaisesti 
tuensaajille maksettu tuki takaisin lukuun ottamatta sitä osaa tuesta, joka koskee 
50:tä prosenttia niistä kustannuksista, joita aiheutuu pk-yrityksen ensimmäisestä 
osallistumisesta tietyille messuille tai tiettyyn näyttelyyn uusilla markkinoilla.

Vapautus kiinteistöjen varainsiirtoverosta

491. Komissio hyväksyi 1. joulukuuta osittain ohjelman, jonka perusteella 
asuntoyhtiöille myönnetään tilapäinen vapautus kiinteistöjen varainsiirtoverosta maa-
alueita sisältävien sulautumien yhteydessä Saksan uusissa osavaltioissa. (270) Saksan 
tämänhetkisen aluetukikartan (2000–2006) mukaan Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt ja Th üringen ovat suurimmaksi osaksi 
87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisia tukialueita, kun taas Berliinin työmarkkina-
alue (johon kuuluvat Berliini ja sitä ympäröivät Brandenburgin osat) on oikeutettu 

(269) C 12/2004.
(270) N 42/2004.
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tukeen perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla. Väestön 
merkittävä väheneminen alhaisen syntyvyyden ja suuren muuttoliikkeen vuoksi, 
tyhjien asuntojen suuri määrä ja siihen yhteydessä olevat suuret tappiot, jotka johtuvat 
saamatta jääneistä vuokratuloista, sekä vireillä olevista restituutiokanteista aiheutuva 
epävarmuus ovat uusien osavaltioiden kiinteistömarkkinoiden ominaispiirteitä. 
Kiinteistöjen varainsiirtoverosta myönnettävällä vapautuksella on tarkoitus antaa 
asuntoyhtiöille mahdollisuus vastata yhteistoimin näihin moninaisiin haasteisiin.

492. Komissio on päätellyt, että 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisiin 
alueisiin rajoitetut toimenpiteen osat voidaan hyväksyä näiden alueiden erityisten 
haittojen, kilpailun vähäisen vääristymisen, rajatun keston sekä odotettujen 
asuntomarkkinoihin ja sosioekonomiseen kehitykseen kohdistuvien myönteisten 
vaikutusten perusteella. Berliinin työmarkkina-alueen osalta, jolla tyhjien asuntojen 
määrä ja väestökato eivät ole yhtä suuri ongelma ja jolla tavanomaiset tukimäärät ovat 
suurempia, komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn saadakseen tietoja muilta 
asianomaisilta. (271)

6 Tutkimus- ja kehitystuki

Vetyteknologian tutkimusohjelma: hankkeet ”Micro CHP” ja ”CELCO”

493. Komissio hyväksyi 30. marraskuuta T&K-tukea koskevien puitteiden (272) 
nojalla kaksi tapauskohtaista tukihanketta (273), joiden tarkoituksena on tukea kahta 
tutkimushanketta. Hankkeista toinen on nimeltään ”polttokennoon perustuvan mikro-
CHP-yksikön kehittäminen” ja toinen ”polttokennoon perustuvan apuvoimalaitteen ja 
käyttövoimajärjestelmän kehittäminen huvialuksille”.

494. Molemmat hankkeet toteutettiin Piemonten alueen vetyteknologiaohjelman 
(SPH2) puitteissa. Tämä ohjelma on italialaisen Piemonten alueen käynnistämä ja 
toteuttama alueellinen tutkimusohjelma, jonka inspiraation lähteenä olivat yhteisön 
tasolla perustetun vety- ja polttokennoteknologiaa käsittelevän korkean tason 
työryhmän (274) aikaansaannokset.

495. Hankkeiden tarkoituksena on kehittää vetyenergiaa koskevan perustutki-
muksen tuloksia, ja ne voidaan jakaa seuraaviin pääaiheisiin: polttokennojen kehittä-

(271) C 40/2004.
(272) Yhteisön puitteet tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle valtiontuelle (EYVL C 45, 17.2.1996), 

jäljempänä ’puitteet’, sellaisina kuin ne ovat viimeksi vahvistettuina ja laajennettuina komission 
tiedonannolla 2002/C111/03 (EYVL C 111, 8.5.2002).

(273) Ilmoitettu huhtikuussa 2004 numeroilla N 184a–184b/2004.
(274) Vety- ja polttokennoteknologiaa käsittelevän korkean tason työryhmän perustivat lokakuussa 2002 

Euroopan komission varapuheenjohtaja, energia- ja liikennealan komissaari Loyola de Palacio 
ja tutkimuskomissaari Philippe Busquin. Työryhmän tehtävänä oli laatia yhteinen visio vety- ja 
polttokennoteknologian roolista kestävän energiajärjestelmän toteuttamisessa tulevaisuudessa. 
Se muodostui tutkimusyhteisöä, yrityssektoria, julkisia viranomaisia ja loppukäyttäjiä edustavista 
sidosryhmistä, joita oli yhteensä 19.
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minen kiinteitä ja liikenteen sovelluksia varten, vedyntuotanto sekä uusiutuvista että 
uusiutumattomista lähteistä – erityisesti hiilidioksidin sitomista koskevan kysymyksen 
suhteen – sekä vedyn säilytys ja jakelu. Hankkeissa oli Italian mukaan kyse ainoastaan 
teollisesta tutkimuksesta, minkä vuoksi 50 prosentin tuki-intensiteetti hyväksyttiin.

496. Vety- ja polttokennoteknologiat ovat vakiinnuttaneet asemansa strategisina 
teknologioina, joilla voidaan vastata lisääntyneen energiankulutuksen ja energian 
toimitusvarmuuden asettamiin haasteisiin ja samalla säilyttää kustannukset 
kilpailukykyisellä tasolla, pienentää ilmastonmuutosta sekä parantaa ilmanlaatua. 
Valitettavasti hyötyjä aletaan saada vasta sitten, kun julkisten kannustimien ja 
yksityisen sektorin voimavarojen avulla on kehitetty päämarkkinoita, sillä vety- ja 
polttokennoteknologian eurooppalainen toimintasuunnitelma on vielä kaukana 
markkinoista.

497. Sen vuoksi komissio katsoi, että ilmoitetut hankkeet, jotka molemmat ovat 
luonteeltaan keskipitkän tai pitkän aikavälin tutkimus- ja kehityshankkeita, kuuluvat 
teollisen tutkimuksen määritelmän piiriin, ja se hyväksyi ne puitteiden 5.3 kohdan 
mukaisesti.

T&K-tuki Bellin laboratorioille Dublinissa

498. Komissio päätti 1. lokakuuta olla vastustamatta Irlannin viranomaisten 
myöntämää tukea Bell Laboratories -yritykselle, koska tuki on sopusoinnussa 
EY:n perustamissopimuksen kanssa. (275) Yksittäiset tuet myönnetään T&K-toiminnan 
tukiohjelman perusteella, jonka komissio katsoi olevan voimassa oleva tukiohjelma ja 
jonka käyttäminen hyväksyttiin vuosien 2000–2006 tuotantoalan toimenpideohjelman 
nojalla.

499. Tuensaaja Bell Laboratories kuuluu Lucent Technologies -konserniin, 
joka on markkinajohtaja televiestintäalalla. Tuen tarkoituksena on tukea seuraavan 
sukupolven televiestintäjärjestelmien tutkimuksen alalla toimivan kansainvälisen 
tason tutkimuskeskuksen perustamista Dubliniin. Tutkimuskeskus lisää merkittävästi 
Euroopan yhteisön tutkimuskapasiteettia tietokone- ja televiestintäteknologioiden alalla 
Lissabonissa asetetun tavoitteen mukaisesti. Kyseisen tavoitteen mukaan Euroopasta 
olisi tehtävä johtava osaamistalous maailmassa. Hanke toteutetaan viiden vuoden 
aikana, ja se saa avustuksena, jota ei tarvitse maksaa takaisin, yhteensä 21,66 miljoonaa 
euroa tukea tukikelpoisten kustannusten ollessa yhteensä 43,32 miljoonaa euroa. Siihen 
liittyy paljon yhteistyötä yliopistojen kanssa. Yhteistyö toteutetaan yliopistotutkijoiden 
yhteenliittymän kautta, jota johtaa Trinity College Dublin.

500. Komissio katsoi toimenpiteen kuuluvan perustamissopimuksen 87 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan. Se päätteli kuitenkin tuen soveltuvan yhteismarkkinoille 
seuraavista syistä:

(275) N 214/2004.
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a) Hankkeet rajoittuvat teolliseen tutkimukseen ja kilpailua edeltäviin kehitystoimiin, 
jotka on määritelty T&K-puitteiden liitteen I mukaisesti.

b) Tukikelpoiset kustannukset noudattavat T&K-puitteiden liitettä II.

c) Tuki-intensiteetti, joka on rajoitettu 50 prosenttiin, noudattaa T&K-puitteiden 5.3, 
5.5, 5.10.2 ja 5.10.3 kohtaa.

d) Tuella on selvä kannustava vaikutus, kuten T&K-puitteiden 6.2 kohdassa 
vaaditaan.

501. Tämän vuoksi komissio päätti katsoa myönnetyn tuen olevan sopusoinnussa 
perustamissopimuksen kanssa sen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla.

OCASin pääomankorotukseen osallistuminen

502. Komissio antoi 20. lokakuuta Flanderin alueelle luvan osallistua OCASin 
pääomankorotukseen. OCAS on Arcelorin T&K-yksikkö, josta on tarkoitus kehittää 
yhä itsenäisempi ja kannattavampi yritys T&K-palvelujen markkinoilla. (276) Belgia oli 
tehnyt hankkeesta ilmoituksen oikeusvarmuuden vuoksi. Sen mielestä hanke näytti 
olevan riittävän kannattava houkutellakseen yksityisten yritysten sijoituksia. Se totesi, 
että Arcelor, OCASin osakkeenomistaja, osallistui myös pääomankorotukseen samalla 
summalla. Tutkittuaan asian perusteellisesti kilpailun pääosasto päätteli, että voitto-
odotukset eivät olleet riittävän tarkkoja eivätkä suuria, jotta odotetun voiton voitaisiin 
katsoa olevan riittävä hankkeeseen liittyvän suuren riskin korvaamiseksi. Se totesi, että 
toimenpide vaikutti tietyiltä osin suosivan Arceloria. Todettuaan, että toimenpiteeseen 
sisältyy mahdollisesti tukea Arcelorille, kilpailun pääosasto päätteli, että tuki voitaisiin 
hyväksyä T&K-puitteiden perusteella. Julkinen tuki selvästi kannustaa Arceloria 
toteuttamaan normaalia enemmän tutkimustoimintaa, ja tuki-intensiteetti pysyy 
teolliselle tutkimukselle hyväksytyn tason alapuolella.

Schiefergruben Magog

503. Komissio aloitti 6. lokakuuta muodollisen tutkimuksen valtiontuesta 
saksalaiselle kattoliusketuottajalle Schiefergruben Magogille. (277) Komissio aloitti 
asian käsittelyn Schiefergruben Magogin saksalaiselta kilpailijalta saamansa kantelun 
perusteella.

504. Schiefergruben Magog oli vuosina 2002 ja 2003 saanut alueviranomaisilta 
noin 0,7 miljoonan euron avustuksen kattoliuskeen leikkaamisessa käytettävän uuden 
tekniikan kehittämiseen. Saksan mukaan avustus ei ollut valtiontukea, koska se ei 
antanut etua yritykselle: hankkeen tavoitteena oli kehittää innovatiivista tekniikkaa 
kattoliuskeen käsittelemiseksi, jotta työntekijöille aiheutuvia terveysriskejä voitaisiin 
pienentää, eikä investointi ollut yrityksen kannalta kannattava. Lisäksi Saksa väitti, että 

(276) N 315/2004.
(277) C 31/2004 (ex N 53/2004).
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sillä ei ollut vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska Schiefergruben Magog 
valmisti korkealaatuista erikoiskattoliusketta, jota historiallisista syistä tuotetaan 
ainoastaan Saksassa.

505. Muodollisen tutkimuksen aloittamisesta tekemässään päätöksessä komissio 
katsoi, että avustus antoi Schiefergruben Magogille edun. Yrityksen omien verkkosivujen 
mukaan hankkeen tarkoituksena oli automatisoida leikkausprosessi, minkä ansiosta 
yritys pystyisi tuottamaan korkealaatuista liusketta alhaisin kustannuksin. Tämä 
parantaisi yrityksen kilpailukykyä. Komissio oli myös sitä mieltä, että avustus 
vaikutti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja että se oli siksi valtiontukea. Komissio 
epäili, voitaisiinko tuki katsoa yhteismarkkinoille soveltuvaksi pk-yrityksiä koskevan 
ryhmäpoikkeusasetuksen tai tutkimus- ja kehitystukea koskevien yhteisön puitteiden 
nojalla taikka jonkin muun perustamissopimuksen 87 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisen 
poikkeuksen nojalla. (278)

7 Ympäristötuki

Tuki Akzo Nobelille kloorikuljetusten vähentämiseksi (279)

506. Komissio hyväksyi 16. kesäkuuta perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan nojalla 32,5 miljoonan euron avustuksen Akzo Nobelille kahden klooria 
ja monokloorietikkahappoa valmistavan tuotantolaitoksen uudelleensijoittamiseen. 
Uudelleensijoitus vähentää merkittävästi kloorikuljetusten tarvetta.

Tuki Staden ja Teutschentalin välillä kulkevaa eteeniputkijohtoa varten (280) ja 
propeeniputkijohdon rakentamiseen Rotterdamista Antwerpenin kautta Ruhrin 
alueelle (281)

507. Alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen mukaan investointikus-
tannuksille, joita aiheutuu putkijohdon tukialueilla sijaitsevista osuuksista, voidaan 
myöntää tukea. Näin oli DOW Olefi nverbund GmbH:n omistaman ja ylläpitämän 
eteeniputkijohdon tapauksessa, jolle komissio hyväksyi 8. syyskuuta 13,6 miljoonan 
euron tuen.

508. Tilanne oli kuitenkin toinen Rotterdamista Antwerpenin kautta Kölniin ja 
Saksan Ruhrin alueelle kulkevan propeeniputkijohdon tapauksessa, koska se kulkee 
suurimmaksi osaksi tukialueiden ulkopuolella. Komissio päätti kuitenkin 16. kesäkuuta 
hyväksyä Belgian, Saksan ja Alankomaiden viranomaisten tälle putkijohdolle 
myöntämät 27 miljoonan euron tuet. Tuensaaja on European Pipeline Company, 

(278) Tuen intensiteetti noudattaa ympäristönsuojelulle myönnettävää valtiontukea koskevia 
suuntaviivoja (EYVL C 37, 3.2.2001), jotka kuitenkaan eivät kata tukea kansalaisten turvallisuuden 
parantamiseksi.

(279) N 304/2004.
(280) N 598/2004.
(281) C 67/2003, C 68/2003 ja C 69/2003.
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jonka osakkaita suurimmat propeenintuottajat ovat. Toisin kuin edellä mainittu 
eteeniputkijohto, tätä putkijohtoa käytetään yhteiskäyttöä (open access / common 
carrier) ja rajoitettua voittoa koskevien periaatteiden mukaisesti.

509. Tuki tälle propeeniputkijohdolle täyttää valtiontuen määritelmän, eikä sitä 
pitäisi katsoa tueksi yleiselle infrastruktuurille. Komissio tunnusti kuitenkin edut, 
joita hankkeella on ympäristön, turvallisuuden ja teollisuuden kannalta tarkasteltuna. 
Komissio katsoi tuen soveltuvan yhteismarkkinoille vahvistettuaan, että tuki oli 
oikeasuhteista ja rajoitettu välttämättömään vähimmäismäärään ja että kohtuuton 
kilpailun vääristyminen oli vältetty. Koska ympäristönsuojeluun myönnettävää tukea 
koskevia suuntaviivoja ja alueellisia valtiontukia koskevia suuntaviivoja ei voitu 
soveltaa, komissio käytti päätöksensä perustana suoraan perustamissopimuksen 
87 artiklan 3 kohdan c alakohtaa.

Tuki ympäristöinvestointeihin Stora Enso Langerbruggelle (282)

510. Komissio hyväksyi 8. syyskuuta 23,5 miljoonan euron ympäristötuen Stora 
Enson Langerbruggen paperitehtaille Belgiassa. Tuettujen investointien tarkoituksena 
on energiankulutuksen pienentäminen sanomalehtipaperin tuotannossa, energiantuo-
tanto polttamalla siistauslietettä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksessa sekä jäte-
paperin ja lopputuotteen kuljetus rautateitse rekkakuljetusten sijasta.

511. Uusiokuidun käytön lisäämiseen paperintuotannossa suunniteltua 
11,5 miljoonan euron tukea ei hyväksytty. Komissio katsoi, ettei siihen voitu soveltaa 
ympäristönsuojelulle myönnettävää valtiontukea koskevien suuntaviivojen (283) 29 kohtaa, 
koska investointi ei vähennä Stora Enson omassa tuotannossa eikä myyntitoiminnassa 
syntyvää jätemäärää vaan ennemminkin minkä tahansa paperintuottajan myymästä 
paperista syntyvää jätemäärää. Komissio katsoo, että suuntaviivojen 29 kohdan 
perusteella tällainen investointituki kierrätykseen voidaan hyväksyä 30 prosenttiin asti 
tukikelpoisista kustannuksista ainoastaan silloin, jos se täyttää seuraavat lisäedellytykset: 
i) investointihankkeen on oltava innovatiivinen ja ylitettävä tämänhetkinen huipputaso, 
ii) tuki ei saa välillisesti vapauttaa jätteen tuottaneita yrityksiä rasitteesta, jonka yhteisön 
lainsäädännön mukaan olisi sisällyttävä niiden talousarvioihin, ja iii) on asetettava ehtoja 
sen varmistamiseksi, että kierrätykseen otetaan materiaaleja, jotka muussa tapauksessa 
joutuisivat jätteeksi, sillä tukea investoinneille, jotka pelkästään lisäävät kilpailua 
kierrätysmateriaaleista, ei voida hyväksyä.

Päästökauppajärjestelmän toteuttamiseen liittyvät valtiontukikysymykset

512. Päästökauppajärjestelmä, joka luotiin 13. lokakuuta 2003 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/87/EY (284), on merkittävä tekijä komission 

(282) C 73/2003.
(283) EYVL C 37, 3.2.2001, s. 3.
(284) EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.
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ilmastonmuutospolitiikassa. Sen tavoitteena on auttaa EU:n jäsenvaltioita täyttämään 
Kioton pöytäkirjan mukaiset sitoumuksensa käyttämällä markkinapohjaista välinettä, 
joka auttaa vähentämään päästöjä pienin kustannuksin.

513. Se on ensimmäinen kansainvälinen hiilidioksidipäästöjen kauppajärjestelmä 
maailmassa. Se kattaa yhteensä yli 12 000 laitosta 25 jäsenvaltion EU:ssa (polttolaitokset, 
öljynjalostamot, koksiuunit, rauta- ja terästehtaat sekä sementti-, lasi-, kalkki-, tiili-, 
keramiikka-, sellu- ja paperitehtaat) ja lähes puolet Euroopan hiilidioksidipäästöistä.

514. Päästökauppajärjestelmän toteuttamisessa niin sanotuilla kansallisilla 
jakosuunnitelmilla on keskeinen merkitys. Näissä suunnitelmissa esitetään 
päästöoikeuksien kokonaismäärä, jonka jäsenvaltio aikoo myöntää kaudeksi 2005–
2007, sekä se, miten sen on tarkoitus jakaa nämä oikeudet eri aloille tai laitoksille.

515. Päästökauppadirektiivin mukaan komission on arvioitava, ovatko nämä 
suunnitelmat direktiivin 10 artiklan ja sen liitteessä III säädettyjen yhdentoista 
perusteen mukaisia. Komissio voi hylätä suunnitelman kokonaan tai osittain kolmen 
kuukauden kuluessa sen ilmoittamisesta, jos suunnitelma todetaan puutteelliseksi. 
Komissio oli vuoden 2004 loppuun mennessä tehnyt päätöksen 21 kansallisesta 
jakosuunnitelmasta. (285)

Kansallisten jakosuunnitelmien arviointi

516. Päästökauppadirektiivin liitteessä III olevassa perusteessa 5 vaaditaan, että 
”Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja etenkin sen 87 ja 88 artiklan vaatimusten 
mukaisesti suunnitelma ei saa syrjiä eri yrityksiä tai aloja toisiinsa nähden siten, että 
suosittaisiin aiheettomasti tiettyjä yrityksiä tai toimintoja”.

517. Komissio totesi ohjeasiakirjassaan, että ”sovellettavat säännöt ovat normaalit 
valtiontukisäännöt”.

518. Direktiivin 10 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on jaettava vähintään 95 pro-
senttia päästöoikeuksista maksutta ensimmäiseksi kaudeksi (2005–2007). Tämän 
perusteella jäsenvaltiot voivat myydä päästöoikeuksista enintään viisi prosenttia. 
Tähän mennessä jäsenvaltiot eivät juurikaan ole käyttäneet tätä mahdollisuutta. 
Ainoastaan Tanska on päättänyt myydä huutokaupalla viisi prosenttia päästöoikeuk-
sista. Eräät muut jäsenvaltiot suunnittelevat huutokauppaavansa käyttämättömiä 
päästöoikeuksia uusille osallistujille varatusta reservistä päästökauppakauden lopussa 
tai huutokauppaavansa erittäin pienen määrän päästöoikeuksia järjestelmän täytän-

(285) Komissio teki 7. heinäkuuta päätökset Tanskan, Irlannin, Alankomaiden, Slovenian ja Ruotsin 
kansallisista jakosuunnitelmista; 20. lokakuuta se teki päätökset Belgian, Viron, Latvian, 
Luxemburgin, Slovakian ja Portugalin jakosuunnitelmista; joulukuun lopussa se teki päätökset 
Espanjan, Kyproksen, Liettuan, Unkarin ja Maltan jakosuunnitelmista. Näitä päätöksiä koskevat 
tiedonannot ovat saatavilla osoitteessa http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l28012.htm. 
Päätökset ovat saatavilla osoitteessa http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/
emission_plans.htm.

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l28012.htm
http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/emission_plans.htm
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töönpanosta aiheutuvien hallinnollisten kustannusten kattamiseksi. Jos jäsenvaltio ei 
käytä mahdollisuuttaan myydä päästöoikeuksia markkinahintaan, kyseessä näyttää 
olevan jäsenvaltion toteuttama toimenpide, joka sisältää valtion varoja.

519. Toimenpide voi sisältää valtion varoja ja olla valtion toteuttama myös 
silloin, kun jäsenvaltio sallii päästöoikeuksien tallettamisen ensimmäiseltä 
päästökauppakaudelta toiselle. Tämän mennessä ainoastaan Ranska on sallinut 
päästöoikeuksien tallettamisen.

520. Tanskaa lukuun ottamatta komissio ei sen vuoksi voinut sulkea pois 
mahdollisuutta, että kansallisiin jakosuunnitelmiin sisältyy perustamissopimuksen 
87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. Komissio on arvioinut 
tarkemmin, oliko mahdollinen tuki yhdenmukaista päästökauppadirektiivin 
yleisen ympäristönsuojelutavoitteen kanssa ja välttämätöntä kyseisen tavoitteen 
saavuttamiseksi.

521. Komissio on ottanut jäsenvaltioihin yhteyttä, erityisesti silloin kun kansallinen 
jakosuunnitelma näytti sisältävän jonkin seuraavista piirteistä:

522. Kun jäsenvaltio jakaa sellaisen määrän päästöoikeuksia, joka ei vastaa 
ennustettuja päästöjä tai ei ole johdonmukainen Kioton tavoitteeseen johtavien 
toimien kanssa (direktiivin liitteessä III olevat perusteet 1 ja 2), ja kun oikeuksien 
saaja ei tarjoa vastineeksi riittävästi ympäristöhyötyjä, liian monien päästöoikeuksien 
jakaminen voi sisältää mahdollista tukea (kun päästöoikeuksia jaetaan realistisesti 
ennustettuja päästöjä enemmän, sillä tuki ei kannustaisi muuttamaan käyttäytymistä); 
kun suunnitelma johtaa päästökaupan piiriin kuuluvien eri alojen tai laitosten väliseen 
syrjintään esimerkiksi sovellettaessa perusteettomasti erilaisia jakomenetelmiä eri 
aloilla tai sovellettaessa jakomenetelmää eri tavalla tiettyihin yrityksiin; kun uusia 
osallistujia kohdellaan perusteettomasti eri tavalla kuin vakiintuneita osallistujia.

523. Arvioidessaan kansallisia jakosuunnitelmia komissio havaitsi joitakin 
tällaisia tilanteita. Tähän mennessä suurin osa kilpailun vääristymisen uhista on 
pystytty ratkaisemaan kyseisen jäsenvaltion kanssa käydyillä neuvotteluilla. Useissa 
tapauksissa jäsenvaltiot pienensivät päästöoikeuksien kokonaismäärää noudattaakseen 
päästökauppadirektiivin perusteita 1, 2 ja 5. Joissakin tapauksissa jäsenvaltiot luopuivat 
tietyille aloille luoduista reserveistä. Monissa tapauksissa erilaisen jakomenetelmän 
käyttäminen tietyillä aloilla näytti perustellulta. Sen vuoksi komissio päätteli useimpien 
kansallisten jakosuunnitelmien osalta, että jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 
perusteella kaikki mahdollinen tuki katsottaisiin todennäköisesti yhteismarkkinoille 
soveltuvaksi, jos se arvioitaisiin perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

524. On syytä huomata, että komissio on tähän asti arvioinut kaikki 
päästökauppadirektiiviin liittyvät kansalliset jakosuunnitelmat havaitakseen kaikki 
yhteismarkkinoille todennäköisesti soveltumattoman valtiontuen aiheuttamat 
ongelmat. Komissio ei ole tähän mennessä tehnyt muodollisia valtiontukipäätöksiä 
kansallisista jakosuunnitelmista.



IV – Valtiontukien valvonta

165

8 Laajentuminen

Voimassa olevat tuet uusissa jäsenvaltioissa

525. Liittymissopimuksessa määrätään, että liittymispäivästä lähtien EY:n 
perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi voimassa olevaksi tueksi 
katsotaan seuraavat tukitoimenpiteet:

– tukitoimenpiteet, jotka tulivat voimaan ennen 10. joulukuuta 1994

– liittymissopimuksen liitteessä luetellut tukitoimenpiteet (”liittymissopimuksen 
luettelo”)

– tukitoimenpiteet, jotka uuden jäsenvaltion valtiontukiviranomainen on arvioinut 
ennen liittymispäivää ja katsonut yhteisön säännöstön mukaisiksi ja joita komissio 
ei vastustanut, koska sillä ei ollut vakavia epäilyjä toimenpiteen soveltuvuudesta 
yhteismarkkinoille (”väliaikainen menettely”).

526. Kaikkia toimenpiteitä, jotka ovat valtiontukea ja jotka eivät täytä edellä 
esitettyjä ehtoja, pidetään liittymishetkellä EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 
3 kohdan soveltamisen kannalta uutena tukena.

527. Väliaikaisen menettelyn nojalla uusilla jäsenvaltioilla oli mahdollisuus 
ilmoittaa toimenpiteistä vuoden 2003 alun ja liittymispäivän välisenä aikana. Yhteensä 
ilmoitettiin 559 toimenpidettä, joista 201 ilmoitettiin vuonna 2003 ja 358 vuonna 2004. 
Vuoden 2004 loppuun mennessä 323 toimenpidettä (58 prosenttia kokonaismäärästä) 
oli ehdotettu voimassa olevaksi tueksi (76 vuonna 2003 ja 247 vuonna 2004). Vuoden 
2004 aikana komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn kolmesta toimenpiteestä. 
Sellaisia toimenpiteitä, jotka uudet jäsenvaltiot peruivat tai joista tehtiin komission 
päätös, jonka mukaan niitä ei saa soveltaa liittymisen jälkeen, oli yhteensä 207 
(37 prosenttia kokonaismäärästä). Vuoden 2004 loppuun mennessä 26 toimenpidettä 
oli edelleen arvioitavina.

Tuki pankkialalle uusissa jäsenvaltioissa

528. Eräiden uusien jäsenvaltioiden taloudet kävivät läpi rakennemuutoksen 
1990-luvulla. Julkiset viranomaiset toteuttivat useita interventiotoimenpiteitä. 
Jotta voitaisiin varmistaa tällaisten toimenpiteiden arviointi, liittymissopimuksissa 
annettiin komissiolle valtuudet arvioida sellaisten tukitoimenpiteiden soveltuvuus 
yhteismarkkinoille, jotka oli toteutettu menneisyydessä mutta joiden vaikutus ulottui 
näiden maiden liittymispäivää kauemmaksi.

529. Komissio tutki ilmoitusten perusteella pankkijärjestelmän rakenneuudistuk-
seen useissa uusissa jäsenvaltioissa myönnettyjä tukia (Tšekki, Unkari ja Slovakia). 
Vuonna 2004 komissio teki 16 päätöstä, joiden mukaan toimenpiteitä ”ei voida sovel-
taa liittymisen jälkeen”. Tämä merkitsee sitä, että kyseiset tuet myönnettiin kokonai-
suudessaan ennen liittymispäivää ja ettei niitä ollut mahdollista myöntää liittymisen 
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jälkeen. Komission ei sen vuoksi tarvinnut eikä sillä ollut valtuuksia arvioida kysei-
siä toimenpiteitä. Komissio päätti kuitenkin aloittaa menettelyn kahdessa asiassa 
(tšekkiläinen Agrobanka Praha (286) ja unkarilainen Postabank (287)), koska se totesi, 
että osa niistä toimenpiteistä, joita ”voidaan soveltaa liittymisen jälkeen”, oli valtiontu-
kea, jonka soveltuvuutta yhteismarkkinoille se epäili vakavasti.

Slovakian US Steel Košicelle myöntämän verohelpotuksen alentaminen

530. Slovakialle myönnettiin liittymisneuvotteluissa väliaikainen poikkeus EU:n 
valtiontukisäännöistä. Tämän poikkeuksen nojalla Slovakia voisi liittymisen jälkeen 
edelleen myöntää verotukea US Steel Košicelle verovuoden 2009 loppuun asti.

531. Yrityksen verovapautuksen myötä saaman kilpailuedun vastapainoksi 
asetettiin vuodesta 2002 voimassa oleva tuotantokatto ja liittymispäivästä voimassa 
oleva myyntikatto. Slovakia velvoitettiin lisäksi liittymisasiakirjan liitteessä XIV 
toimittamaan kertomus puolen vuoden välein. Slovakian toimittamasta 
ensimmäisestä kertomuksesta ilmeni, että tuotantokattoa ei noudatettu vuosina 2002 
ja 2003. Ylituotannon vaikutuksen vastineeksi Slovakian hallitus ehdotti yritykselle 
myönnettävän valtiontuen huomattavaa alentamista ja pyysi komissiota tarkastelemaan 
uudelleen edellytyksiä siirtymäkauden myöntämiseksi.

532. Komissio päätti 22. syyskuuta (288) aiheellisista toimenpiteistä tilanteen 
korjaamiseksi. Tämän päätöksen nojalla US Steel Košicelle yhtiöverovapautuksen 
muodossa vuoteen 2009 asti myönnettävän tuen kokonaismäärä alennetaan 
500 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista 430 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin. Lisäksi 
tuensaajan on maksettava Slovakian hallitukselle veroja 32 miljoonaa Yhdysvaltain 
dollaria kahdessa yhtä suuressa erässä vuosina 2004 ja 2005. US Steel Košicen on 
noudatettava tuotantokattoa 1. tammikuuta 2004 alkaen ja myyntikattoa 1. toukokuuta 
2004 alkaen. Sen on myös noudatettava ehtoa, jonka mukaan se ei saa laajentaa sitä 
lopputuotteiden lajitelmaa, joka sillä oli 13. joulukuuta 2002, ja sen on jatkossakin 
täytettävä yksityistämissopimuksen ehdot.

533. Slovakian hallitus hyväksyi 25. lokakuuta komission ehdotuksen aiheellisiksi 
toimenpiteiksi ja vahvisti, että US Steel Košice oli maksanut veroista ensimmäisen 
erän, joka oli 525 488 000 Slovakian korunaa (16 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria).

Rakenneuudistustuki tšekkiläiselle teräksentuottajalle

534. Komissio päätti 14. joulukuuta aloittaa perusteellisen tutkimuksen 
mahdollisesta valtiontuesta Třinecké železárny a.s:lle (TZ), joka on tšekkiläinen 
teräksentuottaja. (289) Komissio aikoo tutkia, voivatko tietyt valtion toimenpiteet 

(286) CZ 49/2003; C 27/2004, päätös 14.7.2004.
(287) HU 11/2003; C 35/2004, päätös 20.10.2004.
(288) SK 5/2004.
(289) NN 62/2004.
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olla peiteltyä rakenneuudistustukea. Tšekin terästeollisuudelle voidaan myöntää 
rakenneuudistustukea ainoastaan kansallisen rakenneuudistusohjelman nojalla, 
jonka EU on hyväksynyt liittymisasiakirjan pöytäkirjassa 2, ja tukea voidaan myöntää 
ainoastaan ohjelman piiriin kuuluville yrityksille. TZ ei kuulu näihin yrityksiin, 
eikä se sen vuoksi ole oikeutettu rakenneuudistustukeen. Komissio katsoo, että 
ympäristö- ja T&K-hankkeisiin myönnetty tuki noudattaa niihin sovellettavia EU:n 
valtiontukisääntöjä. Se epäilee kuitenkin sulkemis- ja koulutushankkeisiin myönnetyn 
tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille. Komissio aikoo myös tutkia, vastaako Tšekin 
hallituksen ostamistaan TZ:n osakkeista maksama hinta markkinahintaa.

9 Laivanrakennus

Fincantieri

535. Vuonna 1998 annetun laivanrakennusasetuksen (290) mukaan 
sopimuskohtaisen toimintatuen saamiseksi alus oli toimitettava viimeistään 
31. joulukuuta 2003. Myöhemmin toimitetuille aluksille ei periaatteessa voida 
myöntää tällaista tukea. Komissio voi kuitenkin pidentää tätä määräaikaa, kun se on 
perusteltua odottamattomien tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, jotka eivät 
johdu laivanrakennusyrityksestä itsestään.

536. Komissio teki 20. lokakuuta Italian ilmoituksen perusteella päätöksen, 
joka koski italialaisen laivanrakennuskonsernin Fincantierin valmistamien viiden 
risteilyaluksen toimitusmääräaikaa. Italian mukaan toimitusten viivästyminen johtui 
siitä, varustamo vaati toimitusten lykkäämistä 11. syyskuuta 2001 tapahtuneiden 
terrori-iskujen vuoksi. (291)

537. Päätöksessään komissio hyväksyi neljän aluksen toimitusajan pidentämisen, 
koska Italian esittämän perustelun katsottiin kuuluvan laivanrakennusasetuksessa 
säädettyjen poikkeusten soveltamisalaan ja koska Fincantierillä oli tekninen kapasiteetti 
toimittaa alukset vuoden 2003 loppuun mennessä. Komissio päätti kuitenkin aloittaa 
muodollisen tutkimuksen yhdestä aluksesta, koska se epäili, oliko Fincantierillä 
tekninen kapasiteetti toimittaa kyseinen alus 31. joulukuuta 2003 mennessä.

Kvaerner Warnow Werft (292)

538. Saksan yhdistymisen jälkeen entisen Itä-Saksan telakat saivat poikkeuksellisen 
suuria valtiontukimääriä rakenneuudistukseensa. Vuosina 1993–1995 komissio 
hyväksyi itäsaksalaisen Warnow Werft  -telakan (nykyisin Kvaerner Warnow Werft , 
KWW) yksityistämiseen ja rakenneuudistukseen yhteensä 639,4 miljoonaa euroa 
tukea. Sopimuksen mukaan tähän sisältyisi toimintatukea 382,1 miljoonaa euroa, joista 

(290) Neuvoston asetus (EY) N:o 1540/98 (EYVL L 202, 18.7.1998, s. 1).
(291) N 347/2004.
(292) C 6/2000, 20.10.2004, K(2004) 3921.
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230,8 miljoonaa käytettäisiin tietyistä laivanrakennussopimuksista aiheutuneiden 
tappioiden kattamiseen.

539. Kuultuaan Kvaerner Warnow Werft in emoyhtiölleen myöntämästä 
200 miljoonan euron lainasta komissio epäili, että telakka oli saanut enemmän kuin oli 
tarpeen tietyistä laivanrakennussopimuksista aiheutuneiden tappioiden kattamiseksi. 
Se aloitti tutkimuksen tarkastellakseen sitä, olisiko 60,9 miljoonan euron summa 
perittävä takaisin tuensaajalta.

540. Lopullisessa päätöksessään komissio päätteli, että Kvaerner Warnow Werft  oli 
todellakin saanut tukea enemmän kuin oli tarpeen tietyistä laivanrakennussopimuksista 
aiheutuneiden tappioiden kattamiseksi. Kvaerner Warnow Werft  pystyi kuitenkin 
tutkimuksen aikana esittämään todisteet lisäkustannuksista, joiden voidaan katsoa 
liittyvän kyseisiin laivanrakennussopimuksiin ja jotka johtivat tappioiden kasvamiseen. 
Ottaen huomioon Saksan hallituksen ja yrityksen huomautukset ja selvennykset, joiden 
mukaan Kvaerner ei saanut kaikkea muussa muodossa kuin käteisenä myönnettävää 
toimintatukea, komissio määräsi perimään takaisin 13 miljoonaa euroa, jotka katsottiin 
liiallisen tuen määräksi.

Tiettyjä Itä-Saksan, Kreikan ja Espanjan telakoita koskevat kapasiteettirajoitukset

541. Vuosina 1992 ja 1997 viisi itäsaksalaista telakkaa saneerattiin perusteellisesti. 
Rakenneuudistustuen kilpailua vääristävien vaikutusten vastapainoksi Saksan oli 
pienennettävä laivanrakennuskapasiteettia Itä-Saksassa 40 prosenttia. Komissio on 
vuodesta 1995 alkaen seurannut tuotantorajoituksen muodossa sitä, kuinka telakat 
noudattavat kapasiteettirajoitusta rajoittamalla tuotantoaan.

542. Yhteisöjen tuomioistuin totesi kuitenkin 29. huhtikuuta Kvaerner 
Warnow Werft iä koskevassa tuomiossaan, että komissio oli väärässä tulkitessaan 
kapasiteettirajoituksen todellisen tuotannon rajoitukseksi. Komission vuosina 1993–
1995 tuen hyväksymisestä tekemien päätösten perusteella kapasiteettirajoitus oli 
ymmärrettävä tuotantotiloja koskevaksi tekniseksi rajoitukseksi. Niin kauan kuin tuen 
hyväksymisestä tehdyssä komission päätöksessä kuvailtuja telakan tuotantotiloja ei 
muuteta, Kvaerner Warnow Werft in tuotanto voisi ylittää sen teknisen kapasiteetin.

543. Ottaen huomioon tuomioistuimen perustelut ja taatakseen telakoiden 
johdonmukaisen ja tasavertaisen käsittelyn komissio päätti katsoa, että tiettyjä 
saksalaisia, kreikkalaisia ja espanjalaisia telakoita koskevat kapasiteettirajoitukset ovat 
puhtaasti teknisiä rajoituksia, siltä osin kuin päätökset perustuivat neuvoston direktiiviin 
90/684(ETY), sellaisena kuin se on muutettuna. Teknisiä kapasiteettirajoituksia 
valvotaan kuitenkin jatkossakin kyseisiä telakoita koskevien yksittäisten määräysten 
nojalla siihen päivään asti, joka on vahvistettu kussakin rakenneuudistustukea 
koskevassa päätöksessä. (293)

(293) NN 56/2003.
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10 Maatalous

544. Komissio sai 252 ilmoitusta suunnitelluista valtiontukitoimista maatalousalalla 
ja maatalouden raaka-aineita jalostavan teollisuuden alalla. Komissio aloitti myös 
13 sellaisen tukitoimenpiteen tutkinnan, joita ei ollut aikaisemmin ilmoitettu 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Yhtään voimassa 
olevien tukitoimenpiteiden 88 artiklan 1 kohdan mukaista tarkistusta ei pantu alulle tai 
saatettu päätökseen. Komissio ei esittänyt vastalauseita 212 toimenpiteen osalta. Useat 
näistä toimenpiteistä hyväksyttiin, sen jälkeen kun kyseiset jäsenvaltiot joko muuttivat 
tai sitoutuivat muuttamaan ne valtiontukia koskevien yhteisön sääntöjen mukaisiksi. 
Komissio aloitti EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn kahdeksasta toimenpiteestä, joiden osalta oli vahvoja epäilyjä niiden 
soveltuvuudesta yhteismarkkinoille. Komissio lopetti 88 artiklan 2 kohdan mukaisen 
menettelyn 14 asiassa. Näistä kymmenessä asiassa tehtiin lopullinen kielteinen päätös 
ja joissakin tapauksissa määrättiin perimään tuki takaisin. Jäljempänä tarkastellaan vain 
muutamia vuoden 2004 asioita, jotka ovat kiinnostavia maataloutta ja maatalouden 
raaka-aineita jalostavaa teollisuutta koskevan valtiontukipolitiikan kannalta.

SUOMI

Liittymissopimuksen 141 artikla

545. Komissio päätti 16. maaliskuuta hyväksyä Suomen liittymissopimuksen 
141 artiklan nojalla ilmoittaman erityisen tukipaketin. Päätöstä ennen käytiin 
pitkiä neuvotteluja korkeimmalla tasolla koko vuoden 2003 ajan. Päätöksessä 
annetaan Suomelle lupa myöntää vuosina 2004–2007 erityistä tulotukea Etelä-
Suomen maanviljelijöille noin 420 miljoonaa euroa sekä lisäkannustinpalkkioita 
voimassa olevista maatalouden ympäristöohjelmista Etelä-Suomessa 225 miljoonaa 
euroa saman ajanjakson aikana. Tulotuen myöntämisen edellytyksenä on sellaisten 
tukitoimenpiteiden toteuttaminen, joilla edistetään investointeja, nuorten viljelijöiden 
toiminnan aloittamista ja viljelijöiden neuvontapalveluja.

RANSKA

Maataloudesta aiheutuvan pilaantumisen hallintaohjelma

546. Komissio teki 19. helmikuuta lopullisen myönteisen päätöksen (294), jossa 
se totesi ympäristönsuojeluinvestointeihin Ranskassa ennen vuotta 2000 myönnetyn 
tuen olevan perustamissopimuksen mukaista. Komissio oli aloittanut menettelyn, 
koska Ranska oli myöntänyt jopa 60 prosenttia investointitukea ajankohtana, jolloin 
35 prosenttia oli sallittu enimmäismäärä. Tämä 35 prosentin enimmäismäärä oli 
hyväksytty myös päätöksessä, jota Ranska ei ollut noudattanut myöntäessään tukea sitä 

(294) C 27/2001 (ex N 2/2001).
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enemmän. Komissio on kuitenkin nostanut sallittua tuen enimmäismäärää vuoden 
2000 jälkeen. Tämä suurempi enimmäismäärä on vahvistettu poikkeusasetuksen 
(EY) N:o 1/2004 4 artiklassa. Kyseistä asetusta sovelletaan takautuvasti ennen sen 
voimaantuloa myönnettyyn tukeen. Tuki julistettiin yhteismarkkinoille soveltuvaksi 
tämän asetuksen nojalla.

Teurastusvero

547. Komissio päätti 30. maaliskuuta (295) olla vastustamatta vuonna 2004 
myönnettävää noin 156 miljoonan euron valtiontukea (ja vastaavia määriä sen jälkeen) 
maatiloilla kuolleiden eläinten keräämiseen ja hävittämiseen. Tuen intensiteetti on 
enintään sata prosenttia. Tuki noudattaa TSE-suuntaviivoja, ja ohjelman kestoa ei 
ole rajattu. Teurasjätteiden hävittämiseen myönnetyn rahoituksen osalta päätöksessä 
todetaan, että noin 91 miljoonan euron summa ei ole tukea, koska teurastamot eivät 
saa siitä taloudellista etua, sillä ne maksavat jätetonnia kohden määrättävän uuden 
teurastusveron kautta enemmän kuin ne saavat takaisin jätteen ilmaisesta noutamisesta 
maksettavien korvausten kautta.

Korvaus vuoden 2003 kuivuudesta

548. Komissio päätti 20. lokakuuta olla vastustamatta noin 664 miljoonan euron 
valtiontukea maanviljelijöille, jotka kärsivät vuoden 2003 kuivuudesta. (296) Korvaus 
muodostui seuraavista tekijöistä: käteisavustukset (339 miljoonaa euroa), tuetut 
”katastrofi lainat” (20 miljoonaa euroa), vastuun ottaminen maksamattomien lainojen 
koroista (20 miljoonaa euroa), vakauttamislainat (20 miljoonaa euroa 225 miljoonan 
euron lainojen tukemiseksi), välittömien verojen ja arvonlisäveron lykkääminen 
(ilman lisäkoron perimistä maksun viivästymisestä), näiden verojen peruminen, 
kiinteistöveron maksamatta jättäminen ja sosiaaliturvamaksujen lykkääminen. 
Maksamattomien lainojen koroista vastaamiseen sisältyvä tukiosuus katsottiin 
vähämerkityksiseksi. Tuki-intensiteetti oli enintään sata prosenttia vahingosta, ja tuen 
kesto vaihteli riippuen tukimuodosta.

Renderointimaksu

549. Komissio teki 14. joulukuuta Ranskan renderointimaksusta (taxe 
d’équarrissage) osittain myönteisen ja osittain kielteisen lopullisen päätöksen, johon 
sisältyi takaisinperintämääräys. (297) Ranska peri vuosina 1997–2003 sekä ranskalaisen 
että muista jäsenvaltioista peräisin olevan lihan myynnistä veronluonteista maksua. 
Maksuilla rahoitettiin teurasjätteen ja kuolleiden eläinten ilmainen keruupalvelu. 
Maksut siirrettiin ensin erityiseen rahastoon, joka oli perustettu tämän tuen 
rahoittamiseksi. Komission aloitettua rikkomisesta johtuvan menettelyn, koska se 

(295) N 515/2003.
(296) NN 154/2003.
(297) C 52/2002 (ex NN 49/2002).
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katsoi muista jäsenvaltioista peräisin olevasta lihasta perittävän maksun olevan syrjivä, 
Ranska siirsi maksuista saadut tulot yleiseen talousarvioon ja rahoitti tuen yleisestä 
talousarviosta vuosina 2001 ja 2002.

550. Vuosina 1997–2002 rahoitetut tukitoimenpiteet, joiden yhteismäärä on 
829 miljoonaa euroa, ovat periaatteessa valtiontukisääntöjen mukaisia. Koska rahoitus 
vuosina 1997–2000 katsottiin syrjiväksi toimenpiteeksi, noin 400 miljoonan euron tuki 
olisi täytynyt todeta yhteisön lainsäädännön vastaiseksi. Jos maanviljelijät maksaisivat 
tuen takaisin, se ei kuitenkaan välttämättä korjaisi muista jäsenvaltioista peräisin 
olevaan lihaan kohdistuvaa syrjintää, jonka syynä on vähittäiskaupan tasolla perittävä 
maksu. Sen vuoksi komissio päätti julistaa tuen yhteismarkkinoille soveltuvaksi sillä 
edellytyksellä, että Ranska maksaa takaisin muista jäsenvaltioista peräisin olevasta 
lihasta perityt maksut. Ranska on antanut tätä koskevan sitoumuksen.

551. Vuosina 2001 ja 2002 myönnetyn 400 miljoonan euron tuen osalta komissio 
päätteli, että maksujen ja tuen välillä ei enää ollut yhteyttä, koska maksut ohjattiin 
yleiseen talousarvioon (298) ja koska maksuista saadut tulot eivät vastanneet julkisesta 
renderointipalvelusta aiheutuvia kustannuksia. Päätös kattaa siis vuodet 1997–2002. 
Vuoden 2003 osalta on vielä tehtävä päätös. Lisäksi pienille lihanmyyjille vapautuksena 
kyseistä maksusta myönnetty tuki katsottiin yhteismarkkinoille soveltumattomaksi, ja 
se on perittävä takaisin.

SAKSA

Tuki koneenvaihtopiireille

552. Komissio päätti 19. toukokuuta ja 14. joulukuuta tehdyillä lopullisilla 
päätöksillä, joista toinen oli ehdollinen päätös (299) ja toinen osittain kielteinen, 
takaisinperintämääräyksen sisältävä päätös (300), lopettaa muodollisen tutkimuksensa 
baijerilaisille koneenvaihtopiireille myönnetystä tuesta.

553. Kummassakin päätöksessä selvennetään komission suhtautumista 
valtiontukeen, jota myönnetään koneenvaihtopiireille. Koneenvaihtopiirit 
ovat keskinäiseen avunantoon perustuvia maanviljelijöiden järjestöjä, joiden 
ydintoimintoja ovat lomituspalvelut ja viljelijöiden välinen koneiden vaihto. Komissio 
sai kanteluja, joiden mukaan piirien muiden kaupallisten toimintojen (jotka eivät 
kuulu ydintoimintoihin) ristikkäistukeminen oli mahdollista. Komissio tunnustaa 
periaatteessa koneenvaihtopiireillä maatalousalalla olevan myönteisen vaikutuksen, 
sillä niiden ansiosta viljelijät voivat parantaa tehokkuuttaan käyttämällä yhteisesti 
kalliita koneita.

(298) Komissio myönsi, että ohjaamalla maksuista saadut tulot yleiseen talousarvioon Ranska lopetti 
syrjivän verotuksen, ja se lopetti rikkomisesta johtuvan menettelyn.

(299) C 9/A/2003 – Saksa (Baijeri).
(300) C 9/B/2003 – Saksa (Baijeri).
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554. Sen vuoksi komissio hyväksyi päätöksessään C 9/A/2004 maatalouden 
suuntaviivojen 14 kohdan perusteella tuen (yhteensä 19,6 miljoonaa euroa kuuden 
vuoden aikana), jota viljelijät saavat tuettujen palvelujen kautta. Tällainen tuki on 
alenevaa, eikä se ylitä 50:tä prosenttia merkityksellisistä kustannuksista. Komissio toteaa 
kuitenkin, että jatkuva valtiontuki, joka kattaa sata prosenttia tällaisista viljelijöille 
yleensä toistuvista kustannuksista, voi olla yhteismarkkinoille soveltumatonta 
toimintatukea. Komissio vaatii Saksaa lisäämään ohjelmaansa koneenvaihtopiireille 
velvoitteen, jonka mukaan niiden on siirrettävä tuki kokonaisuudessaan viljelijöille, ja 
joko kieltämään koneenvaihtopiirien muut kuin ydintoiminnot tai rajoittamaan niiden 
harjoittamisen koneenvaihtopiirien riippumattomille tytäryhtiöille, jolloin estetään 
ristikkäistukeminen.

555. Aikaisemmin myönnettyä (sääntöjenvastaista) tukea (C 9/B/2003) koskevassa 
päätöksessään komissio totesi, että yksittäisten tuensaajien saamat tukimäärät olivat 
liian pieniä (noin 50 euroa viljelijää kohden) vääristääkseen kilpailua. Komissio päätteli 
kuitenkin, että Baijerin järjestelmä tällaisen tuen myöntämiseksi ei poistanut sitä 
mahdollisuutta, että koneenvaihtopiireille myönnetään selvää toimintatukea tai että 
koneenvaihtopiirien harjoittamat muut kaupalliset toiminnot saavat ristikkäistukea. 
Sen vuoksi komissio päätteli, että sellainen tuki, jonka ei voida todistaa hyödyttävän 
ainoastaan viljelijöitä, ei sovellu yhteismarkkinoille ja että se on perittävä takaisin.

KREIKKA

Huonojen sääolojen aiheuttamien vahinkojen korvausohjelma – RAGBY

556. Komissio teki 20. huhtikuuta päätöksen (301) olla vastustamatta yhteensä noin 
60 miljoonan euron valtiontukea viljelijöiden ja kalastajien hyväksi, joille on aiheutunut 
tappioita luonnonmullistuksista (maanvyörymät, tulvat), huonoista sääoloista (halla, 
sateet, rajuilmat, kuivuus) ja taudeista maaliskuun 2002 ja maaliskuun 2003 välisenä 
aikana. Tuki-intensiteetti on 50–80 prosenttia tappioista tai tietyntyyppisille viljelmille 
1 000:ta neliömetriä kohden maksettava kiinteä korvaus. Toimenpiteen kesto on viisi 
vuotta (tuki maksetaan vaiheittain).

ITALIA

Riskipääoma maatalouden pk-yrityksille

557. Komissio päätti 3. helmikuuta olla vastustamatta sitä, että julkisista varoista 
myönnetään riskipääomaa noin 5 miljoonaa euroa vuodessa vuoteen 2005 asti. (302) 
Tavoitteena on perustaa rahasto, jonka avulla edistetään maatalouden pk-yritysten 
riskipääoman saantia vähemmistöosakkuuksien hankinnan, osakkuuslainojen ja 

(301) N 249/2003.
(302) N 384/2003, EUVL C 56, 4.3.2004.
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muihin riskipääomarahastoihin osallistumisen kautta. Toimenpiteeseen sisältyy useita 
valtiontukiosia, jotka todettiin valtiontukisääntöjen mukaisiksi. Julkinen rahasto 
esimerkiksi luopuu tietyn voittomarginaalin ylittävistä voitoista yksityisten sijoittajien 
hyväksi. Tämä on yksi keinoista houkutella yksityisiä sijoittajia. Toimenpiteen kesto 
on kymmenen vuotta.

Bluetongue-taudin aiheuttamien vahinkojen korvaaminen

558. Komissio teki 16. maaliskuuta lopullisen kielteisen päätöksen noin 
2,6 miljoonan euron valtiontuesta bluetongue-taudista aiheutuneiden väitettyjen 
vahinkojen korvaamiseksi Sardiniassa. (303) Tuki viljelijöille aiheutuneiden tappioiden 
korvaamiseksi hyväksyttiin samaan aikaan kun tehtiin päätös menettelyn aloittamisesta 
jalostusalan osalta. Koska tukea ei ollut maksettu, takaisinperintämääräys ei ollut 
tarpeen. Tuki todettiin yhteismarkkinoille soveltumattomaksi seuraavista syistä:

• Valtiontukisäännöissä sallitaan ainoastaan korvaukset alkutuottajille. Liikevaihdon 
pienentyminen on tavanomainen riski liiketoiminnassa, ja se voi johtua useista 
syistä.

• Tappioiden ja bluetongue-taudin välistä yhteyttä ei ollut osoitettu. Sardinia kärsi 
samaan aikaan kuivuudesta, joka on myös voinut johtaa liikevaihdon pienentymiseen. 
Tiettyjen osuuskuntien raaka-ainetoimitukset ovat voineet pienentyä (ja niille on 
voinut aiheutua tappioita) muistakin syistä kuin bluetongue-taudin vuoksi.

AIMA – siipikarja-ala

559. Komissio teki 19. toukokuuta lopullisen kielteisen päätöksen, jonka mukaan 
noin 10,3 miljoonan euron valtiontuki ei ollut perustamissopimuksen mukaista. (304) 
Koska tukea ei ollut maksettu, takaisinperintämääräys ei ollut tarpeen. Tuen 
tarkoituksena oli korvata italialaisille siipikarjantuottajille tappiot, joiden väitettiin 
aiheutuneen Belgian vuoden 1999 dioksiinipelon vuoksi.

560. Italia väitti, että Belgian dioksiinipelko aiheutti Italian tiedotusvälineissä 
hysteriaa, jonka seurauksena siipikarjanlihan kulutus Italiassa väheni. Sen vuoksi Italia 
aikoi maksaa korvauksia siipikarjantuottajilleen, ja se väitti, että dioksiiniskandaalia 
olisi pidettävä ”poikkeuksellisena tapahtumana” Belgian lisäksi myös Italiassa. 
Valtiontukisääntöjen mukaan tällainen tuki voitaisiin hyväksyä ainoastaan, jos 
dioksiinipelon vaikutukset katsottaisiin ”poikkeukselliseksi tapahtumaksi”. Komissio 
kuitenkin epäili vahvasti, voidaanko tätä lähestymistapaa soveltaa Italian markkinoihin. 
Menettelyn aloittamisen jälkeen saadut tiedot eivät poistaneet näitä epäilyjä.

(303) C 5/2001 (ex N 775/2000) – Italia (Sardinia).
(304) C 59/2001 (ex N 797/1999).
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Parmalat-yhtiön tavarantoimittajille myönnetty pelastamistuki

561. Komissio teki 14. heinäkuuta päätöksen (305) olla vastustamatta kertaluonteista 
yhden miljoonan euron tukea lombardialaisille maidontuottajille, jotka ovat 
taloudellisissa vaikeuksissa, koska Parmalat-yhtiö ei ole maksanut maitotoimituksista. 
Pelastamistuki muodostuu takauksesta pelastus- ja rakenneuudistustukea koskevien 
suuntaviivojen mukaisesti. Italia ehdotti laskentamenetelmiä sen määrittämiseksi, 
milloin tavanomaisen maidontuottajan voidaan katsoa olevan vaikeuksissa ja sen 
vuoksi oikeutettu tukeen. Eräät maidontuottajat suljetaan tuen ulkopuolelle, koska 
niiden katsotaan olevan niin varakkaita, etteivät ne voi olla vaikeuksissa. Tuki-
intensiteetistä voidaan todeta, että ohjelman perusteella voidaan yksittäisille yrityksille 
myöntää takuita enintään 500 000 euron arvosta ja osuuskunnille 5 miljoonan euron 
arvosta.

Alueelliset toimenpiteet Confi di-järjestelyn kehittämiseksi maatalousalalla

562. Komissio hyväksyi 10. toukokuuta tuen (306), jossa Confi dille myönnetään 
1 032 913,80 euroa takauksiin ja 516 456,90 euroa tekniseen apuun. Confi di on 
maatalousalan yritysten ja yhdistysten osuuskunta, joka hallinnoi takuurahastoja. Tuki 
myönnetään viideksi vuodeksi, ja sen tarkoituksena on

• takausten myöntäminen maanviljelijöille tai osuuskunnille sillä edellytyksellä, 
että takaukset liittyvät komission hyväksymästä alueellisesta tai kansallisesta 
tukiohjelmasta rahoitettuihin toimiin ja että kokonaistuki ei ylitä tuen 
hyväksymisestä tehdyssä komission päätöksessä vahvistettuja raja-arvoja

• neuvontapalvelujen tarjoaminen kaikille tietyllä alueella toimiville viljelijöille.

563. Takauksen muodossa annetun tuen rahamääräinen tukiekvivalentti lasketaan 
samalla tavoin kuin tuetuissa lainoissa, toisin sanoen lainojen markkinakorkojen ja 
pankin kanssa sovitun varsinaisen lainan välisenä erotuksena takauksen voimaantulon 
jälkeen, ja siitä vähennetään edunsaajan maksama summa.

BSE-kriisiin liittyvä tuki: laki 49/2001 – muut artiklat kuin 7a artikla

564. Komissio antoi 1. joulukuuta (307) takautuvasti Italialle luvan myöntää noin 
169 miljoonaa euroa valtiontukea erikseen määritellyn riskiaineksen pakollisesta 
hävittämisestä ja vähäriskisen aineksen säilyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin 
sekä tulotukea naudanlihan tuottajille vuoden 2001 BSE-kriisin vaikutusten vuoksi. 
Hyväksytyt toimenpiteet ovat osa Italian lakia 49/2001, jonka komissio hyväksyi 
osittain vuoden 2001 BSE-kriisin aikaan.

(305) N 75/2004 – Italia (Lombardia).
(306) N 536/2003 – Italia (Campania).
(307) NN 151/2002 (ex N 113/B/2001).
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565. Naudanlihan tuottajille tarkoitettu tulotuki, joka myönnetään verojen ja 
sosiaaliturvavelvoitteiden lykkäyksenä, hyväksyttiin perustamissopimuksen 87 artiklan 
2 kohdan b alakohdan nojalla. Päätös kattaa tuotantoketjun jälkipään yrityksille 
(teurastamot, lihan tukku- ja vähittäiskauppiaat) myönnettävän tulotuen, joka on noin 
103,25 euroa yritystä kohden. Tämä tuki katsottiin vähämerkityksiseksi tueksi, jota 
valtiontukien kielto ei koske.

ALANKOMAAT

Lintuinfl uenssaepidemiaan liittyvät toimenpiteet

566. Komissio teki 8. syyskuuta päätöksen olla vastustamatta noin 11,3 miljoonan 
euron tukea lintuinfl uenssan torjumisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi. (308) 
Kyse on numerolla N 700/2000 hyväksytyn toimenpiteen muuttamisesta. Ilmoitettu 
tuki-intensiteetti on enintään sata prosenttia, ja toimenpide on voimassa 1. tammikuuta 
2010 asti.

Suu- ja sorkkatautiin liittyvät toimenpiteet

567. Komissio päätti 8. syyskuuta olla vastustamatta noin 2,7 miljoonan euron 
tukea suu- ja sorkkataudin torjunnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi. (309) 
Kyse on numerolla N 700/2000 hyväksytyn toimenpiteen muuttamisesta. Tuki-
intensiteetti on enintään sata prosenttia, ja toimenpide on voimassa 1. tammikuuta 
2010 asti.

11 Kalastus

568. Komissio hyväksyi tietyt Ranskan (sosiaaliturvamaksujen ja muiden 
maksujen keventämisen muodossa) toteuttamat tukitoimenpiteet joulukuussa 1999 
tapahtuneen Erika-säiliöaluksen haaksirikon ja sitä seuranneen rajun myrskyn 
aiheuttaman saastumisen vuoksi. Se katsoi tuen olevan perusteltua siltä osin kuin 
oli kyse vesiviljelijöistä Atlantin rannikon alueella, johon tapahtumat erityisesti 
vaikuttivat, mutta se katsoi muille vesiviljelijöille ja myös kalastajille myönnetyn tuen 
olevan yhteismarkkinoille soveltumatonta tukea, joka on perittävä takaisin.

569. Komissio hyväksyi myös Korsikalla vuosina 1986–1999 toteutetut tietyt 
kalastusalan tukitoimenpiteet, mutta se katsoi ajanjaksolla 1.1.1997–28.10.1998 alusten 
rakentamiseen ja nykyaikaistamiseen, siten että niiden teho lisääntyy, myönnettyjen 
tukien olevan yhteismarkkinoille soveltumattomia tukia, jotka on perittävä takaisin. 
Sitä vastoin uusi tuki käytettyjen alusten ostamiseen hyväksyttiin.

(308) N 429/2003.
(309) N 431/2003.
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12 Kivihiiliteollisuus ja liikenne

Kivihiiliteollisuus

570. Vuoden aikana kivihiilen tuotanto lopetettiin Ranskassa, ja unionin 
laajentuminen lisäsi kivihiilentuottajamaiden lukumäärän kolmesta (Saksa, Espanja ja 
Yhdistynyt kuningaskunta) seitsemään Tšekin, Unkarin, Puolan ja Slovakian myötä. 
Epäsuotuisten geologisten olosuhteiden vuoksi monet EU:n kaivoksista eivät pysty 
kilpailemaan maahantuodun kivihiilen kanssa.

571. On muistettava, että 24. heinäkuuta 2002 alkaen kivihiiliteollisuudelle 
myönnettävään valtiontukeen on sovellettu uusia sääntöjä (310) EHTY:n perustamis-
sopimuksen voimassaolon päätyttyä 23. heinäkuuta 2002. Nämä uudet säännöt perus-
tuvat kivihiilen vähimmäismäärän tuotantoon EU:n energiahuollon vahvistamiseksi. 
Kivihiiliteollisuudelle myönnettävä valtiontuki tukee myös alan rakenneuudistusta, 
sillä siinä otetaan huomioon toiminnan supistamiseen liittyvät sosiaaliset ja alueelliset 
vaikutukset.

572. Komissio aloitti Espanjan kivihiiliteollisuuden rakenneuudistussuunnitelmaa 
ja sille vuonna 2003 myönnettyä tukea koskevan perusteellisen tutkimuksen. (311) 
Komissio hyväksyi 19. toukokuuta 2004 Saksan kivihiiliteollisuudelle vuonna 2004 
myönnettävät tuet. (312)

Liikenne

Rautatieliikenne

573. Komissio antoi 6. lokakuuta Saksalle luvan tukea rautatieinfrastruktuu-
riaan. (313) Hyväksytty tukiohjelma koskee rautateiden yksityisten sivuraiteiden raken-
tamisen, laajentamisen ja uudelleen käyttöönoton rahoittamista koskevia suuntaviivoja. 
Yksityinen sivuraide on yrityksen omistama rataosuus, jota se käyttää rahdin lähettämi-
seen ja/tai vastaanottamiseen osana kaupallista toimintaansa. Tämän rataosuuden on 
oltava suoraan tai epäsuoraan yhteydessä julkiseen rautatieverkostoon. Tukiohjelman 
odotetaan auttavan turvaamaan alan kasvun ja tukevan siirtymistä maantiekuljetuk-
sista rautatiekuljetuksiin.

(310) EYVL L 205, 2.8.2002, s. 1.
(311) EUVL C 182, 15.7.2004, s. 3.
(312) N 493/2003 – Saksa – Valtiontuki kivihiiliteollisuudelle vuonna 2004. Päätös 19.5.2003.
(313) N 170/2004 – Saksa – Rautateiden yksityisten sivuraiteiden rakentamisen, laajentamisen ja uudelleen 

käyttöönoton rahoittamista koskevat suuntaviivat. Päätös 6.10.2004.



IV – Valtiontukien valvonta

177

Yhdistetyt kuljetukset

574. Komissio suhtautui myönteisesti italialaiseen Friuli-Venezia Giulian aluetta 
koskevaan tukiohjelmaan (314), jonka perusteella on tarkoitus myöntää avustuksia 
yrityksille, jotka tarjoavat yhdistettyjä kuljetuksia rautateitse kyseiselle alueelle ja sieltä 
pois. Avustukset rajoitetaan määrään, joka tarvitaan maantiekuljetusten ja yhdistettyjen 
kuljetusten ulkoisten kustannusten eron kattamiseen. Ohjelman avulla voidaan 
pienentää yhdistettyjen kuljetusten hintaa, jotta ne voivat kilpailla maantiekuljetusten 
kanssa samoin markkinaedellytyksin.

575. Komissio hyväksyi toisen Italian alueellisen ohjelman (315) (Sisilia), jonka 
tarkoituksena on edistää kolmen vuoden ajan yhdistettyjä maantie- ja merikuljetuksia 
Sisilian ja muiden Italian satamien ja yhteisön satamien välillä. Ohjelman perusteella 
myönnetään ”ympäristölisä” pienille ja keskisuurille maantiekuljetusyhtiöille, kun 
ne kuljettavat meriteitse yli 12 tonnin painoisia raskaita tavarankuljetusajoneuvoja 
tai puoliperävaunuja. Sisilian erityisen maantieteellisen ja taloudellisen aseman, 
intermodaalikuljetusmarkkinoiden perustamisvaikeuksien ja toimenpiteen kokeellisen 
luonteen vuoksi komissio katsoi sen olevan perustamissopimuksen mukaista.

576. Huhtikuussa komissio päätti olla vastustamatta tukiohjelmaa (316), jonka 
tarkoituksena on kannustaa siirtämään tavarakuljetuksia maantieliikenteestä 
vesiliikenteeseen myöntämällä tukea uusille ja olemassa oleville rannikkoliikenteen, 
lyhyen matkan meriliikenteen tai sisävesiliikenteen palveluille edellyttäen, että niillä 
vältetään kuorma-automatkoja ja saavutetaan ympäristöhyötyjä Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa. Tämä uusi ohjelma täydentää olemassa olevaa ohjelmaa, josta 
myönnetään avustuksia rahtiliikenteen infrastruktuureja varten. (317) Avustukset on 
rajattu 30 prosenttiin toimintakustannuksista enintään kolmen vuoden aikana; tämän 
jälkeen hankkeen on oltava elinkelpoinen.

577. Komissio hyväksyi Belgian tukiohjelman (318), jonka tarkoituksena on varmis-
taa pääsy Antwerpenin satamaan sisävesireitin kautta Antwerpenin kehätien raken-
nustöiden aikana. (319) Ohjelmasta katetaan ylimääräiset kustannukset, joita aiheutuu 
konttien lastaamisesta sisävesiliikenteen aluksiin ja niiden purkamisesta aluksista, jotta 
helpotettaisiin sisävesiliikennettä Antwerpenin satamassa rakennustöiden aikana.

(314) N 335/2003 – Italia – Tuki rekka-junapalvelujen perustamiseen. Päätös 3.3.2004.
(315) N 551/2003 – Italia – Yhdistetyn meri- ja maantiekuljetuksen edistäminen Sisiliassa. Päätös 

6.10.2004.
(316) N 206/2003 – Yhdistynyt kuningaskunta – Vesirahtiliikenteelle myönnettävä avustus. Päätös 

20.4.2004.
(317) N 649/2001 – Yhdistynyt kuningaskunta – Avustus rahtiliikenteen infrastruktuureja varten. Päätös 

20.12.2001.
(318) N 88/2004 – Belgia – Sisävesiliikenteen alan tuki konttien käsittelyä varten Antwerpenin satamassa. 

Päätös 14.7.2004.
(319) Antwerpenin ympäri kulkeva moottoritie muodostuu neljästä kaistasta kumpaankin suuntaan. 

Rakennustöiden aikana kaistojen lukumäärä pienenee kahteen kaistaan kumpaankin suuntaan. 
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Maantieliikenne

578. Heinäkuussa komissio hyväksyi investointituen tietynlaisten hiukkassuodat-
timien asentamiseksi Tanskassa rekisteröityihin kuorma-autoihin. (320)

579. Komissio lopetti 20. lokakuuta muodollisen tutkimuksen (321), joka koski sen 
aiemmin Sernam-yrityksen rakenneuudistuksesta tekemän myönteisen päätöksen 
väitettyä virheellistä soveltamista. Kyseinen yritys on Ranskan rautatieyhtiön SNCF:n 
tytäryritys, ja se harjoittaa maantie- ja rautatiekuljetuksia sekä tarjoaa huolintapalveluja. 
Komissio teki asiassa ehdollisen, osittain myönteisen ja osittain kielteisen päätöksen, 
jossa määrättiin perimään tuki takaisin.

580. Komissio aloitti tutkimuksen, joka koskee belgialaisen ABX Logistics 
-yrityksen rakenneuudistussuunnitelmaa. Kyseinen yritys tarjoaa huolintapalveluja 
pääasiassa maantieliikenteen alalla mutta myös meri- ja lentoliikenteen aloilla.

581. Komissio tutkii parhaillaan raskailta tavarankuljetusajoneuvoilta Saksan 
moottoriteillä perittävän maksun käyttöönottoon liittyvään korvausjärjestelmään 
mahdollisesti sisältyvää valtiontukea. (322)

Vesiväylät

Sisävesiliikenne

582. Komissio hyväksyi kaksi tukiohjelmaa, joiden tarkoituksena on edistää 
sisävesiliikenteen kehitystä Ranskassa ja Belgiassa (Vallonia) (323) aluskannan 
nykyaikaistamisen sekä sisävesien tavaraliikenteen harjoittajan ammatin edistämisen 
ja uudistamisen kautta.

583. Vallonian tukiohjelman perusteella myönnetään tukea myös säännöllisiä 
konttiliikenteen yhdistettyjä kuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille, jotka käyttävät 
sisävesireittejä ja toimivat Vallonian vesistöihin yhteydessä olevasta terminaalista käsin. 
Avustus maksetaan vesireitin kautta kuljetettujen konttien lukumäärän perusteella. 
Tuen tarkoituksena on edistää sisävesiliikenteen yhdistettyjen kuljetuspalvelujen 
kehitystä Valloniassa verrattuna maantieliikenteeseen, joka kattaa lähes kaiken 
konttiliikenteen alueella.

(320) N 90/2004 – Tanska – Kuorma-autojen hiukkassuodattimet. Päätös 20.7.2004.
(321) C 32/2003 – Ranska – Sernam 2: rakenneuudistustukien uudelleentarkastelu. Päätös 20.10.2004.
(322) C 54/2003 – Saksa.
(323) N 38/2004 – Ranska – Tuki Ranskaan sijoittautuneille sisävesien tavaraliikenteen harjoittajille. Päätös 

8.9.2004. N 4/2004 – Belgia – Vallonian sisävesiliikenteen tukiohjelma 2004–2007. Päätös 16.6.2004.
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Meriliikenne

584. Komissio hyväksyi olemassa olevien tukiohjelmien useita laajennuksia tai 
muutoksia Tanskassa (324), Saksassa (325), Italiassa (326) ja Suomessa (327). Se hyväksyi 
myös Italian tonnistoverojärjestelmän. (328) Italia on 11. tällaisen järjestelmän käyttöön 
ottanut jäsenvaltio.

585. Komissio hyväksyi tukiohjelman, jonka Italia laati Tirrenia-konserniin 
kuuluvien yritysten hyväksi. (329) Ohjelma on voimassa vuoteen 2008 julkisten 
palvelusopimusten perusteella. Komissio katsoi, että Tirrenia-konsernin yrityksille 
maksetut avustukset Italian mantereen ja sen saarten välisen liikennöinnin 
varmistamiseksi ovat korvausta julkisen palvelun velvoitteista. Toisaalta komissio 
katsoi, että tietyille kansainvälisille merireiteille myönnetyt korvaukset olivat yhteisön 
lainsäädännön vastaisia, koska julkisille palveluille ei ollut todellista tarvetta, ja se vaati 
perimään tuen takaisin tuensaajalta.

586. Komissio lopetti 30. kesäkuuta (330) muodollisen tutkintamenettelyn, jonka se 
oli aloittanut 19. maaliskuuta 2003 (331) Belgian verotoimenpiteistä kauppalaivastonsa 
hyväksi. Se kielsi jotkin tarkastelluista toimenpiteistä, nimittäin uudempien alusten 
veronalennuksen, verohyvitysten siirtämisen kiinteän verotuksen valinneen 
varustamon sisällä ja sellaisten toimintojen tukemisen, joilla ei ole suoraa yhteyttä 
meriliikenteeseen, kuten sellaisten tuotteiden tai palvelujen myynnin, joita ei ole 
tarkoitettu käytettäväksi aluksessa, ylellisyystuotteiden ja matkustajille järjestettyjen 
retkien myynnin sekä vedonlyönnin ja kasinot. Muut tarkastelluista toimenpiteistä 
hyväksyttiin.

587. Komissio muutti 14. joulukuuta hyväksyvää päätöstä, jonka se oli tehnyt 
30. tammikuuta 2002 (332) Ranskan suunnittelemasta tukijärjestelmästä lyhyen matkan 
meriliikennepalvelujen käynnistämisen hyväksi, ottaakseen täysin huomioon alaa 
koskevat yhteisön uudet säännöt.

(324) N 171/2004 – Vuonna 2002 hyväksytyn tonnistoverojärjestelmän tekninen mukauttaminen. Päätös 
1.12.2004.

(325) NN 19/2004 – Ohjelma merimiesten sosiaaliturvamaksujen alentamiseksi. Päätös 22.9.2004. 
N 376/2004, päätös 16.11.2004.

(326) N 599/2003 – Sosiaaliturvamaksujen aiheuttamaa rasitetta helpottavan ohjelman jatkaminen 
merikabotaasin alalla vuosiksi 2004 ja 2005. Päätös 3.2.2004. N 45/2004 – Meriliikenteen 
kansainvälisen alusrekisterin ja siten kyseistä rekisteriä koskevien sääntöjen ulottaminen tiettyihin 
rannikkomeriliikenteen toimintoihin. Päätös 14.7.2004.

(327) N 70/2004 – Kansainvälistä alusrekisteriä koskevan ohjelman voimassaolon jatkaminen ja sen 
soveltamisalan laajentaminen Suomen ja muiden jäsenvaltioiden välillä liikennöiviin matkustaja-
aluksiin. Päätös 1.12.2004.

(328) N 114/2004.
(329) C 64/1999, Italia – Tirrenia-konserni. Päätös 16.3.2004.
(330) Lopullista päätöstä ei vielä julkaistu.
(331) C 20/2003, EUVL C 145, 21.6.2003, s. 4.
(332) C 65/2000, EYVL L 196, 25.7.2002, s. 31.
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Lentoliikenne

588. Komissio teki 12. helmikuuta päätöksen (333) Vallonian alueen ja julkisessa 
omistuksessa olevan Brussels South Charleroi Airport -lentoaseman (BSCA) 
myöntämistä eduista Ryanair-lentoyhtiölle sen aloittaessa toimintansa Charleroissa. 
Komissio päätteli, että yksikään yksityinen toiminnanharjoittaja ei olisi myöntänyt 
samoja etuja samoissa olosuhteissa kuin BSCA. Koska markkinataloussijoittajaa 
koskevaa periaatetta ei ollut noudatettu tässä tapauksessa, Ryanairille myönnetyt edut 
olivat valtiontukea, joka on omiaan vääristämään kilpailua.

589. Komissio katsoi kuitenkin, että Ryanairille Charleroissa myönnetty tuki 
voitaisiin katsoa yhteismarkkinoille soveltuvaksi liikennepolitiikan perusteella, siltä osin 
kuin se mahdollistaa sellaisen toissijaisen lentokenttäinfrastruktuurin kehittämisen ja 
käytön tehostamisen, joka on tällä hetkellä alikäytetty ja joka muodostaa kustannuserän 
koko yhteisölle. Komissio hyväksyi tässä päätöksessä tietyntyyppiset tuet, erityisesti 
tuen, jonka avulla voidaan kehittää uusia reittejä selvästi määritellyin edellytyksin. 
Päätöksestä ilmeni myös, että tiettyjä tukimuotoja ei voida hyväksyä. Komissio pyrkii 
takaamaan, että tietylle lentoasemalle myönnetyt edut eivät ole syrjiviä ja että niitä 
myönnetään avoimemmin.

590. Tämä päätös on merkittävä lentoliikenteen tulevaisuuden kannalta erityisesti 
siitä syystä, että se koskee alueellisten tai toissijaisten lentoasemien käyttöä. Päätöksen 
tekoajankohtana komissio ilmoitti myös, että sen tarkoituksena on laatia suuntaviivat, 
joissa käsitellään valtiontukea halpalentoyhtiöille ja uusien reittien aloittamiseksi sekä 
lentoasemien julkista rahoitusta: ”Yhteisön suuntaviivat lentoasemien rahoittamisesta 
ja alueellisilta lentoasemilta liikennöivien lentoyhtiöiden toiminnan aloittamista 
koskevasta valtiontuesta”.

591. Komissio päätti 16. maaliskuuta aloittaa Kreikkaa koskevan valtiontukitutki-
muksen (334), koska sillä oli Olympic Airlines -yhtiön perustamiseen ja yksityistämi-
seen sekä useisiin muihin toimenpiteisiin liittyviä epäilyjä. Kyseiselle yhtiölle siirrettiin 
Olympic Airwaysin ilmailualan toiminnot. Komissio nosti esille myös sen, että Kreikan 
valtio ei ollut perinyt takaisin sääntöjenvastaista ja yhteismarkkinoille soveltumatonta 
tukea joulukuussa 2002 tehdyn päätöksen jälkeen, sen, että yritys ei ollut maksanut 
verovelkaansa vuonna 2003, samoin kuin Kreikan valtion myöntämän (yli 130 miljoo-
nan euron) ennakon yrityksen rakenneuudistuksen ja yksityistämisen rahoittamiseen 
sekä matkustajilta veloitetun lentoaseman uudistamisveron (Spatosimo-vero) maksa-
matta jättämisen.

592. Merkittävä päätös muiden lentoliikenteen alalla vuonna 2004 tehtyjen pää-
tösten joukossa oli 20. heinäkuuta tehty päätös, jolla komissio hyväksyi pelastamistuen 

(333) C 76/2002, Belgia – Charleroin lentoasema – Ryanair. Päätös 12.2.2004.
(334) EUVL C 192, 28.7.2004, s. 2.
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italialaiselle Alitalia-lentoyhtiölle. (335) Tuki muodostuu 400 miljoonan euron tilapäis-
lainasta lyhytaikaisella markkinakorolla. Laina on maksettava takaisin laina-ajan pää-
tyttyä, jotta voidaan laatia järjestelyt yrityksen mahdollista rakenneuudistusta varten 
ilman uutta valtiontukea.

593. Komissio hyväksyi 14. joulukuuta ensimmäisen vaiheen TAP:n maahuolin-
tayksikön yksityistämisestä. (336) Yksityisen portugalilaisen lentoyhtiön Portugalian 
tarkoituksena oli yhdistää maahuolintatoimintonsa TAP:n maahuolintatoimin-
toihin ja saada vastineeksi kuusi prosenttia uuden maahuolintayhtiön osakkeista. 
Komissio katsoi, että nämä liiketoimet eivät olleet valtiontukea, koska TAP:lle ei 
annettu valtion varoja ja koska ostaja Portugalia maksoi markkinahinnan kyseisistä 
osakkeista.

13 Yleisradiotoiminta, laajakaista ja elokuvateollisuus

Lupamaksujärjestelmät

594. Italian yleisradioyhtiö RAI:lle on annettu tehtäväksi julkinen palvelu, 
nimittäin julkinen yleisradiotoiminta. Tämän julkisen palvelun tarjoaminen rahoitetaan 
lupamaksulla. Lupamaksu on voimassa olevaa tukea, koska se oli olemassa ennen Rooman 
sopimuksen voimaantuloa ja koska sen pääpiirteitä ei ole muutettu sen jälkeen.

595. Komission yksiköt ehdottivat Italian viranomaisille parannuksia valtiontuki-
menettelyn (337) aikana, jonka tavoitteena oli RAI:n lupamaksuun perustuvan rahoi-
tusjärjestelmän yhteismarkkinoille soveltuvuuden varmistaminen. Odotetaan, että 
ehdotukset varmistavat lupamaksujärjestelmän avoimuuden ja estävät liian suurten 
korvausten maksamisen. Italian viranomaiset hyväksyivät 23. kesäkuuta kaikki komis-
sion yksiköiden ehdottamat parannukset.

596. Ranskan (338) ja Portugalin (339) yleisradioyhtiöiden osalta aloitettiin 
samanlaiset menettelyt, ja neuvottelut aiheellisista toimenpiteistä ovat käynnissä.

(335) N 279/2004, Italia – Kiireelliset toimenpiteet Alitalian rakenneuudistuksen ja toiminnan 
uudelleenkäynnistämisen tukemiseksi. Päätös 20.7.2004.

(336) NN 63/2004, Portugali – SPDH:n yksityistäminen (TAP).
(337) Katso vuoden 2003 kilpailukertomuksen luku 4.5 ja asia C 62/1999.
(338) E 10/2005 (ex CP 660/1999).
(339) CP 114/04 RTP.
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Valtion rahoitus TV2 Danmarkille (340) ja tilapäinen valtion rahoitus julkisille 
yleisradiotoiminnan harjoittajille Alankomaissa (341)

597. Valtiontukisääntöjen soveltamisesta julkiseen yleisradiotoimintaan antamansa 
tiedonannon (342) ja kyseisellä alalla vuonna 2003 tekemiensä päätösten (343) mukaisesti 
komissio jatkoi vuonna 2004 valtiontukea koskevia tutkimuksia valtion rahoituksesta 
julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittajille. Vuoden 2004 yhdeksän 
ensimmäisen kuukauden aikana komissio aloitti tutkimuksen Alankomaiden julkisen 
yleisradiotoiminnan rahoituksesta ja teki lopullisen päätöksen Tanskan julkisen 
palvelun yleisradioyhtiön TV2 Danmarkin (TV2) rahoituksesta.

598. Komissio aloitti 3. helmikuuta perusteellisen tutkimuksen tilapäisestä 
rahoituksesta Alankomaiden julkisen palvelun yleisradioyhtiöille. Komission alustavien 
päätelmien mukaan kyseiset Alankomaiden julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden 
hyväksi toteutetut toimenpiteet ovat perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua valtiontukea, ja se epäili niiden soveltumista yhteismarkkinoille 86 artiklan 
2 kohdan nojalla. Komission arvioiden mukaan Alankomaat on vuodesta 1992 alkaen 
myöntänyt julkisen palvelun yleisradioyhtiöille rahoitusta (110 miljoonaa euroa) 
enemmän kuin on tarpeen julkisen palvelun rahoittamiseksi.

599. Komissio lopetti 19. toukokuuta perusteellisen tutkimuksensa Tanskan 
julkisen palvelun yleisradioyhtiön TV2:n saamasta valtion rahoituksesta ja määräsi 
TV2:n maksamaan takaisin noin 84,4 miljoonaa euroa yhteismarkkinoille soveltumatonta 
valtiontukea korkoineen. Muodollinen tutkimus kattoi vuodet 1995–2002. Komissio 
tarkasteli arvioinnissaan sitä, oliko TV2:n julkisen palvelun tehtävänsä toteuttamiseen 
saama valtion rahoitus yhteismarkkinoille soveltuvaa perustamissopimuksen 86 artiklan 
2 kohdan nojalla. Päätöksessään komissio laski ensin, oliko valtion maksama korvaus 
oikeassa suhteessa nettokustannuksiin, joita TV2:lle aiheutui julkisen palvelun velvoitteen 
täyttämisestä. Komissio totesi, että TV2:lle oli maksettu korvauksia 628,2 miljoonaa 
Tanskan kruunua (84,4 miljoonaa euroa) liian paljon. Toisessa vaiheessa komissio 
analysoi TV2:n toimintaa televisiomainonnan markkinoilla. Yleisradiotoimintaa 
koskevan tiedonannon mukaan julkisen rahoituksen tarve lisääntyy kohtuuttomasti, 
jos julkisen palvelun yleisradioyhtiö ei ole pyrkinyt maksimoimaan julkisesta palvelusta 
saamiaan tuloja. Tämä vääristäisi kilpailua enemmän kuin on välttämätöntä julkisen 
palvelun tehtävän täyttämiseksi. Vaikka televisiomainonnan hinnat ovat Tanskassa 
suhteellisen alhaiset, komission tutkimuksessa ei saatu todisteita siitä, että TV2 ei olisi 
pyrkinyt maksimoimaan mainostulojaan. Lisäksi komission tutkimuksessa ilmeni, 
että Tanskan valtio ei TV2:n omistajana toiminut markkinataloussijoittajan tavoin 
vuosina 1995–2002, jolloin se päätti jättää liian suuret korvaukset TV2:lle. Vaikka 
Tanskan valtio väitti jälkeenpäin, että ylijäämä oli välttämätön pääoman keräämiseksi, 

(340) C 2/2003.
(341) C 2/2004.
(342) EYVL C 320, 15.11.2001.
(343) Katso vuoden 2003 kilpailukertomuksen luku 4.5.
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se ei vastannut yksityisen sijoittajan strategiaa, koska Tanskan valtio ei ennen liiallisten 
korvausten sijoittamista TV2:een määrittänyt, mikä olisi asianmukainen pääoman taso 
TV2:n kaltaiselle televisiotoiminnan harjoittajalle ja millaista taloudellista tulosta se 
odotti pääomastaan. Sitä vastoin Tanskan valtio pelkästään antoi liiallisten korvausten 
kasaantua yhtiöön. Sen vuoksi komissio totesi, että 84,4 miljoonan euron summa oli 
perustamissopimuksen vastaista tukea.

DVB-T Saksa (344)

600. Edistääkseen maanpäällisiä digitaalitelevisiolähetyksiä koskevaa hanketta 
Berlin-Brandenburgin mediaviranomainen on maksanut yksityisille yleisradiotoimin-
nan harjoittajille korvauksia niin sanotuista siirtymiskustannuksista. Yksityisille yleis-
radiotoiminnan harjoittajille myönnettiin avustus niiden kannustamiseksi siirtymään 
analogisista maanpäällisistä lähetyksistä digitaalisiin maanpäällisiin lähetyksiin. Uutta 
maanpäällistä digitaalitelevisioverkkoa ylläpitää T-Systems, joka on Deutsche Telekom 
AG:n tytäryhtiö. Komissio on tutkinut tämän korvauksen saatuaan asiasta kantelun. 
Sen mielestä korvaukset voivat olla valtiontukea sekä yksityisille yleisradiotoiminnan 
harjoittajille että T-Systemsille, joka on DVB-T-verkon operaattori. Sen vuoksi komis-
sio päätti 14. heinäkuuta aloittaa muodollisen tutkimuksen.

601. Samana päivänä komissio aloitti useiden kanteluiden perusteella muodollisen 
tutkintamenettelyn maanpäällisen digitaalitelevision (DVB-T) rahoituksesta 
Ruotsissa (345), koska ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että maanpäällisen digitaalisen 
televisioverkon rahoitukseen sisältyy valtiontukea.

Laajakaista

602. Komissio hyväksyi useita hankkeita, joissa myönnetään julkista tukea 
laajakaistainfrastruktuurin rakentamiseen. (346) Tietoyhteiskunnan kehittäminen 
on ratkaiseva osa Lissabonin agendaa, ja komissio myönsi, että laajakaistapalvelujen 
käyttöä on rohkaistava erityisesti epäsuotuisimmilla alueilla. (347) Komission yksiköt 
arvioivat, millä edellytyksin tällaiset hankkeet voisivat olla EU:n valtiontukisääntöjen 
mukaisia. Päätökset ohjaavat suunnittelemaan julkisen tuen siten, että se noudattaa 
kilpailusääntöjä.

(344) C 25/2004 (ex N 36/2004).
(345) EUVL C 238, 25.9.2004.
(346) Päätös N 213/2003 – ATLAS-projekti: yrityspuistojen laajakaistainfrastruktuuria koskeva ohjelma, 

9.9.2004; N 307/2004 – Laajakaistapalvelut Skotlannissa – maaseutu ja syrjäiset alueet; N 199/2004 – 
Laajakaistapalvelujen tukirahasto; N 381/2004 – Pyrénées-Atlantiquesin nopeaa tietoliikenneverkkoa 
koskeva hanke, 16.11.2004; Laajakaistapalvelut Lincolnshiren pk-yrityksille – maaseudun yritysten 
liittäminen verkkoon, 15.12.2004.

(347) Komission työasiakirja – ohjeet rakennerahastojen käytön perusteista ja yksityiskohtaisista 
säännöistä sähköisen viestinnän alalla, 28.7.2003, SEC(2003) 895.
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603. Pyrénées-Atlantiquesin hankkeessa Ranskan valtion tarkoituksena oli tukea 
avoimen infrastruktuurin rakentamista yleiseen käyttöön maantieteellisellä alueella, 
jolla joko ei ollut laajakaistainfrastruktuuria ollenkaan tai jolla sen peitto oli riittämätön. 
Palvelun tarjoaisi yksi ainoa toiminnanharjoittaja. Komissio totesi, että hankkeessa 
rajoitutaan infrastruktuurin ja käyttöoikeuden tarjoamiseen operaattoreille, mutta siinä 
ei tarjota suoraan palveluja loppukäyttäjille. Komissio myönsi, että hanke voisi täyttää 
yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen määritelmän laajakaista-alalla. 
Lisäksi hanke täytti yhteisöjen tuomioistuimen Altmark-tuomiossa (348) vahvistamat 
arviointiperusteet, minkä vuoksi toimenpide ei ollut tukea.

604. Skotlannin, East Midlandsin ja Lincolnshiren hankkeissa Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa on kyse kattavien palvelujen tarjoamisesta eikä pelkästään 
yhteyden mahdollistavan infrastruktuurin tarjoamisesta. Komissio katsoi, että 
hankkeisiin liittyi tukea, mutta se ei vääristänyt kilpailua yhteisen edun vastaisesti, 
koska useilla toimenpiteillä varmistettiin, että tukea annetaan vain välttämätön 
vähimmäismäärä. Näissä tapauksissa tuki katsottiin yhteismarkkinoille soveltuvaksi 
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla.

Elokuva- ja audiovisuaaliala

605. Komissio hyväksyi perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan d alakohdan 
ja niin sanotun elokuvatiedonannon (349) perusteella eri tukitoimenpiteitä, joilla tuetaan 
elokuvien tuotantoa jäsenvaltioissa, esimerkiksi elokuvien ja televisio-ohjelmien 
tuotannon tukeminen Saksan osavaltioissa (350) sekä Belgian verotoimenpide (351). 
Näissä päätöksissä komissio on osoittanut sitoumuksensa ottaa kulttuuriin liittyvät 
seikat huomioon sekä kunnioittaa ja edistää kulttuurien moninaisuutta.

C – VALTIONTUKIPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

1 Johdanto

606. Komissio lisäsi vuonna 2004 valtiontukipäätösten täytäntöönpanon 
valvontaa. Tätä varten kilpailun pääosasto oli vuoden 2003 loppupuolella perustanut 
uuden yksikön, jolle annettiin tehtäväksi kehittää johdonmukainen ja järjestelmällinen 

(348) Tuomio asiassa C-280/00, Altmark Trans ja Regierungspräsidium Magdeburg (Kok. 2003, s. I-7747).
(349) Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja 

alueiden komitealle tietyistä elokuviin ja muihin audiovisuaalisiin teoksiin liittyvistä oikeudellisista 
näkökohdista (KOM(2001) 534 lopullinen, 26.9.2001, EYVL C 43, 16.2.2002). Komission tiedonanto 
neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle tietyistä elokuviin ja muihin audiovisuaalisiin teoksiin liittyvistä oikeudellisista 
näkökohdista 26.9.2001 annetun komission tiedonannon (elokuvatiedonanto) seurannasta 
(KOM(2004) 171 lopullinen, 16.3.2004, EUVL C 123, 30.4.2004).

(350) N 41/2004.
(351) N 224/2004, http:/europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/comp-2004/n224-04-

fr.pdf.

http:/europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/comp-2004/n224-04-fr.pdf


IV – Valtiontukien valvonta

185

lähestymistapa kilpailun pääosaston toimivaltaan kuuluvien valtiontukipäätösten 
täytäntöönpanon valvontaan. Ensimmäisen täyden toimintavuotensa aikana 
täytäntöönpanon valvonnan yksikkö keskitti voimavaransa takaisinperintäpäätösten 
tehokkaaseen täytäntöönpanoon, joka on välttämätöntä komission valtiontukien 
valvontatoiminnan uskottavuuden kannalta.

607. Komissio antoi 21. huhtikuuta asetuksen (EY) N:o 794/2004 (352) neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 659/1999 (353) täytäntöönpanosta. Asetuksen V luvussa selvennetään 
sääntöjenvastaisen tuen takaisinperinnässä sovellettavaa korkoa koskevia sääntöjä ja 
määritetään yksityiskohtaisemmin takaisinperintäkoron vahvistamismenetelmä sekä 
tapa, jolla takaisinperintäkorko olisi laskettava.

608. Vuonna 2004 komissio teki 22 uutta valtiontuen takaisinperintää koskevaa 
päätöstä. Takaisinperintä saatiin päätökseen 19 tapauksessa. Tämän seurauksena 
kilpailun pääosaston toimivaltaan kuuluvia takaisinperintäpäätöksiä, joita ei ole 
pantu täytäntöön, koskeva lukumäärä nousi 93:een vuoden lopussa (90 vuoden 2003 
lopussa).

609. Yli kaksi kolmasosaa kaikista keskeneräisistä takaisinperintätapauksista 
koskee ainoastaan kahden jäsenvaltion myöntämiä tukia (44 tapausta koskee Saksaa 
ja 20 tapausta Espanjaa). (354) Toisaalta 16 jäsenvaltiossa ei ole tällä hetkellä yhtään 
keskeneräistä takaisinperintätapausta. Lähes kaksi kolmasosaa keskeneräisistä 
takaisinperintätapauksista koskee yksittäisiä tukitoimenpiteitä ja loput tukiohjelmia. 
Lähes puolessa keskeneräisistä yksittäistä tukea koskevista takaisinperintätapauksista 
tuensaaja on maksukyvytön. Tämä ei kuitenkaan välttämättä merkitse sitä, että 
tuella ei enää olisi vääristävää vaikutusta näissä tapauksissa. Itse asiassa lähes 
kahdessa kolmasosassa näistä tapauksista kyseinen yritys jatkaa edelleen taloudellista 
toimintaansa, usein tuomioistuimen nimittämän selvittäjän valvonnassa.

610. Vuoden 2004 lopussa saatavilla olleiden tietojen mukaan takaisin perittävän 
tuen kokonaismäärä on vähintään 9,7 miljardia euroa. Se on paljon, koska se on noin 
35 prosenttia yhteisössä vuonna 2002 myönnetyn valtiontuen kokonaismäärästä (355). 
Suuri osa tästä tuesta liittyy muutamaan hiljattain tehtyyn takaisinperintäpäätökseen, 

(352) EUVL L 140, 30.4.2004.
(353) Neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1999, Euroopan yhteisön 

perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL 
L 83, 27.3.1999, s. 1).

(354) Saksan takaisinperintätapausten suhteellisen suuri määrä johtuu jossain määrin Saksan 
yhdistymisen jälkeisistä siirtymäkauden ongelmista. Espanjan takaisinperintätapauksista yli puolet 
koskee Baskimaan verotukitoimenpiteitä.

(355) 28 miljardia euroa 15 vanhan jäsenvaltion osalta ja ilman tukea maataloudelle, kalastukselle, 
liikenteelle ja kivihiiliteollisuudelle.
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jotka koskevat Saksan Landesbank-pankkeja (356), France Télécomia (357) ja 
EDF:ää (358). Yli 24 keskeneräisessä takaisinperintätapauksessa kyseessä oleva jäsenvaltio 
ei kuitenkaan ole vielä pystynyt toimittamaan luotettavia tietoja tukimäärästä. Tietoja 
takaisin perittävistä määristä on erityisen huonosti saatavilla tukiohjelmien tapauksessa, 
erityisesti kun on kyse veronluonteisista tukitoimenpiteistä ja takauksia sisältävistä 
tukitoimenpiteistä.

611. Vuoden 2004 aikana komissio seurasi tiiviisti kaikkia keskeneräisiä 
takaisinperintäpäätöksiä niiden tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi. Jos 
komissio katsoi, että tietty jäsenvaltio ei ollut toteuttanut kaikkia välttämättömiä 
oikeusjärjestelmänsä mukaisia toimenpiteitä päätöksen täytäntöönpanemiseksi, se 
aloitti oikeustoimet joko perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan tai 228 artiklan 
2 kohdan nojalla. Se ryhtyi tällaisiin toimiin Crédit Mutuelia (359), Kimberly Clarkia (360) 
ja julkisia telakoita (361) koskevissa asioissa.

612. Jäsenvaltioilla on merkittävä rooli EU:n valtiontukisääntöjen täytäntöönpanossa, 
sillä niiden on pantava takaisinperintäpäätökset täytäntöön ja sallittava kilpailijoiden 
nostaa kanteita tuomioistuimissa kansallisen oikeuden mukaisesti. Sen vuoksi komissio 
käynnisti tutkimuksen EU:n valtiontukipolitiikan täytäntöönpanosta kansallisella 
tasolla. Tutkimuksen tavoitteena on määrittää kansallisten takaisinperintämenettelyjen 
vahvuudet ja heikkoudet sekä selvittää perin pohjin kilpailijoilla olevat mahdollisuudet 
nostaa kanteita kansallisissa tuomioistuimissa. Tutkimuksen tulosten odotetaan olevan 
käytettävissä vuoden 2005 loppuun mennessä.

2 Yksittäiset asiat

Scott Kimberly Clark

613. Komissio sai lokakuussa tietoonsa, että Ranska ei ollut noudattanut 12. hei-
näkuuta 2000 Scott Paperille myönnettyä tukea koskevaa takaisinperintäpäätöstä (362), 
ja päätti sen vuoksi saattaa asian suoraan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsi-
teltäväksi perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti. (363) Tuensaaja ja 
Ranskan paikallisviranomaiset ovat nostaneet 12. heinäkuuta 2000 tehdystä takaisinpe-
rintäpäätöksestä kanteen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. (364) 

(356) Asiat C 64/1997 (Westdeutsche Landesbank), C 48/2002 (Landesbank Berlin), C 69/2002 (Norddeutsche 
Landesbank), C 70/2002 (Bayerische Landesbank), C 71/2002 (Hamburgische Landesbank), C 72/2002 
(Landesbank Schleswig-Holstein), C 73/2002 (Landesbank Hessen-Thüringen), päätökset 20.10.2004.

(357) C 27/2003, päätös 2.8.2004.
(358) C 68/2002, päätös 16.12.2003.
(359) C 88/1997, yhteisöjen tuomioistuimen asia C-337/04.
(360) C 38/1998, päätös 6.10.2004.
(361) C 68/1999, päätös 13.10.2004.
(362) C 38/1998 (EYVL L 12, 15.1.2002).
(363) Päätös 6.10.2004, ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
(364) Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiat T-366/00 ja T-369/00.
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Samanaikaisesti tuensaaja on nostanut kansallisista takaisinperintämääräyksistä kan-
teen kansallisessa tuomioistuimessa.

614. Komissio katsoi, että asia oli välttämätöntä saattaa tuomioistuimen 
käsiteltäväksi useista syistä. Pääsyy on se, että kansalliset viranomaiset ja kansallinen 
tuomari ovat suostuneet lykkäämään menettelyjä kansallisessa tuomioistuimessa siihen 
asti, kunnes yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on antanut tuomionsa 
asiassa. Tämä on ristiriidassa perustamissopimuksen 242 artiklan kanssa, jonka 
mukaan yhteisöjen tuomioistuimessa käsiteltävänä olevalla kanteella ei ole lykkäävää 
vaikutusta. Ranskan lainsäädännössä ei myöskään säädetä väliaikaisista toimenpiteistä 
sen varmistamiseksi, että tuki poistetaan Scottilta kansallisessa tuomioistuimessa vireillä 
olevan menettelyn aikana. Lopuksi komissio katsoi, että Ranska ei ollut noudattanut 
velvollisuuttaan tehdä yhteistyötä komission kanssa, sillä se ei ollut toimittanut uusia 
tietoja tuen takaisinperinnästä heinäkuun 2003 jälkeen.

Espanjan telakat

615. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin tuomitsi 26. kesäkuuta 2003 antamassaan 
tuomiossa Espanjan siitä, ettei se ollut pannut täytäntöön komission 26. lokakuuta 
1999 (365) julkisille telakoille myönnetystä tuesta tekemää takaisinperintäpäätöstä (366). 
Komissio totesi lokakuussa 2004, että Espanja ei vieläkään ollut pannut täytäntöön 
26. lokakuuta 1999 tehtyä takaisinperintäpäätöstä ja ettei tukea ollut maksettu 
takaisin. Sen vuoksi komissio katsoi, että Espanja ei ollut noudattanut yhteisöjen 
tuomioistuimen 26. kesäkuuta 2003 antamaa tuomiota, ja päätti edetä asiassa 
perustamissopimuksen 228 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Komissio päätti sen vuoksi 
13. lokakuuta lähettää Espanjalle virallisen ilmoituksen, jossa toistetaan asiaa koskevat 
tosiseikat ja komission tekemä arviointi siitä sekä pyydetään jäsenvaltiota esittämään 
huomautuksensa asiasta. Tämä kirje lähetettiin 18. lokakuuta. Espanjan viranomaiset 
toimittivat huomautuksensa kirjeellä 21. joulukuuta.

D – TUOMIOISTUIMISSA KÄSITELTYJÄ ASIOITA

Yhdistetyt asiat (367)

616. Yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltävänä oli valitus, jonka Espanjassa 
sijaitseva Territorio Histórico de Álavan alue ja Ramondín Cápsulas SA olivat 
tehneet ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta. Nämä olivat nostaneet 
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen komission päätöstä vastaan, jossa 
todettiin tietynlaisen suotuisan verokohtelun olevan valtiontukea, joka ei soveltunut 
yhteismarkkinoille, koska myönnetty veroetu ylitti kyseisellä maantieteellisellä alueella 

(365) Asia K(1999) 3864 (EYVL L 37, 12.2.2000).
(366) Yhteisöjen tuomioistuimen asia C-404/00, Kok. 2003, s. I-6695.
(367) C-186/02 P ja C-188/02 P, Ramondín SA, Ramondín Cápsulas SA (C-186/02 P) ja Territorio Histórico de 

Álava – Diputación Foral de Álava (C-188/02 P) v. komissio.
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sovelletun aluetuen enimmäismäärän, joka oli 25 prosenttia nettoavustusekvivalenttina 
ilmaistuna.

617. Komissio oli sen vuoksi määrännyt maksamaan tuen takaisin. Kantajat 
nostivat tätä päätöstä vastaan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa 
sillä perusteella, että komissio oli käyttänyt toimivaltaansa väärin.

618. Valituksentekijä väitti, että komissio oli käyttänyt väärin yksinomaista 
toimivaltaansa valvoa valtiontukia yhdenmukaistaakseen verotusta, johon jäsenvaltiot 
oli muutoin vaikea saada suostumaan. Yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi tämän 
valitusperusteen sillä perusteella, että sille ei ollut esitetty todisteita, joiden mukaan 
komission tavoitteena toimenpiteen luokittelussa valtiontueksi oli verotuksen 
yhdenmukaistaminen.

619. Tuomioistuin hylkäsi myös sen valitusperusteen, jonka mukaan kyseiset 
verotukselliset toimenpiteet eivät kuuluneet valtiontukisääntöjen soveltamisalaan, 
koska ne otettiin käyttöön ennen 1. joulukuuta 1997 pidettyä Ecofi n-neuvoston 
kokousta ja 10. joulukuuta 1998 annettua komission tiedonantoa valtiontukisääntöjen 
soveltamisesta yritysten välittömään verotukseen. Tuomioistuin hylkäsi tämän 
perusteen, koska sitä ei ollut esitetty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle, vaan 
se esitettiin ensimmäistä kertaa vasta muutoksenhakumenettelyssä.

Kreikka vastaan komissio (kreikkalaiset osuuskunnat)

620. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti 29. huhtikuuta (368) antamassaan tuomiossa 
komission tekemän lopullisen kielteisen päätöksen, joka koski tappiollisille 
osuuskunnille, muun muassa AGNO-osuusmeijerille, myönnetyn noin 763 miljoonan 
euron (Kreikan vuonna 2000 tekemä laskelma) valtiontuen takaisinperintää. Koska 
tuki oli tässä tapauksessa maksettu ilman komission hyväksyntää, tuomioistuin katsoi, 
että takaisinperintä (korkojen kanssa) seitsemän vuotta tuen maksamisen jälkeen oli 
lainmukaista eikä vastoin perusteltua luottamusta. Tuomioistuin vahvisti lisäksi, että 
myös siinä tapauksessa, että tuesta ilmoitettiin ja että komissio ei reagoinut kahden 
kuukauden kuluessa, se, että jäsenvaltio myönsi tuen ilmoittamatta komissiolle sen 
maksamisesta (niin sanottu Lorenz-ilmoitus), merkitsi sitä, että oli oikein luokitella 
tuki ilmoittamatta jätetyksi tueksi.

Alankomaat vastaan komissio (MINAS)

621. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti 29. huhtikuuta (369) antamassaan tuomiossa 
kokonaisuudessaan komission lopullisen kielteisen päätöksen, joka koski kasvihuoneille 
ja eräille muille puutarha-alan yrityksille vapautuksena kivennäisaineita koskevista 
maksuista (MINAS) myönnettyä tukea. Tuomioistuin katsoi erityisesti, että

(368) C-278/00.
(369) C-159/01.
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• jäsenvaltion on osoitettava, että tiettyjen yritysten erilainen verokohtelu on 
perusteltua kyseisen järjestelmän luonteen ja rakenteen nojalla

• yksinomaan sen väitteen perusteella, jonka mukaan MINAS-järjestelmällä ei 
ollut tarkoitus hankkia verotuloja, riidanalaista vapautusta ei voida suoraan jättää 
katsomatta tueksi. Sitä ei kiistetty, että riidanalainen vapautus johti sellaisten 
varojen menetykseen, jotka olisi pitänyt liittää valtion tulo- ja menoarvioon.

Komissio vastaan neuvosto

622. Yhteisöjen tuomioistuin selvensi ja vahvisti komission valtuuksia 
valtiontukien valvonnan alalla 29. kesäkuuta (370) antamassaan tuomiossa. Komissio 
oli 25. marraskuuta 1999 ja 4. lokakuuta 2000 tehnyt lopulliset kielteiset päätökset 
valtiontuesta, jota Portugali oli sääntöjenvastaisesti myöntänyt siankasvattajille 
korvaukseksi alhaisista hinnoista. Päätöksissä vaadittiin Portugalia perimään tuet 
takaisin siankasvattajilta. Portugali ei nostanut päätöksiä vastaan kannetta yhteisöjen 
tuomioistuimessa. Sen sijaan se pyysi paljon myöhemmin neuvostoa hyväksymään 
uuden valtiontuen, joka vastaa määrältään komission päätösten nojalla takaisin 
perittävää tukea, jotta siankasvattajien ei tarvitsisi maksaa tukea takaisin. Neuvosto 
käytti 21. tammikuuta 2002 perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisia 
erityisiä valtuuksiaan ja hyväksyi yksimielisesti valtiontuen poikkeuksellisissa 
olosuhteissa. Komissio nosti neuvoston päätöstä vastaan kanteen, koska se katsoi, 
että neuvoston päätöksellä kierrettiin komission päätös, että neuvosto oli käyttänyt 
toimivaltaansa väärin ja että neuvoston mahdollisuus kumota milloin tahansa jo 
voimaan tullut komission päätös johtaisi oikeusvarmuuden heikentymiseen.

623. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti 29. kesäkuuta antamassaan tuomiossa 
komission kannan ja kumosi neuvoston päätöksen. Tuomioistuin totesi, että komission 
tehtyä lopullisen kielteisen päätöksen valtiontuesta jäsenvaltiolla ei enää ole oikeutta 
saattaa asiaa neuvoston käsiteltäväksi ja ettei neuvostolla ole enää valtuuksia hyväksyä 
kyseistä tukea. Poikkeuksellisiin olosuhteisiin ei voida vedota tässä vaiheessa.

624. Kun komissio aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn, jäsenvaltion on 
käännyttävä neuvoston puoleen, ennen kuin komissio tekee lopullisen päätöksensä. 
Tällöin komission menettely keskeytyy kolmeksi kuukaudeksi. Jos neuvosto tekee 
näiden kolmen kuukauden aikana yksimielisen päätöksen, komissio ei saa jatkaa 
menettelyään. Jos neuvosto ei tee päätöstä kolmen kuukauden kuluessa, komissio 
jatkaa asian tutkintaa. (Tässä tapauksessa neuvosto teki päätöksensä kauan sen jälkeen 
kun komissio oli tehnyt lopullisen päätöksen.)

625. Tuomioistuin vahvisti myös, että neuvosto ei saa hyväksyä päätöksellä uutta 
valtiontukea, joka ”korvaa” yrityksille sellaisen tuen takaisinperinnän, jonka komissio 
on todennut lopullisessa päätöksessä yhteismarkkinoille soveltumattomaksi. Neuvosto 

(370) C-110/02.
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ei voi tehdä tehottomaksi komission tekemää lopullista kielteistä päätöstä, jossa 
määrätään takaisinperinnästä (toisin kuin neuvosto oli tehnyt tässä tapauksessa).

626. Oikeusvarmuuden takaamiseksi on välttämätöntä, että komission ja neuvoston 
samasta tuesta tekemiä ristiriitaisia päätöksiä vältetään.

Pearle BV

627. Yhteisöjen tuomioistuin totesi 15. heinäkuuta (371) antamassaan tuomiossa, 
että määräykset, jotka julkisoikeudellinen toimialajärjestö antaa järjestön 
jäsenten hyväksi niiden tekemällä päätöksellä järjestettävän mainoskampanjan 
rahoittamiseksi näiltä jäseniltä kannettavilla, kyseisen kampanjan rahoitukseen 
nimenomaisesti kohdennetuilla maksuilla, eivät ole tukitoimenpiteen olennainen osa 
perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa mielessä. Tämä rahoitus 
on toteutettu sellaisin varoin, joista kyseinen julkisoikeudellinen toimialajärjestö ei ole 
minään ajankohtana voinut määrätä vapaasti.

E – TILASTOT

(371) C-345/02.

Voimassa olevat tuet

Kuvio 6
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Kuvio 7
Komission tekemien päätösten määrän kehitys vuosina 1999–2004
(muut alat kuin maatalous, kalastus, liikenne ja kivihiiliteollisuus)
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Kuvio 8
Päätösten määrä jäsenvaltioittain vuonna 2004 
(muut alat kuin maatalous, kalastus, liikenne ja kivihiiliteollisuus)
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V – KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

A – LAAJENTUMINEN JA LÄNSI-BALKANIN MAAT

628. Euroopan unioni laajentui 1. toukokuuta 2004 kymmenellä uudella 
jäsenvaltiolla. Liittymisen sujuvuus osoitti sen, että uusien jäsenvaltioiden usean 
vuoden aikana toteuttama kilpailujärjestelmien yhdenmukaistaminen EU:n 
kilpailujärjestelmän kanssa oli onnistunut. Prosessiin sisältyivät kilpailunrajoituksiin/
yrityskeskittymiin ja valtiontukeen liittyvän lainsäädäntökehyksen luominen, sellaisten 
kilpailu- ja valtiontukiviranomaisten perustaminen, joilla on riittävät hallintovalmiudet, 
ja kilpailusääntöjen tehokkaan täytäntöönpanon varmistaminen.

629. Kymmenen uuden jäsenvaltion kilpailuviranomaiset ovat täysin integroituneet 
Euroopan kilpailuviranomaisten verkostoon, johon ne osallistuivat tarkkailijoina 
ennen liittymistä. Liittymisvalmisteluiden aikana komissio tarkasteli valtiontukitoimia, 
joista kyseiset valtiot ilmoittivat edelleen komissiolle liittymissopimuksessa vahvistetun 
voimassa olevan tukimenettelyn mukaisesti. Kaikki liittymisen jälkeen sovellettavat 
tukitoimenpiteet, jotka luokitellaan valtiontueksi ja joita ei mainita komissiolle 
toimitetussa luettelossa, katsotaan uudeksi tueksi. Komissio tarkasteli myös 
kokonaisvaltaisessa seurantakertomuksessaan esitettyjä ongelmakohtia.

630. Komissio jatkoi hyvin aktiivisesti kilpailupolitiikkaa koskevia neuvotteluja 
Bulgarian ja Romanian kanssa. Neuvottelut saatiin päätökseen joulukuussa, ja niiden 
jälkeen on tarkoitus toteuttaa kattava arviointi sekä antaa tukea näille maille ennen 
niiden vuonna 2007 tapahtuvaa liittymistä.

631. Komissio esitteli lokakuussa kertomuksensa ja suosituksensa Turkin 
edistymisestä Euroopan unioniin liittymisen valmisteluissa joulukuussa 2004 
pidettyä Eurooppa-neuvostoa varten, jossa tehtiin päätös liittymisneuvottelujen 
aloittamisesta Turkin kanssa. Liittymisprosessiin kuuluu, että komission on 
annettava lisäarviointi kilpailu- ja valtiontukijärjestelmistä, sen jälkeen kun ne on 
otettu Turkissa käyttöön.

632. Kroatian kilpailupolitiikkaa komissio arvioi maaliskuussa antamassaan 
Kroatian jäsenyyshakemusta koskevassa lausunnossa. Komissio on myös vahvistanut 
yhteistyötään Kroatian kilpailuviranomaisten kanssa.

633. Komissio on avustanut aktiivisesti kilpailujärjestelmien kehittämisessä 
kaikissa Länsi-Balkanin maissa. Avustamiseen ovat sisältyneet apu kilpailua ja 
valtiontukea koskevien lakien laatimisessa samoin kuin neuvonta kilpailusääntöjen 
täytäntöönpanoa valvovien laitosten perustamisessa sekä kilpailukurin edistämisessä. 
Kilpailun pääosasto järjesti yhdessä laajentumisasioiden pääosaston teknisen avun 
tiedonvaihtotoimiston (Taiex) kanssa kaksi kaksipäiväistä koulutusseminaaria 
länsibalkanilaisille virkamiehille. Toinen, valtiontukea koskeva seminaari järjestettiin 
lokakuussa ja toinen, kilpailunrajoituksia koskeva seminaari marraskuussa.
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B – NAAPURUUSPOLITIIKKA

634. Euroopan naapuruuspolitiikka-aloitteen yhteydessä laadittiin toimintasuun-
nitelmat Israelin, Jordanian, Moldovan, Marokon, palestiinalaishallinnon, Tunisian ja 
Ukrainan kanssa. Kaikkiin toimintasuunnitelmiin palestiinalaishallinnon kanssa laa-
dittua suunnitelmaa lukuun ottamatta kuuluu kilpailupolitiikkaa koskeva osio.

635. Kilpailuosioon kirjatut kilpailutavoitteet liittyvät kilpailunrajoituksiin ja 
valtiontukeen (Israelin kanssa laaditussa toimintasuunnitelmassa ei ole kuitenkaan 
kilpailunrajoituksiin liittyviä tavoitteita, koska siellä kilpailusääntöjen täytäntöönpano 
on hyvin edistynyttä). Kilpailunrajoituksiin liittyvien tavoitteiden tarkoituksena on 
edistää kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoa sekä kilpailuviranomaisten valmiuksia 
ja riippumattomuutta. Valtiontuen osalta tavoitteina ovat EU:ssa ja kumppanimaissa 
käytettävien määritelmien yhdenmukaistaminen ja keskinäisen avoimuuden 
parantaminen.

C – KAHDENVÄLINEN YHTEISTYÖ

1 Johdanto

636. Komissio harjoittaa kahdenvälistä yhteistyötä lukuisten kilpailuviranomaisten, 
erityisesti yhteisön pääkauppakumppaneiden kilpailuviranomaisten, kanssa. Euroopan 
unioni on tehnyt kilpailuasioita koskevat erilliset yhteistyösopimukset Yhdysvaltojen, 
Kanadan ja Japanin kanssa.

637. Sopimusten tärkeimpiä kohtia ovat täytäntöönpanotoimintaa koskeva 
vastavuoroinen tiedottaminen ja koordinointi sekä muiden kuin luottamuksellisten 
tietojen vaihtaminen. Sopimusten perusteella toinen sopimuspuoli voi pyytää toista 
toteuttamaan täytäntöönpanotoimia (positive comity) ja toinen sopimuspuoli voi 
ottaa toisen tärkeät edut huomioon täytäntöönpanotoiminnassaan (traditional 
comity).

638. EU on myös tehnyt useita vapaakauppasopimuksia, kuten Euro–Välimeri-
sopimukset ja sopimukset tiettyjen Latinalaisen Amerikan maiden kanssa. Nämä 
sopimukset sisältävät yleensä kilpailuasioissa harjoitettavaa yhteistyötä koskevia 
perusmääräyksiä. Komission ja OECD:n jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten välinen 
yhteistyö perustuu OECD:n vuonna 1995 antamaan suositukseen.
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2 Yhdysvaltojen, Kanadan ja Japanin kanssa tehdyt sopimukset

Yhdysvallat

639. Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö perustuu 
kilpailuasioita koskeviin yhteistyösopimuksiin (372).

640. Komissio jatkoi vuonna 2004 tiivistä yhteistyötään Yhdysvaltojen oikeusmi-
nisteriön (DoJ) kilpailuosaston (Antitrust Division) ja liittovaltion kilpailuviranomai-
sen (US Federal Trade Commission, FTC) kanssa. Komission virkamiehet olivat tiiviisti 
ja säännöllisesti yhteydessä yhdysvaltalaisiin virkaveljiinsä. Yhteydenotot koskivat sekä 
yksittäisiä asioita että yleisemmän tason kilpailukysymyksiä. Yksittäisiä asioita koskeva 
yhteydenpito tapahtui yleensä säännöllisten puhelinkeskustelujen, sähköpostiviestien, 
asiakirjojen vaihtamisen ja kyseistä asiaa käsittelevien tiimien muun yhteydenpidon 
muodossa. Kumpikin osapuoli saa yhteistyöstä edelleen merkittävää hyötyä, sillä se 
auttaa tehostamaan niiden täytäntöönpanotoimia, välttämään tarpeettomia ristiriitoja 
ja epäjohdonmukaisuuksia täytäntöönpanotoimien välillä sekä parantamaan toisen 
osapuolen kilpailupoliittisen järjestelmän tuntemusta.

641. Yrityskeskittymien valvontaa koskeva yhteistyö jatkui tiiviinä Yhdysvaltojen kil-
pailuviranomaisten kanssa. EU:n ja Yhdysvaltojen vuonna 2002 antamat parhaat käytän-
teet, jotka koskevat yhteistyötä yrityskeskittymien arvioinnissa, tarjoavat hyvän perustan 
yhteistyölle. Niissä osoitetaan arviointimenettelyn sellaiset kohdat, joissa yhteistyö on 
erityisen hyödyllistä. Käytännössä kilpailuasioissa tehtävä yhteistyö on hyvin käytännön-
läheistä ja joustavaa, ja se mukautetaan kuhunkin asiaan ja käsiteltäviin kysymyksiin.

642. Vuonna 2004 käsiteltiin useita yrityskeskittymäasioita, joilla oli vaikutusta 
molemmilla puolilla Atlanttia. Käsittelyn yhteydessä tehtiin runsaasti käytännön 
yhteistyötä ja vaihdettiin näkökantoja EU:n ja Yhdysvaltojen kyseisiä asioita 
käsittelevien kilpailuviranomaisten välillä. Vuonna 2004 tiivistä yhteistyötä tehtiin 
seuraavissa asioissa: Oracle/Peoplesoft , Sony/BMG, Air France / KLM, Sanofi /Aventis, 
Sygenta/Advanta, Air Liquide / Messer, Agfa/Lastra, Magna/NVC ja Microsoft  / Time 
Warner / Contentguard.

643. Komission kokemus osoittaa aiempien vuosien tapaan, että yhteistyö ja 
koordinointi yrityskeskittymien alalla ovat erityisen hyödyllisiä asioissa, jotka liittyvät 
kilpailuviranomaisten havaitsemien kilpailuongelmien ratkaisemiseksi tarvittavien 

(372) Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan yhteisöjen komission välinen sopimus niiden 
kilpailulakien soveltamisesta tehtiin 23. syyskuuta 1991. Sopimus hyväksyttiin 10. huhtikuuta 
1995 tehdyllä neuvoston ja Euroopan komission päätöksellä, jossa säädetään, että sopimusta 
sovelletaan siitä päivästä, jona komissio on allekirjoittanut sen (EYVL L 95, 27.4.1995, s. 47–52). 
Näkökantojen huomioonottamisen periaatteen soveltamista koskeva sopimus, jolla lujitetaan 
vuoden 1991 sopimuksessa olevia näkökantojen huomioonottamisen periaatteen soveltamista 
koskevia määräyksiä, tuli voimaan 4. kesäkuuta 1998 (Euroopan yhteisöjen ja Amerikan 
yhdysvaltojen sopimus näkökantojen huomioonottamisen periaatteen soveltamisesta niiden 
kilpailulainsäädäntöjen täytäntöönpanossa, EYVL L 173, 18.6.1998, s. 26–31).
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korjaustoimenpiteiden suunnitteluun, niistä neuvottelemiseen ja niiden toteutukseen. 
Koordinoinnilla vähennetään mahdollisia eroavaisuuksia asian käsittelyssä, mistä on 
hyötyä sekä keskittymän osapuolille että kilpailuviranomaisille.

644. Viime vuosina yrityskeskittymien valvontaa koskevassa politiikassa on 
tehty yleisemmin yhteistyötä EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä yrityskeskittymiä 
käsittelevässä työryhmässä, joka on pysyvä foorumi kyseisten kilpailuviranomaisten 
välisille kilpailupoliittisille keskusteluille. Työryhmän tavoitteena on parantaa toisten 
kilpailuviranomaisten harjoittaman politiikan ja toimintatapojen ymmärtämistä sekä 
yrityskeskittymien valvonnan johdonmukaisuutta molemmilla puolilla Atlanttia.

645. Erillisiin kilpailuasioihin liittyvän yhteistyön lisäksi kilpailuviranomaiset 
pitivät toisiinsa säännöllisesti yhteyttä epävirallisesti muun muassa yrityskeskittymien 
valvontapolitiikkaa koskevissa asioissa ja vaihtoivat näkemyksiä useista kysymyksistä. 
Vuonna 2004 nämä yhteydenotot liittyivät yrityskeskittymien valvontaa koskevaan 
uudistuspakettiin, komission selvitykseen sen korjaustoimenpiteitä koskevan politiikan 
tehokkuudesta sekä komissiossa meneillään olevaan sisäiseen pohdintaan muiden kuin 
horisontaalisten keskittymien arvioinnista, josta komissio aikoo antaa suuntaviivat.

646. Yhteydenpito vuonna 2004 oli tiivistä myös monissa muissa kuin 
keskittymäasioissa. Komission ja Yhdysvaltojen oikeusministeriön kahdenvälinen 
yhteistyö lisääntyi erityisesti kartelliasioissa, joissa komission kartelleja käsittelevien 
yksiköiden ja Yhdysvaltojen oikeusministeriön vastaavan yksikön virkamiehet olivat 
usein yhteydessä toisiinsa. Yleisimmin vaihdettiin tietoja yksittäisistä asioista, mutta 
myös kilpailupolitiikasta keskusteltiin. Monet yksittäisiin asioihin liittyvät yhteydenotot 
perustuivat Yhdysvalloissa ja EU:ssa samanaikaisesti jätettyihin sakoista vapauttamista 
koskeviin hakemuksiin. Yhdysvalloissa ja EU:ssa toteutettiin useaan otteeseen 
myös koordinoituja täytäntöönpanotoimia, jotka pyrittiin toteuttamaan siten, että 
molemmat osapuolet käynnistävät toimet mahdollisimman lyhyen ajan sisällä. Teollis- 
ja tekijänoikeuksia käsittelevällä työryhmällä oli videokonferenssi vuoden 2004 alussa.

647. Komission jäsen Mario Monti tapasi Yhdysvaltojen johtavat kilpailuviran-
omaiset, FTC:n puheenjohtajan Deborah Majorasin ja apulaisoikeuskansleri Hew 
Paten, vuotuisessa EU:n ja Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten kahdenvälisessä tapaa-
misessa Brysselissä 28. syyskuuta.

648. Komissio teki 54 virallista ilmoitusta ja vastaanotti 28 virallista ilmoitusta 
Yhdysvaltojen viranomaisilta vuonna 2004.

Kanada

649. Kanadan kilpailuviraston kanssa tehtävä yhteistyö perustuu EU:n ja Kanadan 
vuonna 1999 allekirjoittamaan kilpailuasioita koskevaan yhteistyösopimukseen (373). 

(373) Euroopan yhteisöjen ja Kanadan hallituksen sopimus kilpailulainsäädännön soveltamisesta (EYVL 
L 175, 10.7.1999, s. 50). Sopimus allekirjoitettiin EU:n ja Kanadan välisessä huippukokouksessa 
Bonnissa 17.6.1999, ja se tuli voimaan välittömästi.
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Euroopan komission ja Kanadan kilpailuviraston yhteydenpito on ollut tiivistä 
ja tuloksekasta. Keskusteluissa on käsitelty sekä yksittäisiä asioita että yleisempiä 
kilpailupolitiikkaa koskevia kysymyksiä. Yksittäisissä asioissa yhteydenottoja tapahtui 
kaikilla kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvillä aloilla, mutta useimmiten 
kyse oli yrityskeskittymä- ja kartellitutkimuksista.

650. Virastojen välinen yhteydenpito tapahtuu yleensä säännöllisten 
puhelinkeskustelujen, sähköpostiviestien ja kyseistä asiaa käsittelevien tiimien välisten 
puhelinneuvottelujen muodossa. Kartelliasioissa yhteyttä pidetään myös tutkimusten 
koordinoinnin tiimoilta.

651. Komissio ja Kanadan kilpailuvirasto jatkoivat myös vuoropuhelua molem-
mille osapuolille yhteisistä yleisistä kilpailukysymyksistä. Näistä asioista pidettiin kaksi 
kokousta Brysselissä: toisessa, 9. helmikuuta pidetyssä kokouksessa keskityttiin yritys-
keskittymäpolitiikkaan ja toisessa, 16. helmikuuta pidetyssä kokouksessa käsiteltiin 
yhteistyötä kartellitutkimuksissa. Pariisissa 11. lokakuuta pidetyssä kokouksessa käsi-
teltiin tehokkuusperustelujen arviointia yrityskeskittymien valvonnassa.

652. Komissio teki kaksi virallista ilmoitusta ja vastaanotti seitsemän virallista 
ilmoitusta Kanadan viranomaisilta vuonna 2004.

Japani

653. Japanin kilpailuviraston kanssa tehtävä yhteistyö perustuu vuonna 2003 
tehtyyn yhteistyösopimukseen (374). Yhteydenotot Japanin kilpailuviraston kanssa 
lisääntyivät huomattavasti vuonna 2004, ja ne koskivat sekä asiakohtaisia kysymyksiä 
että yleisempiä politiikkaan liittyviä kysymyksiä.

654. Yksittäisiin asioihin liittyvien lukuisten yhteydenottojen lisäksi Euroopan 
komissio ja Japanin kilpailuvirasto jatkoivat myös vuoropuhelua molemmille 
osapuolille yhteisistä yleisistä kilpailukysymyksistä. Näistä asioista pidettiin kaksi 
kokousta Brysselissä vuonna 2004: toisessa, 25. helmikuuta pidetyssä kokouksessa 
keskityttiin yrityskeskittymäpolitiikkaan ja toisessa, 9. maaliskuuta pidetyssä 
kokouksessa käsiteltiin yhteistyötä kartellitutkimuksissa.

655. Euroopan komission ja Japanin kilpailuviraston välinen vuotuinen 
kahdenvälinen tapaaminen pidettiin Brysselissä 16. syyskuuta. Kokouksessa 
keskusteltiin viimeaikaisesta poliittisesta kehityksestä ja kahdenvälisen yhteistyön 
tulevaisuudennäkymistä. Euroopan komissio oli myös hyvin kiinnostunut Japanin 
kilpailulainsäädäntöön tekeillä olleista uudistuksista.

656. Komissio teki neljä virallista ilmoitusta mutta ei vastaanottanut yhtään 
virallista ilmoitusta Japanin viranomaisilta vuonna 2004.

(374) Kilpailunvastaista toimintaa koskevasta yhteistyöstä tehty Euroopan yhteisön ja Japanin hallituksen 
välinen sopimus (EUVL L 183, 22.7.2003, s. 12). Euroopan yhteisön ja Japanin yhteistyösopimus 
allekirjoitettiin Brysselissä 10. heinäkuuta 2003. Sopimus tuli voimaan 9. elokuuta 2003.
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3 Yhteistyö muiden maiden ja alueiden kanssa

Australia

657. Komissio teki vuoden 2004 aikana yhteistyötä monien muiden OECD-
maiden, erityisesti Australian, kilpailuviranomaisten kanssa. Yhteydenotot liittyivät 
sekä yksittäisiin asioihin että lähinnä kilpailupolitiikkaan liittyviin kysymyksiin.

Kiina

658. Toukokuun 6. päivänä komission jäsen Mario Monti ja Kiinan 
kansantasavallan kauppaministeri Bo Xilai allekirjoittivat tehtävänmäärityksen, joka 
koski kilpailupolitiikkaa käsittelevää suunnitelmallista vuoropuhelua Euroopan 
unionin ja Kiinan välillä. Tämä on ensimmäinen kilpailuasioita käsittelevä 
vuoropuhelu, jonka Kiina on aloittanut kolmansien maiden kanssa. Päätavoitteena on 
luoda foorumi, jolla Kiina ja EU voivat käydä avointa vuoropuhelua, ja lisätä EU:n 
apua Kiinalle kilpailuteknisissä asioissa sekä kilpailupolitiikkaan liittyvien valmiuksien 
kehittämisessä. Tämän vuoropuhelun käynnistäminen on erittäin ajankohtainen, sillä 
Kiina on parhaillaan valmistelemassa täysimittaista kilpailulainsäädäntöä.

659. Tehtävänmäärityksen mukaisesti vuoropuheluun sisältyy 1) näkemysten 
vaihtoa nykytilanteesta, kokemuksista sekä lainsäädännön ja täytäntöönpanon 
kehityksestä kilpailunrajoitusten alalla; 2) näkemysten vaihtoa yrityskeskittymiä 
koskevasta lainsäädännöstä ja sen täytäntöönpanosta; 3) kilpailuviranomaisten 
perustamiseen sekä niiden kilpailunedistämistehtävään liittyvien kokemusten 
vaihtoa; 4) monenvälisiin kilpailualoitteisiin, erityisesti vakavimpien kartellien 
vastustamista koskeviin monialaisiin kilpailualoitteisiin, liittyvien näkökantojen 
vaihtoa; 5) ajatustenvaihtoa yleishyödyllisten alojen vapauttamisesta ja valtion 
vaikutuksesta markkinoiden toimintaan; 6) kokemusten vaihtoa siitä, miten yrityksille 
ja yleisölle voidaan tiedottaa kilpailulainsäädännöstä ja monopolien vastaisista laeista; 
7) yhteistyötä, jolla lisätään EU:n apua Kiinalle teknisissä asioissa ja valmiuksien 
kehittämisessä.

660. Tehtävänmäärityksen allekirjoittamisen jälkeen komissio on pitänyt sarjan 
kokouksia Kiinan uuden kilpailulain laadintaan osallistuvien viranomaisten kanssa. 
Se on myös esitelmöinyt Pekingistä tulleille valtuuskunnille ja esittänyt huomioitaan 
Kiinan kilpailulakiluonnoksista.

Euroopan vapaakauppa-alue

661. Komissio ja Eft an valvontaviranomainen jatkoivat vuonna 2004 tiivistä 
yhteistyötään Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamiseen liittyvissä 
kysymyksissä.
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Korea

662. Lokakuun 28. päivänä komission jäsen Mario Monti ja Etelä-Korean 
 kilpailuviraston puheenjohtaja Chul-Kyu Kang allekirjoittivat yhteisymmärryspöytä-
kirjan, joka sisälsi tehtävänannon EU:n ja Korean välisen kilpailua koskevan vuoro-
puhelun avaamiseksi. Päätavoitteena oli luoda foorumi konsultaatioille, avoimelle 
vuoropuhelulle sekä kokemusten ja näkemysten vaihdolle Euroopan komission ja 
Etelä-Korean kilpailuviraston välillä. Näiden kilpailuviranomaisten välinen yhteistyö 
on erinomaista, ja ne vaihtavat usein yleisiä näkökantoja monenvälisillä kilpailufooru-
meilla, kuten kansainvälisessä kilpailuviranomaisverkossa (ICN) ja OECD:ssä. Korea 
on yksi aktiivisimmista osallistujista näillä foorumeilla, ja huhtikuussa se isännöi kan-
sainvälisen kilpailuviranomaisverkon vuosittaista konferenssia Soulissa. Näissä monen-
välisissä yhteyksissä EU:n ja Korean kilpailuviranomaiset ovat vaihtaneet säännöllisesti 
mielipiteitä yhteistä etua koskevista kilpailuasioista. Yhteisymmärryspöytäkirja toimii 
tämän vuoropuhelun muodollisena perustana.

663. Pääpiirteissään yhteisymmärryspöytäkirjassa määrätään seuraavista 
seikoista: 1) vuotuiset konsultointitapaamiset; 2) virastojen suurimpia huolenaiheita 
koskevien tietojen vaihtaminen; 3) asiantuntijoiden tekemien selvitysten vaihtaminen; 
4) kilpailusääntöjen täytäntöönpanotoimista ilmoittaminen, silloin kun niillä 
voi olla vaikutusta toisen viraston tärkeisiin etuihin; 5) nykytilannetta koskevan 
materiaalin, kokemusten sekä lainsäädäntöön tehtyjen muutosten ja kilpailupolitiikan 
täytäntöönpanoon liittyvien tietojen vaihtaminen; 6) monenvälisiin kilpailualoitteisiin, 
erityisesti kansainvälisten vakavimpien kartellien vastustamista koskeviin monialaisiin 
kilpailualoitteisiin, liittyvien näkökantojen vaihtaminen. Virastojen välillä tehtävään 
yhteistyöhön vaikuttaa kunkin osapuolen lainsäädäntö, etenkin siltä osin kuin se 
koskee luottamuksellisten tietojen suojaamista.

Latinalainen Amerikka

664. Vuonna 2004 yhteydet Brasilian ja Meksikon kilpailuviranomaisten kanssa 
lisääntyivät. Niihin kuului samoja maailmanlaajuisia yrityskeskittymiä käsittelevien 
tiimien puhelinneuvotteluja, joissa keskusteltiin yrityskeskittymien arvioinnissa 
käytetyistä menettelyistä ja suunnitelluista korjaustoimenpiteistä sekä vertailtiin niitä.

665. Andien alueella komissio jatkoi kolmivuotista hankettaan, jonka tarkoituksena 
on kehittää ja yhdenmukaistaa Bolivian, Ecuadorin, Kolumbian, Perun ja Venezuelan 
kilpailulainsäädäntöä sekä tukea kilpailulainsäädännön valvomisesta ja soveltamisesta 
vastaavia elimiä.
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D – MONENVÄLINEN YHTEISTYÖ

1 Kansainvälinen kilpailuviranomaisverkko

666. Kansainvälinen kilpailuviranomaisverkko (ICN) on jatkanut nopeaa 
 kehittymistään. Komissio on yksi verkon perustajajäsenistä. ICN tunnetaan nyt laajasti 
kansainvälisen kilpailupolitiikan johtavana monenvälisenä keskustelufoorumina. (375) 
Sen tavoitteena on helpottaa kansainvälistä yhteistyötä sekä laatia menettelyjen 
ja aineellisen oikeuden lähentämistä koskevia ehdotuksia. Vuoden 2004 loppuun 
mennessä ICN:n jäsenmäärä oli lisääntynyt 86 kilpailuvirastoon, jotka edustavat 
77:ää lainkäyttöaluetta. Sen piirissä toimii näin suuri osa maailman kilpailuviran-
omaisista sekä kehittyneistä että kehittyvistä kansantalouksista. ICN pyytää myös 
korkeakoulujen edustajia, yritysmaailmaa, kuluttajaryhmiä ja juristeja osallistumaan 
käynnistämiinsä hankkeisiin. Saksan kilpailuviraston pääjohtaja, tohtori Ulf Böge on 
toiminut ICN:n hallintoelimen eli sen ohjausryhmän puheenjohtajana syyskuusta 2004.

667. ICN piti kolmannen vuosittaisen konferenssinsa Soulissa Korean 
kilpailuviraston kutsumana. Soulissa ICN:n jäsenvirastot päättivät perustaa uuden 
kartellityöryhmän ja pyysivät Euroopan komissiota johtamaan tätä hanketta yhdessä 
Unkarin kilpailuviranomaisen kanssa.

668. ICN:n Soulin-konferenssissa keskusteltiin myös ICN:n työryhmän laatimasta 
raportista (376), joka käsittelee kilpailuoikeuden soveltamista säännellyillä aloilla. Siinä 
tarkastellaan rajoituksia, joita kilpailuvirastot tyypillisesti kohtaavat säännellyillä 
aloilla. Raportissa korostettiin erityisesti kilpailu- ja sääntelyviranomaisten välisiä 
yhteistyöjärjestelyjä.

ICN:n kartellityöryhmä

669. ICN:n kartellityöryhmä käsittelee haasteita, joita kartellien torjunnassa 
esiintyy kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Se tarkastelee kartellien torjunnan 
tarpeellisuutta ja siitä saatavia etuja tavoitteenaan päästä kansainvälisellä tasolla 
yksimielisyyteen perusteista toimenpiteiden aloittamiseksi kartellitapauksissa. Lisäksi 
työryhmässä pohditaan, mitkä täytäntöönpanotoimet olisivat tehokkaimpia.

670. ICN:n kartellityöryhmä järjesti marraskuussa Sydneyssä kaksi konferenssia, 
joissa käsiteltiin näitä asioita. Ensimmäisessä ICN:n kartellityöryhmässä 
täytäntöönpanoviranomaisilla oli mahdollisuus vaihtaa tietoja ja kehittää 
tutkimusvalmiuksiaan kartellien paljastamiseksi aiemmin kokoontuneen kansainvälisen 
kartellityöryhmän kokemusten perusteella. Erityisessä sakkojen lieventämistä 
käsittelevässä työryhmässä yli 30 kilpailuviranomaisen edustajat keskustelivat 
oikeudellisista ja käytännön kysymyksistä, jotka liittyivät rinnakkaisten sakoista 

(375) Lisätietoja ICN:stä on saatavilla sen Internet-sivustolta osoitteesta http://www.internationalcom-
petitionnetwork.org.

(376) Katso http://www.internationalcompetitionnetwork.org/annualconference2003.html.

http://www.internationalcompetitionnetwork.org
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/annualconference2003.html
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vapauttamismenettelyjen käyttöön useilla lainkäyttöalueilla. Näiden tilaisuuksien anti 
julkaistaan ICN:n verkkosivuilla.

ICN:n yrityskeskittymien tutkintamenetelmien työpaja

671. Yrityskeskittymien tutkintamenetelmiä käsittelevä alaryhmä piti toisen 
työpajansa 20. ja 21. lokakuuta. Euroopan komissio isännöi tätä Brysselissä pidettyä 
työpajaa, jossa 49 kilpailuviranomaisen palveluksessa olevat 130 juristia ja ekonomistia 
käsittelivät kuvitteellisen soijamaitoalaa koskevan yrityskeskittymän. Yksityissektoria 
edusti 16 valtiosta riippumatonta neuvonantajaa kansainvälisistä asianajotoimistoista. 
Heillä oli laaja kokemus kansainvälisistä yrityskeskittymien valvontamenettelyistä.

672. Työpajan yhtenä tavoitteena oli tarjota kansallisten kilpailuviranomaisten 
edustajille foorumi, jossa he voivat vaihtaa kokemuksiaan käyttäen sellaisia välineitä 
ja menetelmiä, jotka kuuluvat olennaisesti yrityskeskittymien valvontaan liittyviin 
tutkimuksiin. Toisena tavoitteena oli kuulla yksityissektorin mielipiteitä prosessista 
ja käynnistää hedelmällinen vuoropuhelu kilpailuvirastojen työntekijöiden ja 
yksityissektorin välillä.

673. Osallistujat käsittelivät kuvitteellista kilpailuasiaa, joka koski maan kahden 
menestyneimmän soijamaitovalmistajan välistä yrityskeskittymää.

674. Tapahtumassa simuloitiin mahdollisimman tarkasti yrityskeskittymien 
valvonnassa toteutettavan oikean tutkimuksen päävaiheita. Yksityissektorin 
neuvonantajien tehtävänä oli edustaa yrityskeskittymän osapuolia ja esittää 
asiakkaidensa liiketoimet ”selvinä, ongelmattomina tapauksina”, jotta osallistujat 
ryhtyisivät epäilemään asiaa ja käynnistäisivät tutkimukset. Pienryhmissä osallistujat 
laativat tutkimussuunnitelman, keskustelivat yrityskeskittymän osapuolilta 
pyydettävistä asiakirjoista, analysoivat erilaisia taloudellisia ja ekonometrisiä todisteita 
ja käsittelivät lopuksi kolmansille osapuolille lähetettäviä tietopyyntöjä sekä vastaajien 
ennakkoasenteita koskevaa kysymystä.

ICN:n yrityskeskittymätyöryhmä – ilmoituksia ja menettelyjä käsittelevä alaryhmä

675. Komissio osallistui aktiivisesti tämän alaryhmän toimintaan vuonna 2004. 
Vuoden alkupuolella alaryhmä valmisteli neljä yksityiskohtaista suositeltua käytän-
nettä seuraavilta aloilta: 1) luottamuksellisuus; 2) menettelyjen oikeudenmukaisuus; 
3) yrityskeskittymätutkimusten suorittaminen; 4) virastojen välinen yhteistyö. ICN:n 
jäsenet vahvistivat nämä käytänteet huhtikuussa Soulissa ICN:n vuosittaisessa konfe-
renssissa pidetyssä täysistunnossa. Vahvistusta edelsivät interaktiivinen esittely käy-
tänteiden sisällöstä sekä pienryhmissä käydyt yksityiskohtaiset keskustelut. Nämä neljä 
uutta käytännettä nostavat ICN:n suosittelemien käytänteiden määrän yhteentoista 
ilmoituksia ja menettelyjä käsittelevän alaryhmän laatimien luonnosten perusteella. 
Seitsemän muuta käytännettä kattavat seuraavat aiheet: 1) riittävä yhteys toimenpi-
teen vaikutusten ja sen lainkäyttöalueen välillä, jossa arviointi suoritetaan; 2) selkeät ja 
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objektiiviset ilmoitusta edellyttävät raja-arvot; 3) yrityskeskittymäilmoituksen ajoituk-
sen joustavuus; 4) yrityskeskittymän tutkimusten määräajat; 5) alkuperäistä ilmoitusta 
koskevat vaatimukset; 6) yrityskeskittymätutkimusten tekeminen; 7) avoimuus.

676. Soulin jälkeen alaryhmä on valmistellut kahta uutta suositeltua käytännettä, 
jotka koskevat yrityskeskittymäasioissa käytettäviä korjaustoimenpiteitä sekä 
kilpailuvirastojen täytäntöönpanovaltaa, resursseja ja riippumattomuutta. Nämä 
käytänteet esitellään seuraavassa vuosittaisessa konferenssissa, joka on tarkoitus pitää 
Bonnissa kesäkuussa 2005. Lisäksi alaryhmä työskentelee useiden uusien hankkeiden 
parissa: se kehittelee yrityskeskittymän osapuolille ja kilpailuvirastoille vakiokaavaketta 
tai -kaavakkeita luottamuksellisuuden suojasta luopumiseksi toimitettaessa asiakirjoja 
yrityskeskittymien valvonnan yhteydessä; se kokoaa tietoja tekijöistä, jotka haittaavat 
suositeltujen käytänteiden täytäntöönpanoa eri lainkäyttöalueilla, ja laatii raportin, jossa 
eritellään virastojen haasteet niiden ottaessa käyttöön haittatekijöiden poistamiseen 
tarvittavia toimintatapoja ja menetelmiä; se laatii selvityksen yrityskeskittymien 
valvonnassa syntyneistä ilmoituskustannuksista ja harkitsee kolmen jäsenen
(EU:n komission, Etelä-Afrikan ja Kanadan) tekemien alustavien selvitysten 
perusteella mahdollista tiedon levittämistä suositelluista käytänteistä yrityskeskittymän 
osapuolille. Alaryhmä jatkaa uudistustoimenpiteiden seuraamista ja ICN:n jäsenten 
tukemista niiden suunnitellessa muutoksia lainsäädäntöön, määräyksiin ja virastojen 
toimintatapoihin sekä tekee yhteistyötä ICN:ään kuulumattomien maiden kanssa 
niiden laatiessa uutta yrityskeskittymien valvontaan liittyvää lainsäädäntöä.

ICN:n yrityskeskittymätyöryhmä – analyyttisiä puitteita käsittelevä alaryhmä

677. Soulissa pidetyssä vuoden 2004 konferenssissa alaryhmän puheenjohtaja 
(Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuvirasto) esitteli asianajotoimistojen 
yhteenliittymän tekemän selvityksen yrityskeskittymiä koskevista suuntaviivoista 
kahdellatoista lainkäyttöalueella (myös EU:ssa). Soulin jälkeen Yhdistyneen 
kuningaskunnan ja Irlannin kilpailuvirastot ovat ohjanneet kahta hanketta, joista toinen 
koskee tarkastuslistan laatimista pääkysymyksistä, joita yrityskeskittymiä koskevissa 
suuntaviivoissa olisi käsiteltävä, ja toinen selvitystä erilaisista korjaustoimenpiteistä, 
joita eri puolilla maailmaa käytetään yrityskeskittymämenettelyissä, sekä arviointia 
niiden tehokkuudesta erilaisten kilpailuongelmien ratkaisemisessa. Komissio on 
mukana molemmissa hankkeissa neuvoa-antavan ryhmän jäsenenä.

Valmiuksien kehittämistä käsittelevä ICN:n työpaja

678. Komissio järjesti valmiuksien kehittämistä käsittelevän työpajan Pariisissa 
helmikuussa 2004 (377) toisen ICN:n hankkeen puitteissa, joka liittyy pääasiassa 
nuorten kilpailuvirastojen kohtaamiin haasteisiin. Tässä tilaisuudessa suuri 

(377) Raportti työpajassa tehdyistä tärkeimmistä päätelmistä on saatavilla Internet-osoitteesta 
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/capacitytbuild_sg2_seoul.pdf.

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/capacitytbuild_sg2_seoul.pdf
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määrä kilpailuvirastoja tapasi teknisen avun hankkeita kilpailualalla rahoittavien 
rahoittajalaitosten edustajia ensimmäistä kertaa.

679. Työpajan tavoitteena oli parantaa yhteisymmärrystä ja työjärjestelyjä teknisen 
avun hankkeita kilpailualalla rahoittavien elinten ja tätä tukea saavien kilpailuvirastojen 
välillä. Yksi tilaisuuden tärkeimmistä päätelmistä oli se, että rahoitusta hakevien virastojen 
kannattaa hakea tukea omassa maassaan sijaitsevalta tuenantajaelimen edustajalta.

2 Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)

680. Komissio jatkoi aktiivista osallistumistaan OECD:n kilpailuvaliokunnan 
toimintaan. Komissio osallistui OECD:n kaikkiin kilpailuasioita koskeviin pyöreän 
pöydän keskusteluihin, toimi tarkastajana Venäjän kilpailupolitiikan vertaisarvioinnissa 
ja osallistui aktiivisesti Japanin ja Meksikon kilpailupolitiikan arviointiin. Se osallistui 
myös muihin OECD:n kilpailuaiheisiin kokouksiin, kuten maailmanlaajuiseen 
kilpailufoorumiin ja kilpailuvaliokunnan yhteisistuntoihin sekä kuluttaja-asiain- että 
kauppavaliokunnan kanssa.

681. Kilpailuvaliokunnan kokouksia oli vuonna 2004 kolme, ja ne pidettiin 
helmikuussa, kesäkuussa ja lokakuussa. Ensimmäisessä kokouksessa pidetyssä pyöreän 
pöydän keskustelussa käsiteltiin kilpailua ja sääntelyä vesihuollon alalla ja päästiin 
yksimielisyyteen siitä, että tukkumarkkinoilla sekä teollisuusasiakkaille suunnatussa 
tarjonnassa olisi varaa lisätä kilpailua. Kilpailuvaliokunta kuuli myös kansainvälisen 
asianajajayhdistyksen, Amerikan asianajajayhdistyksen, kansainvälisen kauppakamarin 
sekä OECD:n liike-elämän ja teollisuuden neuvoa-antavaa komiteaa kansainvälisiä 
kartellitutkimuksia koskevasta tietojenvaihdosta kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 
vastaavien viranomaisten välillä. Helmikuussa pidetyssä kokouksessa päätettiin 
myös käynnistää yrityskeskittymien valvontaa koskevan uuden OECD:n suosituksen 
laatiminen. Suositusluonnos on valmistunut, ja se on annettu kilpailuvaliokunnalle 
lopullista hyväksymistä varten helmikuussa 2005.

682. Toisessa kilpailuvaliokunnan kokouksessa käytiin neljä pyöreän pöydän 
keskustelua. Ensimmäisessä käsiteltiin kilpailun ja maatalouden välistä yhteyttä, 
ja pääaiheina olivat neuvotteluvoiman väärinkäyttö ja yhteismyynti kotimaisessa 
maataloudessa. Yhteismyyntiä harjoittavien organisaatioiden tärkeimmät 
kilpailunvastaiset vaikutukset johtuvat todennäköisesti pyrkimyksistä vähentää 
tuotantoa ja nostaa hintoja. Tällaiset pyrkimykset vaikuttavat todennäköisesti 
haitallisesti kuluttajiin ja vahingoittavat laajempaa yleistä etua. Toisessa pyöreän 
pöydän keskustelussa keskityttiin teollis- ja tekijänoikeuksien ja kilpailusääntöjen 
vuorovaikutukseen sekä erityisesti bioteknologiaan. Kilpailuviranomaiset pyrkivät 
saavuttamaan yhä paremman tasapainon innovoinnin kannusteiden suojaamisen ja 
kilpailua rajoittavia lisenssisopimuksia vastaan suunnattujen toimenpiteiden välillä. 
Kolmannessa pyöreän pöydän keskustelussa OECD:n jäsenet keskustelivat siitä, 
miten taata tasapuoliset kilpailuolosuhteet silloin, kun julkinen sektori osallistuu 
yksityiseen liiketoimintaan. EU:n järjestelmässä periaatteena on se, että kansallisten 
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hallitusten ei tulisi toteuttaa julkisten yritysten hyväksi mitään kilpailusääntöjen kanssa 
ristiriidassa olevaa toimenpidettä tai jatkaa tuollaisen toimenpiteen toteuttamista. 
Samalla tunnustetaan kuitenkin yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien 
palvelujen tuottamisen tärkeys. Neljännessä pyöreän pöydän keskustelussa käsiteltiin 
yrityskeskittymäasioissa tyypillisesti käytettyjä taloudellisia todisteita sekä parhaita 
tapoja esitellä taloudellisia todisteita muille kuin ekonomisteille.

683. Kolmannessa kilpailuvaliokunnan kokouksessa järjestettiin keskusteluja 
markkinoilta poissulkemiseen tähtäävästä alihinnoittelusta ja siviilikanteisiin 
perustuvasta kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta. OECD:n jäsenvaltioilla on erilaisia 
toimintamalleja molemmissa tapauksissa, ja keskustelut auttoivat ymmärtämään 
entistä paremmin eri oikeusjärjestelmien välisiä eroja. Toisessa pyöreän pöydän 
keskustelussa kuultiin, että joissakin jäsenvaltioissa on vireillä hankkeita 
kilpailusääntöjen siviilikanteisiin perustuvan täytäntöönpanon helpottamiseksi ja että 
niissä päätavoitteena on liiallisten pelotteiden välttäminen, sillä niillä voi olla voimakas 
innovointia kahlitseva vaikutus. Valiokunnan työryhmissä keskusteltiin kilpailusta 
lääketieteen alan ammateissa, rakenteellisesta erottamisesta sekä tarpeesta tiedottaa 
kartellien aiheuttamista haitoista. Lääketieteen alan ammatteja koskevassa keskustelussa 
keskityttiin sellaisiin ammatilliseen sääntelyyn tehtäviin muutoksiin, joilla voitaisiin 
edistää kilpailua. Eri lainkäyttöalueilla huolenaiheena oli erityisesti markkinoille 
pääsy etenkin avustavan henkilökunnan osalta. Kartellikeskustelussa virastot olivat 
yhtä mieltä siitä, kuinka tärkeää on lisätä julkisista hankinnoista vastaavien virastojen 
tietämystä kilpailusäännöistä ja kartelleista.

684. Komissio esitti vuoden 2004 aikana kilpailuvaliokunnalle 11 raporttia 
seuraavista OECD:n pyöreän pöydän keskusteluissa käsitellyistä aiheista:

– kilpailu ja sääntely vesihuollossa

– kilpailu ja sääntely maataloudessa

– julkisen sektorin markkinatoimenpiteiden sääntely – kilpailu ja puolueettomuus

– kilpailu terveydenhoitoalan ammateissa

– kokemukset rakenteellisesta erottamisesta rautatiealalla

– kokemukset rakenteellisesta erottamisesta postipalveluissa

– tiedottaminen kartellien aiheuttamista haitoista

– toimimattomien markkinoiden tunnistaminen ja torjuminen (yhdessä terveys- ja 
kuluttaja-asioiden pääosaston kanssa)

– rajatylittävä valvontayhteistyö (yhdessä terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston 
kanssa)

– markkinoilta poissulkemiseen tähtäävä alihinnoittelu

– siviilikanteisiin perustuva kilpailusääntöjen täytäntöönpano.
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VI – KEHITYSNÄKYMÄT VUONNA 2005

1 Kilpailunrajoitukset

685. Kartellien osalta tarkistetaan sakoista vapauttamista ja sakkojen 
lieventämistä koskevan tiedonannon soveltamista. Tärkeänä tavoitteena ovat edelleen 
täytäntöönpanotoimet kartellien torjumiseksi.

686. Toinen tärkeä tavoite on määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön 
puuttuminen. Lääkealalla toteutettavilla täytäntöönpanotoimilla pyritään 
vaikuttamaan muihin kilpailua rajoittaviin käytäntöihin. Kilpailunvastaista toimintaa 
tutkitaan muun muassa seuraavilla aloilla: kansainväliset matkaviestintäpalvelut, 
mediamarkkinat, autoala, nopeat Internet-yhteydet, vakiintuneiden postitoiminnan 
harjoittajien toiminta vapailla markkinoilla sekä matkustajalentoliikenteen 
liittoutumat. Rautatiealan täytäntöönpanotoimia edistetään tiiviissä yhteistyössä 
kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa. Yhä enemmän huomiota kiinnitetään 
rahoitusmarkkinoihin, kuten pankkitoimintaan ja arvopaperikauppaan, sekä energia-
alaan.

687. Alakohtaisia tutkimuksia ja muita markkinoiden seurannan välineitä 
käytetään aiempaa ennakoivammalla tavalla ja päähuomio kiinnitetään lääkealaan, 
uusmedia- ja sähkömarkkinoihin sekä pankkitoimintaan ja vakuutusalaan.

688. Lainsäädäntötoiminnassa keskitytään liikenteeseen: komissio esittää 
ehdotuksen ryhmäpoikkeuksen poistamiseksi meriliikennealalta ja muutoksen 
linjaliikennekonsortioille myönnettyyn ryhmäpoikkeukseen sekä lentoliikenteen 
alan sopimuksia ja yhdenmukaistettuja menettelyjä koskevaan asetukseen. Lisäksi 
suunnitteilla on menettelysääntöjä, kuten uusi tiedonanto oikeudesta tutustua 
asiakirja-aineistoon, sekä poliittisia hankkeita, kuten vihreä kirja siviilikanteisiin 
perustuvasta kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta. Komissio jatkaa myös määräävän 
aseman väärinkäyttöä koskevan politiikkansa tarkastelua.

2 Yrityskeskittymät

689. Yrityskeskittymien alalla keskeisellä sijalla on komission korjaustoimenpiteitä 
koskevan politiikan tarkastelu. Lisäksi loput yrityskeskittymien valvontaan liittyvät 
tekniset ohjeet päivitetään.

690. Täytäntöönpanotoimien määrän odotetaan olevan suunnilleen sama kuin 
vuonna 2004.

3 Valtiontuki

691. Lainsäädäntöpuolella on tarkoitus laatia keskusteluasiakirja valtiontukien 
valvonnan tulevaisuudesta, yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja 
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koskeva ohjeistus sekä pienimuotoisia yleishyödyllisiä palveluja koskeva poikkeus. 
Lisäksi on tarkoitus laatia ehdotus valtiontukia koskevaksi yhdeksi konsolidoiduksi 
ryhmäpoikkeusasetukseksi. Asialistalla on myös takaisinperintätapauksien käsittelyä 
koskevien kriteereiden laatiminen.

692. Alueellisia valtiontukia samoin kuin tutkimusta ja kehittämistä 
koskevia suuntaviivoja sekä riskipääomaa koskevaa tiedonantoa tarkistetaan. 
Innovaatiotoimintaan tarkoitettua valtiontukea koskevassa tiedonannossa tarkastellaan 
valtiontuen valvontajärjestelmää sekä määritellään muutostarpeet. Tarkoituksena on 
myös laatia yhteenveto ympäristönsuojeluun myönnetystä valtiontuesta saaduista 
kokemuksista.

693. Valtiontuen valvonta keskittyy hiljattain annettuihin pelastamista ja 
rakenneuudistusta koskeviin puitteisiin, monialaisten puitteiden mukaisesti 
ilmoitettuun tukeen sekä verokeitaiden ja konsernin sisäisen verotuen tutkimiseen. 
Teräs- ja laivanrakennusalan siirtymätoimenpiteitä uusissa jäsenvaltioissa ja 
energia-alalla aiheutuvia hukkakustannuksia 25 jäsenvaltion EU:ssa koskevat asiat 
olisi saatettava loppuun. Lisäksi keskeisellä sijalla ovat asiat, jotka koskevat julkisen 
postipalvelun toiminnan rahoittamista, laajakaistaa sekä televiestintäyrityksille ja 
yleisradiotoimintaan maksettavaa tukea.

4 Kansainvälinen toiminta

694. Kilpailun pääosaston työ ehdokasmaiden ja muiden Länsi-Balkanin maiden 
kanssa jatkuu vuonna 2005.

695. Neuvottelut toimintasuunnitelmista seuraavien naapuruuspolitiikan 
kumppanuusmaiden (Armenia, Azerbaidžan, Egypti, Georgia ja Libanon) kanssa 
aloitetaan vuonna 2005.

696. Komissio haluaa jatkaa EU:n ja Yhdysvaltojen välisen yrityskeskittymiä 
käsittelevän työryhmän toimintaa, ja sen tarkoituksena on perustaa keskustelufoorumi 
vuonna 2005.

697. Kansainvälisen kilpailuviranomaisverkon vuosittainen konferenssi pidetään 
Bonnissa 6.–8. kesäkuuta 2005. Komissiolle erityisen tärkeitä ovat kartellityöryhmän 
työn tulokset. Se on itse yksi työryhmän puheenjohtajista.

698. Vuonna 2005 EU:n kilpailupolitiikkaa tutkitaan OECD:n täysimittaisessa 
vertaisarvioinnissa. Siinä arvioidaan EU:n kilpailupolitiikan tehokkuutta ja sen 
toteuttamista.

699. EU:n ja Kiinan kilpailua koskevan vuoropuhelun puitteissa komissio jatkaa 
Kiinan avustamista sen laatiessa kilpailulainsäädäntöään.
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LIITE – KERTOMUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT

1 Perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla

Asia Julkaisu
Kohdan 
numero

Adalat 127
Air France / Alitalia 70
Akzo & Akcros 134
B2/Telia 48
Belgian arkkitehtiliitto 75
CEWAL 26
Clearstream 30
Dopingin torjunta 138
Eurovisio 139
Gaz de France 81
Grafi ittielektrodikartelli 131
Interbrew 42
Koliinikloridi 64
Kova lyhyttavara – neulat 59
KPN:n kohdeverkkomaksut 47
Kupariset vesi- ja viemäriputket MEMO 01/104, 23.3.2001 49
Microsoft 36/140
Natriumglukonaatti 52
Postipalvelut: Asempre 129
Raakatupakka – Espanja IP/04/1256, 20.10.2004 57
Ranskan panimoala 55
Saksan pankit 137
Saumattomia teräsputkia koskeva kartelli 133
Scandlines v. Helsingborgin satama ja 
Sundbusserne v. Helsingborgin satama 45

Sementtikartelli 128
Topps 71
UFEX 102



Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2004 – Nide 1

208

2 Yrityskeskittymien valvonta

Asia Julkaisu
Kohdan 
numero

Accor/Barrière/Colony 267
Air France / KLM EUVL C 317, 30.12.2004 Lisälehti 7
Air Liquide / Messer EUVL C 34, 7.2.2004 234
AREVA/Urenco / ETC JV EUVL C 141, 25.5.2004 194
Continental/Phoenix EUVL C 140, 20.5.2004 202
Cytec / UCB Surface Specialities EUVL C 274, 9.11.2004 259
ENI/EDP/GDP EUVL C 185, 20.7.2004 210
GE/Amersham EUVL C 301, 12.12.2003 230
GIMD/Socpress EUVL C 134, 12.5.2004 248
Group 4 Falck / Securicor EUVL C 96, 21.4.2004 239
Hoechst/Rhône-Poulenc IP/04/135, 30.1.2004 228
INA/AIG/SNFA IP/04/92, 21.1.2004 271
Kabel Deutschland / ish EUVL C 111, 30.4.2004 263
Lagardère/Natexis/VUP 180
MCI v. komissio 287
Owens-Illinois / BSN Glasspack EUVL C 111, 30.4.2004 243
Portugalin tasavalta v. komissio (Cimpor) 278
RWA/AMI EUVL C 143, 27.5.2004 274
Sanofi  Synthelabo / Aventis EUVL C 111, 30.4.2004 237
Sonoco/Ahlstrom/JV EUVL C 143, 27.5.2004 198
Sony/BMG EUVL C 13, 17.1.2004 188
Syngenta CP / Advanta ja Fox Paine / Advanta EUVL C 177, 9.7.2004 253
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3 Valtiontuki

Asia Julkaisu
Kohdan 
numero

Alankomaiden vastintuki 443
Alstom IP/04/859, 7.7.2004 416
Bankgesellschaft  Berlin AG 426
Belgia: ensimmäisen pilarin eläkevelvoitteiden 
siirtäminen Belgacomilta Belgian valtiolle

IP/04/72, 21.1.2004 403

Belgian toimialakohtaiset rahastot 477
Bull 436
DVB-T Saksa EUVL C 216, 28.8.2004 600
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