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III OSA – KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN JÄSENVALTIOISSA 
 
Tämä luku on yhteenveto jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten toimittamista tiedoista. 
Yksityiskohtaisempia tietoja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten toiminnasta saa 
jäsenvaltioissa laadittavista kansallisista kertomuksista.  
 
1. Kehitys jäsenvaltioissa 

1.1.  Jäsenvaltioiden kilpailulainsäädäntöön tehdyt muutokset 

Belgia 
Vuonna 2005 laadittiin esitys kilpailun suojaamista koskevan lain muuttamisesta, sellaisena 
kuin laki on koordinoituna 1. heinäkuuta 1999. 
 
Parlamentin käsiteltävänä olevan kilpailun suojaamista koskevan lakiesityksen kolme 
tärkeintä tavoitetta ovat seuraavat: 
 
1. sisällyttää lainsäädäntöön yhteisön kilpailusääntöjen uudistukset; 
2. lisätä kilpailuneuvoston mahdollisuuksia käsitellä kilpailua rajoittavia käytäntöjä; 
3. parantaa kilpailuneuvoston asemaa niin, että se voi käsitellä alakohtaisten sääntelijöiden 
päätöksiä koskevia kilpailualan muutoshakemuksia. 
 
Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 
16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 tuoma tärkein 
muutos koskee vuodesta 1962 alkaen sovelletun ilmoitusjärjestelmän lakkauttamista. 
 
Toukokuun 1. päivästä 2004 alkaen yritysten on itse arvioitava, täyttävätkö niiden sopimukset 
81 artiklan mukaiset edellytykset kokonaisuudessaan. Vaikka jäsenvaltiot eivät ole velvollisia 
lakkauttamaan kansalliset ilmoitusjärjestelmänsä, ilmoituksia ja poikkeuksia koskevien 
sääntöjen pitäminen voimassa ei olisi uudistuksen perimmäisten tavoitteiden mukaista. 
Lisäksi kyseisten sääntöjen voimassapito vaikeuttaisi kohtuuttomasti kilpailuoikeuden 
soveltamista kansallisissa tuomioistuimissa. Lakiesityksessä ehdotetaan sen vuoksi, että 
ilmoituksia ja poikkeuksia koskevat säännökset kumottaisiin. 
 
Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että Belgian kilpailuviranomaisella olisi mahdollisuus antaa 
suuntaviivoja ja siten kartoittaa laajat toimintapoliittiset linjansa.  
 
Yhteisön kilpailusääntöjen soveltamisen hajauttamisen vuoksi lakiesitykseen sisältyy jakso, 
joka käsittelee Euroopan komission ja muiden jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten kanssa 
tehtävää yhteistyötä. Lakiesitykseen sisältyvät tästä yhteistyöstä asetuksen (EY) N:o 1/2003 
11 artiklassa vahvistetut periaatteet.  
 
Kyseisessä uudessa lakiesityksessä otetaan yrityskeskittymien valvonnan alalla käyttöön 
menettely, joka mukailee asetusta (EY) N:o 139/2004 ja tarjoaa yrityksille mahdollisuuden 
esittää sitoumuksia jo tutkinnan ensimmäisen vaiheen aikana. 
 
Toimielinten tasolla ehdotetaan, että kilpailuneuvoston kokoonpanoa muutetaan lisäämällä 
kokoaikaisten jäsenten lukumäärää (neljästä kuuteen) ja että eräät kilpailuneuvoston vastuulla 
olevat tehtävät siirretään toiselle elimelle (Auditorat). Tämä elin, joka on perustettu 
kilpailuneuvoston rinnalle, korvaa Corps des Rapporteurs -elimen. Sen henkilöstömäärä 
lisätään enintään 10:een. 
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Auditorat-elimen tehtävänä on saattaa sellaisten kantelujen ja välitoimihakemusten käsittely 
loppuun, joita ei voida ottaa tutkittavaksi tai jotka ovat perusteettomia. Se voi myös hyväksyä 
eräitä yritysten välisiä sulautumia yksinkertaistetussa menettelyssä.  
 
Vastuunjaon muuttuminen ja yrityskeskittymien ilmoittamisessa noudatettavien raja-arvojen 
korottaminen johtuu siitä, että kilpailuneuvosto käytti aikaisemmin paljon aikaa sellaisten 
yrityskeskittymien tutkimiseen, joilla oli vähän tai ei ollenkaan kilpailuvaikutuksia Belgian 
markkinoilla. 
 
Tästä lähtien kilpailuneuvosto pystynee keskittymään paremmin tapauksiin, joihin liittyy 
kilpailua rajoittavia käytäntöjä ja määräävän aseman väärinkäyttöä.  
 
Jotta rajoittavia käytäntöjä voitaisiin torjua tehokkaammin, lakiesityksessä ehdotetaan myös, 
että sakoista voitaisiin vapauttaa yritykset, jotka auttavat saamaan selville kielletyn käytännön 
toimittamalla todisteita kilpailuviranomaiselle. 
 
Kilpailuneuvosto käsittelee myös lainsäädännössä määritellyissä asioissa valitukset, jotka 
koskevat toimialakohtaisten sääntelyviranomaisten päätöksiä. Tällaisia viranomaisia ovat 
Institut belge des Postes et Télécommunication (IBPT), Commission bancaire et financière et 
des Assurances (CBFA), Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) ja 
raideinfrastruktuuriviranomainen.  
 
Asianomaisissa valtiosääntöä täydentävissä laeissa määritellään, mihin päätöksiin voidaan 
hakea muutosta kilpailuneuvostolta. 

Tšekki 
Tšekin kansallisista kilpailusäännöistä säädetään kilpailun suojaamista koskevassa laissa nro 
143/2001. Tätä lakia muutettiin vuonna 2005 lailla nro 361/2005, joka tuli voimaan 
1. lokakuuta 2005. Lailla on sisällytetty yhteisön ryhmäpoikkeukset Tšekin 
kilpailulainsäädäntöön, jotta niitä sovellettaisiin sopimuksiin, joilla ei ole vaikutusta kauppaan 
mutta jotka kuuluvat kansallisten kilpailusääntöjen soveltamisalaan. Kilpailun suojaamista 
koskevaa lakia muutettiin myös lailla nro 127/2005, siltä osin kuin sitä sovelletaan sähköisen 
viestinnän alaan, kuten jäljempänä selostetaan. 
 
Yhteenveto uusista säännöksistä: 
 
• Säännöksillä pannaan täytäntöön mahdollisuus sinetöidä liiketilat yllätystarkastusten 

ajaksi (21 §:n 5 momentti) 
• 22 § – seuraamukset:  

- menettelysääntöjen rikkomisesta voidaan määrätä sakko, jonka määrä on 
enintään 1 prosentti liikevaihdosta 
- sinettien rikkomisesta voidaan määrätä uudenlainen sakko. 

• Yhteisön ryhmäpoikkeuksia sovelletaan sopimuksiin, joilla ei ole yhteisönlaajuista 
ulottuvuutta (4 §) 

 
• Näiden lisäksi kilpailun suojaamista koskevaan lakiin tehtiin vuonna 2005 muutos, joka 

liittyy sähköisen viestinnän alaa koskevan lain soveltamiseen. Muutos sisältyi lakiin nro 
127/2005 (laki sähköisestä viestinnästä), joka tuli voimaan 1. toukokuuta 2005.  
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Tanska 
Tanskan kilpailulakia muutettiin 22. joulukuuta 2004 annetulla lailla nro 1461, joka tuli 
voimaan 1. helmikuuta 2005. Suurin kilpailulakiin tehty muutos on kilpailulain 
mukauttaminen asetukseen (EY) N:o 1/2003. Tanskan kilpailulaki perustuu samoihin 
periaatteisiin kuin yhteisön kilpailuoikeus, ja sen vuoksi oli luonnollista mukauttaa 
kilpailulakia yhteisön kilpailuoikeusjärjestelmään viime aikoina tehtyjen muutosten 
perusteella.  
 
Tanskan kilpailulakiin tehdyt tärkeimmät muutokset ovat seuraavat: 
  

• Avoimuus 
Jotta voidaan varmistaa avoimuus kilpailulakia koskevien rikkomisten osalta, Internetissä 
julkaistaan sakot, jotka on määrätty rikosoikeudellisissa menettelyissä. Tarkoituksena on 
helpottaa siviilioikeudellisen vahingonkorvauskanteen nostamista kuluttajien ja yritysten 
hyväksi. Tämä koskee sekä tuomioistuinten määräämiä sakkoja että kilpailulain 23 §:n 
perusteella määrättyjä tai hyväksyttyjä sakkoja (kilpailulain 13 §:n 2 momentti). Tanskan 
tuomioistuinten on toimitettava kilpailulakia tai perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan 
soveltamista koskevista tuomioista jäljennökset kilpailuviranomaiselle (kilpailulain 20 §:n 
4 momentti). 
 

• Asiakirjojen saatavuus 
Muutoksessa rajoitetaan osapuolten mahdollisuuksia tutustua asiakirjoihin. Tämä säännös on 
asetuksen (EY) N:o 1/2003 27 ja 28 artiklan mukainen, sillä myös kyseisissä artikloissa 
rajoitetaan asiakirjojen saatavuutta Euroopan komission ja jäsenvaltioiden 
kilpailuviranomaisten välisen kirjeenvaihdon ja niiden kesken vaihdettujen asiakirjojen osalta 
(kilpailulain 15a §:n 1 momentti). 
 

• Sitoumukset 
Asetuksen (EY) N:o 1/2003 mukaisesti kilpailuneuvosto voi tehdä yritysten antamista 
sitoumuksista sitovia, jos ne täyttävät kilpailulain 6 §:n 1 momentin tai 11 §:n 1 momentin tai 
perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan vaatimukset (kilpailulain 16a §:n 1 momentti). Tämä 
säännös on asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan mukainen.  
 

• Tarkastukset 
Muutetun kilpailulain mukaan kilpailuviranomainen voi sinetöidä asiakirjat ja liiketilat 
72 tunnin ajaksi. Lisäksi laissa selvennetään, että kilpailuviranomainen voi tarkastaa liiketilat 
komission tai jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten puolesta perustamissopimuksen 81 tai 
82 artiklan nojalla (kilpailulain 18 §).  
 

• Ilmoitusjärjestelmä 
Muutos antaa kilpailuneuvostolle ja kilpailuviranomaiselle joukon uusia välineitä lain 
toimeenpanoa varten. Tanskassa, toisin kuin yhteisön säännöissä, on kansallisella tasolla 
edelleen voimassa ilmoitusjärjestelmä. Kilpailuneuvoston tai -viranomaisen on kuitenkin 
pidättäydyttävä ilmoitusten käsittelystä, jos sopimus tai käytäntö vaikuttaa tuntuvasti EU:n 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (kilpailulain 9 §:n 2 momentti). 
 

• Määräävässä asemassa olevien yritysten yleiset kauppaehdot 
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Kilpailulakiin sisältyy uusi säännös, jonka mukaan kilpailuneuvostolla on tietyin edellytyksin 
oikeus määrätä määräävässä aseman olevan yrityksen toimittamaan kilpailuviranomaiselle 
yleiset kauppaehtonsa (kilpailulain 10a §). Säännöksen tarkoituksena on lisätä määräävässä 
asemassa olevien yritysten soveltamien yleisten kauppaehtojen avoimuutta, mikä auttaa 
kilpailuneuvostoa arvioimaan, onko yritys käyttänyt väärin määräävää asemaansa. 
 

• Muita kysymyksiä 
Tanskan kilpailuviranomainen voi nyt tehdä päätöksiä englanniksi, jos osapuolet niin pyytävät 
(15c §). Kilpailuneuvoston määräykset, jotka aikaisemmin olivat voimassa enintään yhden 
vuoden, voivat nyt kattaa yli vuoden mittaisen ajanjakson. Kilpailutuomioistuimeen on lisätty 
kaksi jäsentä. Tuomioistuimeen kuuluu nyt puheenjohtaja ja neljä jäsentä, jotka ovat joko 
oikeustieteen tai taloustieteen asiantuntijoita. Puheenjohtajan on oltava Tanskan korkeimman 
oikeuden (Højesteret) tuomari (21 §:n 1 momentti).  
 
Yhteisön kilpailusääntöjen uudistuksen vuoksi Tanskan kilpailuviranomaisen toimivaltaa on 
lisätty. Kilpailuviranomainen voi nyt käsitellä asiat perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan 
nojalla silloin, kun yritykset sijaitsevat Tanskassa, mutta kilpailuvaikutukset ulottuvat 
Tanskan ulkopuolella oleviin Euroopan unionin markkinoihin (kilpailulain 23a §).  

 
Konsolidoitu englanninkielinen toisinto Tanskan kilpailulaista on saatavilla Internet-
osoitteessa 
http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/ 
 

Saksa 
Kilpailunrajoituslakia (GWB) huomattavasti muuttava laki tuli voimaan 1. heinäkuuta. 
Muutoksen tarkoituksena oli mukauttaa Saksan lainsäädäntö EU:n lainsäädäntöön, erityisesti 
asetukseen (EY) N:o 1/2003. Uuden lain mukaan Saksan lainsäädäntöön aikaisemmin 
sisältynyt kilpailua rajoittavia sopimuksia koskeva ilmoitus- ja lupajärjestelmä korvataan 
poikkeukseen perustuvalla järjestelmällä. Lisäksi laissa säädetään EU:n ja kansallisen 
lainsäädännön rinnakkaisesta soveltamisesta. Laaja-alaisen 
kilpailulainsäädäntökokonaisuuden luomiseksi uusia säännöksiä sovelletaan myös sellaisiin 
horisontaalisiin ja vertikaalisiin sopimuksiin, joilla ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan. Muutoksen mukaan sakkoja voidaan nyt määrätä myös EU:n lainsäädännön 
rikkomisesta. Sakkojen määräämisestä yrityksille koskevia sääntöjä on mukautettu niin, että 
ne noudattavat erittäin läheisesti EU:n sääntöjä. Jotkin käytännössä hyviksi havaitut, 
yksipuolisen kilpailunvastaisen käyttäytymisen muodossa toteutettuja väärinkäytöksiä 
koskevat Saksan lainsäädännön säännökset, joilla ei ole vastinetta perustamissopimuksen 
82 artiklassa, pidetään kuitenkin edelleen voimassa. Lisäksi muutoksen mukaan 
kilpailulainsäädännön rikkomisesta määrättäviä siviilioikeudellisia seuraamuksia on 
parannettu yksityisoikeuden keinoin toteutettavan täytäntöönpanon vahvistamiseksi. 
Liittovaltion kilpailuviraston lisäksi alueellisilla kilpailuviranomaisilla on nyt valtuudet 
soveltaa EU:n lainsäädäntöä. Muutettuun lakiin sisältyvät myös säännöt viranomaisten 
välisestä tiedonvaihdosta ja asetuksen (EY) N:o 1/2003 15 artiklan (amicus curiae) 
saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. 
 
Liittovaltion hallitus totesi vuonna 2005, että lakia on muutettava uudelleen kilpailuaseman 
väärinkäytön valvonnan osalta. Katsottiin, että nykyistä kieltoa, joka koskee vahvojen 
yritysten useammin kuin ”satunnaisesti” tekemiä tarjouksia kustannukset alittavaan hintaan, 
olisi vahvistettava elintarvikkeiden tapauksessa. Tämän vuoksi myös elintarvikkeiden 

http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/
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satunnainen myynti kustannukset alittavaan hintaan on kielletty, ellei tällaiseen käytäntöön 
ole objektiivisia perusteita. Liittovaltion hallitus toivoo vahvistavansa tällä tavoin pienten ja 
keskisuurten kaupallisten yritysten asemaa, sillä tällaiset yritykset eivät pysty vastaamaan 
suurten vähittäisliikkeiden alhaisten hintojen strategiaan ja pakotetaan sen vuoksi usein pois 
markkinoilta. Muutos on tarkoitus hyväksyä vuonna 2006. 
 

Viro 

Viron kilpailulainsäädännön kaksi tärkeintä tapahtumaa vuonna 2005 olivat kilpailulakia 
koskevan muutosluonnoksen valmistuminen ja sakoista vapauttamista tai sakkojen 
lieventämistä koskevat suuntaviivat, jotka valtakunnansyyttäjä on valmistellut.  

Kilpailulakiin tehtävät muutokset keskittyvät poikkeuksia koskevan ilmoitusjärjestelmän 
kumoamiseen. Ilmoitusjärjestelmä katsottiin tarpeettomaksi, koska yritykset käyttivät sitä 
erittäin harvoin. Muutosluonnos on toimitettu parlamentille ja sen toivotaan tulevan voimaan 
heinäkuussa 2006.  

Sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevien suuntaviivojen valmistelun osalta 
todettakoon, että rikoslain mukaan kilpailua rajoittavat sopimukset, päätökset ja 
yhdenmukaistetut menettelytavat ovat rikoksia. Tuomioistuin voi lopettaa rikosmenettelyn 
syyttäjänviraston pyynnöstä, jos menettely ei ole yleisen edun mukainen tai teko on 
syyksiluettavuuden osalta vähäinen (rikosprosessilain 202 §). Valtakunnansyyttäjänvirasto voi 
määräyksellään lopettaa rikosmenettelyn epäilemänsä tai syyttämänsä henkilön osalta tämän 
suostumuksella, jos kyseinen henkilö on merkittävästi myötävaikuttanut rikoksen 
todistamiseen liittyvien tosiseikkojen varmistamiseen silloin, kun se on tärkeää yleisen edun 
kannalta ja jos ilman tätä apua rikoksen havaitseminen ja todisteiden kerääminen olisi ollut 
mahdotonta tai erityisen monimutkaista (rikosprosessilain 205 §). 
Mainitut säännökset muodostavat tärkeimmän oikeusperustan vahvistettaessa sakoista 
vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan yritysten 
kilpailunvastaiseen yhteistyöhön. Jotta sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä 
koskeva ohjelma voitaisiin panna tehokkaasti täytäntöön, valtakunnansyyttäjä on tehnyt 
paljon työtä suuntaviivojen laatimiseksi. Kilpailulautakunta on toimittanut 
valtakunnansyyttäjänvirastolle suuntaviivoja koskevat ehdotuksensa. 

 

Kreikka 

Lain nro 703/77 tärkeimmät säännökset (Kreikan kilpailulainsäädäntö) ja sen tärkeimmät 
viimeaikaiset muutokset 
Laki nro 703/19771 monopolien ja oligopolien valvonnasta ja vapaan kilpailun suojelemisesta 
annettiin vähän ennen kuin Kreikka liittyi Euroopan yhteisöön. Lain keskeiset säännökset 
ovat samantapaiset kuin perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan määräykset. Kreikan 
parlamentti antoi vuonna 2005 lain nro 3373/2005, jolla muutettiin lakia nro 703/1977. 
Muutoksella Kreikan lainsäädäntöä yhdenmukaistettiin pitkälti neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1/2003 kanssa ja Kreikan kilpailulakiin tehtiin useita merkittäviä muutoksia: i) se muodostaa 
oikeusperustan ja lainsäädännöllisen valtuutuksen sakoista vapauttamista tai sakkojen 
lieventämistä koskevalle ohjelmalle; ii) se vahvistaa Kreikan kilpailukomission 
                                                 
1 Sellaisena kuin se on muutettuna laeilla nro 1934/1991, 2000/1991, 2296/1995, 2741/1999, 2837/2000 ja 
vastikään lailla nro 3373/2005 [julkaistu Kreikan virallisessa lehdessä 188, 2.8.2005]. 
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tutkintavaltuuksia sekä valtuuksia toimia lain nro 703/1977 rikkomistapauksissa; iii) sillä 
otettiin lakiin uudestaan taloudellisen riippuvuussuhteen väärinkäyttöä koskeva kielto; iv) 
siinä annetaan Kreikan kilpailukomissiolle valtuudet ryhtyä sääntelytoimiin talouden eri 
aloilla; ja v) siinä vahvistetaan Kreikan kilpailukomission sisäistä rakennetta (mm. antamalla 
kilpailukomissiolle erillinen oikeushenkilöys ja lisäämällä kilpailukomission jäsenten ja 
työntekijöiden lukumäärää).  
 
On huomattava, että Kreikan kilpailukomissio aikoo julkaista lähitulevaisuudessa 
tiedonantoja2 muun muassa sakoista vapauttamisesta tai sakkojen lieventämisestä sekä 
asiakirjojen saatavuudesta. 
 

Yhteenveto uusista säännöksistä 

• Sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskeva ohjelma 
Laki nro 3373/2005 muodostaa oikeusperustan Kreikassa sovellettavalle sakoista 
vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevalle ohjelmalle (lain nro 703/77 9 §:ään lisätty 
uusi 4 momentti). Sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskeva ohjelma otetaan 
käyttöön hyvin pian. Yrityksen osallistuminen sakoista vapauttamista tai sakkojen 
lieventämistä koskevaan ohjelmaan vapauttaa luonnolliset henkilöt rikosoikeudellisista 
syytetoimista. Ohjelmaa ei sovelleta määräävän aseman väärinkäyttöön syyllistyneisiin 
yrityksiin. 

• Tarkastukset – tutkinnat 
Lailla nro 3373/2005 Kreikan kilpailukomission tutkintavaltuuksia lisättiin merkittävästi 
asetuksen (EY) N:o 1/2003 mukaisesti. 

• Amicus curiae -menettely 

Lain nro 703/1977 8b §:n 2 momenttiin lisättiin uusi 14 alamomentti, jonka mukaan 
kilpailukomissio voi omasta aloitteestaan antaa kirjallisen (tai toimivaltaisen tuomioistuimen 
luvalla suullisen) lausunnon tuomioistuimille perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan 
soveltamisesta, ja se voi pyytää kaikkia lausunnon laatimisen edellyttämiä asiakirjoja (lukuun 
ottamatta menettelyjä Ateenan hallintoasiain muutoksenhakutuomioistuimessa ja 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa). 

Lain nro 703/1977 18 §:n uudessa 3 momentissa säädetään nimenomaisesti, että tuomioistuin, 
joka soveltaa perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa, voi pyytää Euroopan komissiota 
toimittamaan sen hallussa olevat tiedot tai komission lausuntoa yhteisön 
kilpailulainsäädännön soveltamista koskevissa asioissa. 

• Seuraamukset 
Lain nro 703/77 9 §:ssä on vahvistettu Kreikan kilpailukomission toimivaltuuksia tapauksissa, 
jotka koskevat kyseisen lain rikkomista. 

• Muita kysymyksiä:  

                                                 
2 Päätösten muodossa. 
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a. Taloudellisen riippuvuussuhteen väärinkäyttöä koskeva kielto 
Lain nro 703/1977 2a §: Taloudellisen riippuvuussuhteen väärinkäyttöä koskeva kielto 
Lakiin nro 3373/2005 palautettiin 2a § (kumottu lakiin nro 703/77 elokuussa 2000 tehdyllä 
muutoksella), joka koskee taloudellisia riippuvuussuhteita yhden tai useamman yrityksen ja 
asiakkaan tai tavarantoimittajan kesken silloin, kun asiakkaalla tai tavarantoimittajalla ei ole 
kyseisen tuotteen tai palvelun osalta vastaavaa vaihtoehtoista toimitus- tai hankintalähdettä. 
Kyseisissä olosuhteissa on kyse taloudellisen riippuvuussuhteen väärinkäytöstä, jos asetetaan 
mielivaltaisia kauppaehtoja tai syrjitään tai odottamatta ja perusteetta päätetään pitkäaikainen 
liikesuhde. 
  

b. Sääntelytoimet kansantalouden aloilla 
Lakiin nro 3373/2005 sisällytettiin uusi 5 § mahdollisista sääntelytoimista talouden aloilla.  

Kreikan kilpailukomissio voi kehitysministerin pyynnöstä tai omasta aloitteestaan tutkia 
Kreikan talouden tiettyä alaa, ja jos se havaitsee, että kyseisellä alalla ei ole edellytyksiä 
tehokkaalle kilpailulle, ja katsoo samalla, että 1, 2, 2a ja 4 §:n sekä sitä seuraavien 
pykälien soveltaminen ei riitä luomaan edellytyksiä tehokkaalle kilpailulle, se voi 
perustellulla päätöksellä ryhtyä kaikkiin ehdottoman välttämättömiin menettelytapaan tai 
rakenteeseen liittyviin toimiin luodakseen edellytykset tehokkaalle kilpailulle kyseisellä 
talouden alalla.  
    

c. Lain yhdenmukaistaminen asetuksen (EY) N:o 1/2003 säännösten kanssa 

Lain 703/1977 8b § on muutettu seuraavasti: 

- Rajoittamatta muiden asianmukaisen säännöksen nojalla nimitettyjen viranomaisten 
toimivaltuuksia Kreikan kilpailukomissiolla katsotaan olevan yksinomainen toimivalta 
kyseisen lain ja perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan säännösten soveltamisen osalta.  

- Kreikan kilpailukomissio voi peruuttaa poikkeuksen perustamissopimuksen 81 ja 
82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16 päivänä joulukuuta 2002 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti.  

- Kreikan kilpailukomission on sovellettava yhteisön kilpailusääntöjä läheisessä yhteistyössä 
Euroopan komission ja muiden EU:n jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten kanssa.  

Lain nro 703/1977 uuden 11b §:n mukaan Kreikan kilpailukomissio vapautuu 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamiseen liittyvästä toimivallasta, kun Euroopan 
komissio aloittaa menettelyn tehdäkseen päätöksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 
III luvun nojalla. Jos toisen jäsenvaltion kilpailuviranomainen on vastaanottanut kantelun tai 
toimii omasta aloitteestaan perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan nojalla sopimusta, 
yhteenliittymän päätöstä tai yhden tai useamman yrityksen käytäntöä vastaan, Kreikan 
kilpailukomissio voi tästä syystä keskeyttää tai päättää omasta aloitteestaan aloitetun 
menettelyn tai hylätä kantelun tai jatkaa menettelyä tavalliseen tapaan ja tehdä asian 
aineellista puolta koskevan päätöksen. 

d. Yhteisyritykset 
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Lain nro 3373/2005 mukaan kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan 
hoitavat yhteisyritykset katsotaan kaikki yrityskeskittymien valvontaa koskevien säännösten 
soveltamisalaan kuuluviksi keskittymiksi. Siltä osin kuin yhteisyrityksen perustamisella on 
yhteistoiminnallinen ulottuvuus, se tutkitaan kuitenkin lain nro 703/1977 1 §:n 1 ja 
3 momentissa vahvistettujen edellytysten perusteella. Tällaisessa arvioinnissa Kreikan 
kilpailukomissio ottaa huomioon a) harjoittavatko kyseiset vähintään kaksi emoyritystä 
merkittävissä määrin toimintaa samoilla markkinoilla kuin yhteisyritys tai tuotantoketjun 
alku- tai loppupään markkinoilla tai lähimarkkinoilla ja b) antavatko yhteisyrityksen 
perustamisesta suoraan johtuvat yhteistoimintavaikutukset kyseisille yrityksille 
mahdollisuuden hävittää kilpailu markkinoidensa merkittävältä osalta.  

Espanja 

Espanjan kilpailulainsäädäntöön ei tehty muutoksia vuonna 2005. Espanjan 
kilpailujärjestelmän uudistamiseksi on kuitenkin tehty paljon työtä.  

Hallituksen esitykset uudeksi lainsäädännöksi 
 
1. Espanjan kilpailujärjestelmän uudistamista koskeva mietintö 
 
Espanjan kilpailujärjestelmän uudistamista koskeva mietintö laadittiin vuonna 2004. Toinen 
varapääministeri ja talous- ja valtiovarainministeri esittelivät sen virallisesti 20. tammikuuta 
2005. Kyseessä on keskusteluasiakirja, jonka tarkoituksena on käynnistää kilpailua koskevan 
lainsäädännöllisen ja institutionaalisen kehyksen tarkistaminen Espanjassa ja varmistaa, että 
parhaat välineet ja rakenteet otetaan käyttöön, jotta voidaan suojella tehokasta kilpailua 
markkinoilla ja varmistaa näin sosiaalinen hyvinvointi ja voimavarojen tehokas 
kohdentaminen.  
 
Mietinnössä ehdotetaan erilaisia uudistustoimenpiteitä, jotka vaikuttavat Espanjan 
kilpailuviranomaisten institutionaalisiin puitteisiin, kilpailunvastaisten käytäntöjen 
torjumiseen, yrityskeskittymien valvontajärjestelmään, valtiontukien valvontaan ja 
kilpailuviranomaisen rooliin kilpailun edistämisessä. Näillä toimenpiteillä lisätään 
kilpailuviranomaisen riippumattomuutta, vahvistetaan täytäntöönpanovaltaa erityisesti 
ottamalla käyttöön sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskeva ohjelma, 
nopeutetaan tuomioistuinten valvontamenettelyjä ja edistetään koordinointia eri alojen 
sääntelyviranomaisten kanssa ja mahdollisesti myös kansallisten kilpailusääntöjen suoraa 
soveltamista tuomioistuimissa.  
 
Mietinnöstä järjestettiin julkinen kuuleminen kilpailuviranomaisen verkkosivujen kautta. 
Kuulemisen aikana saatiinkin monia lausuntoja ja huomautuksia.  

2. Lakiluonnoksen valmistelu 

Mietinnön tärkeimmät ehdotukset sisältyvät valmisteilla olevan kilpailulain luonnokseen. 
Luonnos lähetettiin kilpailutuomioistuimelle kuulemista varten. Kilpailutuomioistuin on 
tehnyt useita huomautuksia, joista osa on sisällytetty luonnokseen.  

Consejo de Defensa de la Competencia, joka vastaa valtion ja autonomisten alueiden välisestä 
yhteistyöstä, koordinoinnista ja tiedotuksesta kilpailulainsäädännön yhtenäisen soveltamisen 
edistämiseksi, on antanut lakiluonnoksesta myönteisen lausunnon.  
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Lakiluonnos esitetään parlamentille vuoden 2006 aikana. 

 

Ranska 
 
Asetuksessa nro 2005-1668, joka annettiin 27. joulukuuta 2005, esitetään perusteellisesti 
kilpailusääntöjen soveltamisen edellytykset. Kyseiset säännöt yhdenmukaistettiin neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1/2003 kanssa vuonna 2004. Asetuksessa nro 2005-1668 määritellään 
neuvoston asetuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaista avunantoa koskevat menettelyt. Siinä 
vahvistetaan uudet menettelysäännöt, joita kilpailuneuvosto soveltaa tapauksia tutkiessaan. 
Tarkoituksena on varmistaa julkisten toimien tehokkuus ja puolustautumisoikeuksien 
noudattaminen. Asetuksessa vahvistetaan puitteet, joiden mukaan perustamissopimuksen 
81 ja 82 artiklan nojalla annetuista tuomioista on ilmoitettava (asetuksen (EY) N:o 1/2003 
15 artiklan 1 kohdan mukaisesti) ja joita sovelletaan lausunto- tai tietopyyntöihin, joita 
tuomioistuimet tekevät Euroopan komissiolle asetuksen (EY) N:o 1/2003 15 artiklan 
2 kohdan mukaisesti. 
 
Toisessa, myös 27. joulukuuta 2005 annetussa asetuksessa (nro 2005-1667) vahvistetaan 
säännöt, joita sovelletaan kilpailuneuvoston edustamiseen muutoksenhakutuomioistuimessa. 
 
Kolmannella, 30. joulukuuta 2005 annetulla asetuksella (nro 2005-1756) perustetaan siviili- ja 
kauppatuomioistuimet, jotka erikoistuvat kansallisten ja yhteisön kilpailusääntöjen 
soveltamista koskeviin kiistoihin. 
 

 
Yhteenveto uusista säännöksistä 

 
Tarkastukset 

 
Asetuksessa nro 2005-1668 vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan apuun, jota muiden 
kansallisten kilpailuviranomaisten virkailijat saattavat antaa kilpailun, kuluttaja-asioiden ja 
petosten torjunnan pääosaston (DGCCRF) valtuutetuille tarkastajille. Raportissa on 
mainittava avustavan tarkastajan nimi ja läsnäolo ja viitattava avunannon valtuuttaneen 
ministerin päätökseen. 
 

Amicus curiae -menettely 
 

Asetuksessa nro 2005-1668 säädetään, että käsiteltäessä kilpailuneuvoston päätöksiä koskevia 
valituksia muutoksenhakutuomioistuimissa kilpailuneuvostoa edustaa sen puheenjohtaja tai 
tämän nimeämä henkilö. 

Asetuksessa nro 2005-1667 laajennetaan kilpailuneuvoston mahdollisuutta toimittaa kirjallisia 
huomautuksia muutoksenhakutuomioistuimelle ja esittää näkemyksensä suullisesti 
kuulemistilaisuuksissa samaan tapaan kuin muut riippumattomat hallintoviranomaiset. Sama 
mahdollisuus esittää näkemyksensä suullisesti oli jo annettu talousministerille. 
 

Asiakirjojen saatavuus 
 

Liikesalaisuuksien osalta 27. joulukuuta 2005 annetussa asetuksessa vahvistetaan menettely, 
jota yritysten on noudatettava ilmoittaessaan liikesalaisuuksia ja pyytäessään niiden 
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luokittelemista liikesalaisuuksiksi. Siinä säädetään edellytyksistä, joita sovelletaan tällaisen 
pyynnön epäämiseen, silloin kun pyyntöä ei ole tehty määräajassa tai jos pyyntö katsotaan 
väärinkäytöksi tai perusteettomaksi. Lisäksi siinä vahvistetaan säännöt asiakirjoihin 
tutustumisesta puolustautumisoikeuksien ja yleisen edun mukaisen hyvän hallintoperiaatteen 
noudattamiseksi. 

Sitoumukset/seuraamukset 
 

Asetuksessa nro 2005-1668 säädetään menettelyt, joita noudatetaan käsiteltäessä yritysten 
kilpailuneuvostolle esittämiä sitoumuksia, ja edellytykset, joita sovelletaan kilpailuneuvoston 
mahdollisesti määräämien seuraamusten maksamiseen. 
 

Siviilikanteisiin perustuva täytäntöönpano 
 

Asetuksessa nro 2005-1756 luetellaan kahdeksan siviili- ja kauppatuomioistuinta, jotka ovat 
erikoistuneet kansallisten ja yhteisön kilpailusääntöjen soveltamista koskeviin kiistoihin 
(Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Pariisi ja Rennes). Pariisin 
muutoksenhakutuomioistuin on valittu ainoaksi tuomioistuimeksi, joka on toimivaltainen 
käsittelemään muutoksenhakuja. 

 

Irlanti 
Irlannin kilpailulainsäädäntöön ei tehty merkittäviä muutoksia vuonna 2005 lukuun ottamatta 
haltuunottomääräysten kumoamista. 
 
Haltuunottomääräysten kumoaminen: 
Vuonna 2002 annetun kilpailulain 45 §:n 3 momentin mukaan kilpailuviranomainen sai 
tuomioistuimen määräyksen perusteella takavarikoida alkuperäisiä kirjoja, asiakirjoja ja 
muuta aineistoa. Lain 6 momentissa säädettiin, että kaikki kirjat, asiakirjat tai muu aineisto, 
joka takavarikoidaan 3 momentin nojalla, voidaan pitää viranomaisen hallussa kuuden 
kuukauden ajan tai alemman oikeusasteen tuomioistuimen (District Court) tuomarin 
hyväksymän pitemmän ajan. Tämä tarkoitti sitä, että kun kilpailuviranomainen halusi pitää 
hallussaan takavarikoidun kirjan / asiakirjan / muun aineiston yli kuuden kuukauden ajan, 
alemman oikeusasteen tuomioistuimelta oli haettava lupa hallussapitoon. 
 
Kyseinen vaatimus kumottiin sijoitusrahastoista, yrityksistä ja sekalaisista säännöksistä 
vuonna 2005 annetun lain (Investment Funds, Companies and Miscellaneous Provisions Act 
2005) 76 §:llä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaatimus, jonka mukaan kilpailuviranomaisen on 
haettava alemman oikeusasteen tuomioistuimelta lupa takavarikoitujen asiakirjojen 
hallussapitoon tai hallussapitoajan jatkamiseen, on nyt kumottu. Lain 45 §:n 6 momentin 
vanhaa säännöstä sovelletaan edelleen todisteisiin, jotka on takavarikoitu ennen 30. kesäkuuta 
2005. Mainitun lain 76 §:n 3 momentissa säädetään, että huolimatta siitä, että tällä pykälällä 
kumotaan kilpailulain 45 §:n 6 momentti, kyseistä momenttia sovelletaan edelleen kaikkiin 
kirjoihin, asiakirjoihin tai muuhun aineistoon, joka on takavarikoitu tai hankittu kyseisen 
pykälän nojalla ennen tämän pykälän voimaantuloa. 
 

Italia 
Joulukuun 28. päivänä 2005 annetulla lailla nro 262 kumottiin kilpailulain 20 §, jonka 
mukaan Italian keskuspankilla on valtuudet valvoa niiden kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa, 
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jotka koskevat sopimuksia, määräävän aseman väärinkäyttöä ja sulautumia pankkialalla. 
Tämän johdosta Italian kilpailuviranomaisella on vuodesta 2006 alkaen täysimääräiset ja 
yksinomaiset valtuudet soveltaa (kansallisia ja yhteisön) kilpailusääntöjä kaikilla talouden 
aloilla.  
 

Kypros 
 
Kyproksen kansalliseen lainsäädäntöön ei tehty merkittäviä muutoksia vuonna 2005. 
 

Latvia 
Latvian kansalliseen lainsäädäntöön ei tehty merkittäviä muutoksia vuonna 2005. 
 

Liettua 
Liettuan kansalliseen lainsäädäntöön ei tehty merkittäviä muutoksia vuonna 2005. 
 

Luxemburg 
Luxemburgin kilpailulainsäädäntöä ei ole muutettu sen jälkeen kun kilpailua koskeva laki 
annettiin 17. toukokuuta 2004. 
 

Unkari 
Monia kilpailulain säännöksiä muutettiin vuonna 2005. Muutosten perusteena olivat seuraavat 
tekijät. Ensiksikin monet kilpailulain säännökset oli yhdenmukaistettava Unkarin uusien, 
kilpailusäännöksiä täydentävien hallintomenettelysääntöjen kanssa. Toiseksi eräitä 
kilpailulain sääntöjä oli muutettava Euroopan yhteisön lainsäädännön soveltamisen ja 
Euroopan kilpailuviranomaisten verkostossa tehtävän yhteistyön helpottamiseksi. 
Kolmanneksi eräitä säännöksiä muutettiin kilpailusääntöjen soveltamisesta saatujen 
kokemusten perusteella. Lisäksi lainsäädäntöön tehtiin muutos, jonka mukaan 1. syyskuuta 
2005 alkaen julkisessa hankintamenettelyssä tai toimiluvan myöntämismenettelyssä 
harjoitettu tarjouskeinottelu arvioidaan sopimusarvosta riippuen vähäisempänä tai 
vakavampana rikoksena, josta määrättävä rangaistus on enintään 2–5 vuotta vankeutta 
(rikoslaki, 296/B §). 
 
Yhteenveto uusista säännöksistä 
 
Yksittäispoikkeuksia koskeva järjestelmä kumottiin.  
 
Toisin kuin edellisessä järjestelmässä kuka tahansa voi nyt tehdä Unkarin 
kilpailuviranomaiselle kantelun tai epävirallisen kantelun kilpailusääntöjen rikkomisesta. 
Kantelut voidaan tehdä toimittamalla kilpailuviranomaiselle sen julkaisema lomake 
asianmukaisesti täytettynä. Jos annetut tiedot riittävät laatunsa puolesta aloittamaan kilpailua 
koskevan valvontamenettelyn, kilpailuviranomainen käsittelee lomakkeen kanteluna, muussa 
tapauksessa lomake käsitellään epävirallisena kanteluna. Kantelun ja epävirallisen kantelun 
erottaminen toisistaan on olennaista, koska ”varsinaisen” kantelun tekijällä on lisäoikeuksia. 
Kantelun tekijä voi rajoitetusti tutustua asiakirjoihin ja hän voi hakea tuomioistuimelta 
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muutosta kilpailuneuvoston päätökseen, jossa katsotaan, että tutkinnan aloittamiselle asetetut 
edellytykset eivät täyty. Uuden järjestelmän etuna on se, että kun lomake täytetään 
asianmukaisesti, kantelijat antavat yksityiskohtaisempia tietoja väitetystä rikkomisesta, ja 
tämä helpottaa viranomaisten suorittamaa tutkintaa. Toisaalta henkilöt, joilla ei ole riittävästi 
tietoja markkinatilanteesta, voivat tehdä vain epävirallisia kanteluja. Tämä vähentää 
viranomaisen hallintotaakkaa, jonka aiheuttavat perusteettomien kantelujen suuri määrä ja 
muutoksen hakeminen tällaisista kanteluista tehtyihin päätöksiin.  
 
Ennen kuin muutos tehtiin vuonna 2005, vahinkoa kärsineillä osapuolilla ei ollut Unkarin lain 
mukaan nimenomaista oikeutta viedä asia suoraan tuomioistuimen käsiteltäväksi, ts. ennen 
kuin kilpailuviranomainen teki asiasta päätöksen. Muutoksissa otetaan huomioon yhteisön 
lainsäädännön välitön oikeusvaikutus ja niissä annetaan tuomioistuimille oikeus tutkia, onko 
kilpailusääntöjä rikottu, ja tehdä asiaa koskevia päätöksiä. Muutoksilla on kilpailulakiin 
lisätty yksityiskohtaiset säännöt siviilikanteisiin perustuvaa kilpailulainsäädännön 
täytäntöönpanoa koskevista menettelyistä. Jos esimerkiksi kilpailuviranomainen tai korkein 
hallinto-oikeus katsoo, että sopimus tai käytäntö on lainvastainen, päätöksen kyseinen osa 
sitoo siviilituomioistuinta. Siviilituomioistuimilla on myös velvollisuus ilmoittaa 
kilpailuviranomaiselle vireillepannuista kanteista, jotta kilpailuviranomainen voi osallistua 
helpommin oikeuskäsittelyyn amicus curiae -ominaisuudessa.  
 
 
Myös toimialakohtaisista tutkintamenettelyistä annettiin yksityiskohtaisempia sääntöjä. 
Tutkinnan aloittaminen ja niissä noudatettava menettely on nyt säännelty selvemmin.  
 
Kilpailulakiin sisällytettiin myös sitoumuksia koskevat päätökset. Kilpailuviranomainen 
pystyi soveltamaan tätä päätösmuotoa vain asioissa, joissa tutkinta perustui yhteisön 
lainsäädäntöön. Katsottiin, että tämä mahdollisuus olisi ulotettava kansalliseen lainsäädäntöön 
perustuvaan tutkintaan.  
 
Uudet muutokset vaikuttivat jossain määrin myös kilpailuviranomaisen tutkintavaltuuksiin. 
Kilpailulakiin sisältyvän uuden säännöksen mukaan tietoteknisin tutkintakeinoin hankittujen 
tiedonsiirtovälineiden fyysiset varmuuskopiot kelpaavat todisteiksi samalla tavoin kuin 
muutkin tiedot ja sen vuoksi kilpailuviranomainen voi saada ne käyttöönsä. Laissa säädetään 
myös oikeudellisesta luottamuksellisuudesta yhteisön kilpailuoikeuden periaatteiden pohjalta. 
 

Malta 
Maltan kansalliseen lainsäädäntöön ei tehty merkittäviä muutoksia vuonna 2005. 
 

Alankomaat 
Alankomaiden parlamentti hyväksyi 7. joulukuuta 2004 lakiesityksen, jolla Alankomaiden 
kilpailuviranomaisesta tuli riippumaton hallintoviranomainen. Heinäkuun 1. päivästä 2005 
alkaen Alankomaiden kilpailuviranomainen ei ole enää talousministeriöön kuuluva virasto, 
vaan se on riippumaton hallintoviranomainen, jolla on johtokunta. Johtokuntaan kuuluu 
kolme jäsentä. Kilpailulain tärkein muutos on se, että talousministeri ei voi enää antaa 
yksittäisiä kilpailuasioita koskevia ohjeita. Ministeri vastaa kuitenkin edelleen 
kilpailupolitiikasta ja hän voi antaa Alankomaiden kilpailuviranomaiselle yleisiä ohjeita. 
Muutoslaissa (riippumaton hallintoviranomainen) [Wet tot wijziging van de Mededingingswet 
in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse 
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mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan] säädetään energiasääntelyviraston 
(DTe) yhdistämisestä Alankomaiden kilpailuviranomaisen kanssa. Riippumattoman 
hallintoviranomaisen asema ei vaikuta Alankomaiden kilpailuviranomaisen työntekijöiden 
oikeudelliseen asemaan. He ovat edelleen talousministeriön palveluksessa. 

 
Yhteenveto uusista säännöksistä 
 

Seuraamukset 
Rakennusalalla määrättäviä sakkoja koskevat erityiset suuntaviivat (saatavana 
hollanniksi Alankomaiden kilpailuviranomaisen verkkosivuilla osoitteessa 
www.nmanet.nl) 

 
- Tien- ja infrastruktuurirakennusalan (GWW) tietyistä kilpailunvastaisista 

toiminnoista määrättäviä sakkoja koskevat suuntaviivat – 13. lokakuuta 2004 
- Asennustekniikka-alan tietyistä kilpailunvastaisista toiminnoista määrättäviä 

sakkoja koskevat suuntaviivat – 21. huhtikuuta 2005 
- Asuin- ja yleishyödyllisten laitosten rakennusalan tietyistä kilpailunvastaisista 

toiminnoista määrättäviä sakkoja koskevat suuntaviivat – 1. syyskuuta 2005 
(asuin- ja yleishyödyllisten laitosten rakennusalan tietyistä kilpailunvastaisista 
toiminnoista määrättävien sakkojen soveltamista koskevan julkaisun oikaisu – 
11. lokakuuta 2005) 

- Kaapeli- ja johtoalan sakkoja koskevat suuntaviivat – 17. marraskuuta 2005 
- Viheraluepalveluiden sakkoja koskevat suuntaviivat – 24. marraskuuta 2005 
- Betonituotteiden (laasti, betonilaatat, valmisrakenteiset betonipaalut, 

betonilattiaelementit) valmistusta koskevista tietyistä kilpailunvastaisista 
toiminnoista määrättäviä sakkoja koskevat suuntaviivat – 24. marraskuuta 
2005 

 
Muita kysymyksiä 

 
Kantelijoille tarkoitetut suuntaviivat 
 
Alankomaiden kilpailuviranomainen antoi joulukuussa 2005 kantelijoille 
tarkoitetut suuntaviivat. Suuntaviivojen tarkoituksena on kertoa henkilöille, joilla 
on tietoja mahdollisista kilpailulain rikkomisista, mahdollisuuksista ja 
edellytyksistä, jotka koskevat näiden tietojen toimittamista kilpailuviranomaiselle. 
 
Kertomalla, miten Alankomaiden kilpailuviranomainen toimii kantelijoiden (myös 
nimettömästi tietoja antavien kantelijoiden) kanssa, kilpailuviranomainen odottaa 
useampien henkilöiden toimittavan tietoja. Tämä on tärkeää, koska henkilöiden 
toimittamat tiedot voivat olla olennaisia kilpailuviranomaisen lakimääräisten 
tehtävien suorittamiseksi. Tiedot voivat johtaa uusiin tutkimuksiin tai niiden avulla 
voidaan saada syvempi näkemys tietyistä markkina-aloista. 
 
Suuntaviivojen keskeisiä periaatteita on kantelijoille annettu mahdollisuus 
toimittaa tiedot nimettömästi. Jos tietoja toimittaa henkilö, jonka henkilöllisyyttä 
Alankomaiden kilpailuviranomainen ei tiedä, kilpailuviranomainen ei ryhdy 
selvittämään hänen henkilöllisyyttään. Näin kyseinen henkilö voi olla varma siitä, 
että hänen henkilöllisyyttään ei paljasteta. Jos kilpailuviranomainen kuitenkin 
tietää kantelijan henkilöllisyyden, tämän salassapitoa ei voida taata, koska 
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tuomioistuin voi määrätä viranomaisen paljastamaan kantelijan henkilöllisyyden, 
jos tämä katsotaan tarpeelliseksi kyseisessä asiassa. 
 
Kantelijoille tarkoitetuissa suuntaviivoissa esitetään erilaisia vaihtoehtoja tietojen 
toimittamiseksi Alankomaiden kilpailuviranomaiselle. Varmistaakseen, että 
henkilöt toimittavat hallussaan olevat tiedot, Alankomaiden kilpailuviranomainen 
on tehnyt sopimuksen kansallisen yhteyspisteen kanssa rikosten ilmoittamisesta 
nimettömästi. Henkilöt voivat myös soittaa Alankomaiden kilpailuviranomaisen 
suoraan puhelinneuvontaan tai lähettää sähköpostia. Tiedot voidaan toimittaa 
kilpailuviranomaiselle myös välittäjänä toimivan kolmannen henkilön kautta. 
Alankomaiden kilpailuviranomaisen erityisenä tavoitteena on kannustaa 
kantelijoita ottamaan yhteyttä, jos he katsovat hallussaan olevien tietojen 
kiinnostavan kilpailuviranomaista.  

 

Itävalta 
Pitkän ja perinpohjaisen valmistelutyön jälkeen kartellilakia koskevat ehdotukset ja 
kilpailulain muutosesitys toimitettiin parlamentin käsiteltäväksi tammikuussa, ja parlamentti 
hyväksyi ne kesäkuussa (vuoden 2005 kartellilaki, BGBI 61/2005, vuoden 2005 muutettu 
kilpailulaki BGBI 62/2005). Näiden kahden muutoksen keskeiset tekijät ovat yhteisön 
lainsäädännön (perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla) saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, ilmoitus- ja rekisteröintijärjestelmien kumoaminen, sakoista vapauttamista tai 
sakkojen lieventämistä koskevan ohjelman käyttöönotto sekä eräät keskitettyyn 
yrityskeskittymien valvontajärjestelmään liittyvät muutokset (korkeammat raja-arvot, 
ilmoitusten siirtäminen kartellituomioistuimelta liittovaltion kilpailuviranomaiselle (BWB) ja 
yhteistoiminnallisten yhteisyritysten käsitteleminen keskitetyn yrityskeskittymien 
valvontajärjestelmän piirissä). 
 
Yhteenveto tärkeimmistä uusista säännöistä 
 
Tammikuun 1. päivänä 2006 voimaan tulleen uudistuksen keskeisimmät tekijät ovat 
seuraavat: 

o Kartellien ja määräävän aseman väärinkäytön kieltäminen perustamissopimuksen 
81 ja 82 artiklan mukaisesti 

o Kartellien lupajärjestelmän sekä vertikaalisten jakelusopimusten ja yhdistysten ei-
sitovien suositusten ilmoittamista koskevan vaatimuksen kumoaminen ja 
poikkeusjärjestelmän käyttöönotto 

o Asetuksen (EY) N:o 1/2003 mukaiset menettelyt (erityisesti lopettamispäätökset ja 
sitoumukset) 

o Oikeudellinen perusta sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevan 
ohjelman käyttöönottamiseksi (ks. BWB:n käsikirja sen verkkosivuilla osoitteessa 
www.bwb.gv.at) 

o Yrityskeskittymäilmoitukset BWB:lle kartellituomioistuimen sijaan 
o Usean ilmoitusvaatimukseen liittyvän raja-arvon huomattava korottaminen 
o Yhteistoiminnallisten yhteisyritysten saattaminen yrityskeskittymien valvonnan piiriin 

 

Puola 
Puolan kilpailulainsäädäntöön ei tehty merkittäviä muutoksia vuonna 2005.  
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Portugali 
 

Moottoripolttoaineiden markkinoita koskeva oikeudellinen kehys – [päätös (Portaria) nro 

362/2005, 4.4.2005, ja asetus nro 170/2005, 10.10.2005] 

Portugalin kilpailuviranomainen on antanut hallitukselle suosituksen 
moottoripolttoainemarkkinoiden toiminnasta. Sen seurauksena vuonna 2005 annettiin kaksi 
säädöstä näillä markkinoilla käytävän kilpailun edistämiseksi. 
 
Näistä ensimmäisen tarkoituksena on estää turvallisuussäännöksiä haittaamasta uusien 
toimijoiden, erityisesti hypermarkettien, tuloa markkinoille. Asetuksen tarkoituksena on paitsi 
lisätä kilpailua polttoainemarkkinoilla myös vahvistaa kuluttajansuojaa. Lisäksi asetuksessa 
säädetään vähittäismyyjien velvollisuudesta asentaa hinnastot teiden varsilla sijaitseviin 
suurin paneeleihin, jotta kuluttajat voivat valita polttoaineen jakeluaseman ennen 
jakeluasemalle tuloa.  
 
Suositus nro 1/2005 – kaasuala 
 
Maakaasun käyttöönotto vaati Portugalissa uusia säädöksiä turvallisuusnormien antamisesta 
sekä tarkastuselinten perustamisesta.  
 
Portugalin kilpailuviranomainen suositteli, että hallitus kumoaa päätöksen, jolla myönnettiin 
Instituto Tecnológico de Gásille (ITG) oikeus toimia kaasulaitosten tarkastajana ja antaa 
sertifikaatteja. Koska ITG on voittoa tavoittelematon julkinen laitos, jonka merkittävimmät 
jäsenet ovat kaasuyrityksiä, sen toiminta kaasuntoimittajien sertifioijana voisi johtaa kilpailun 
vääristymiseen.  
 
Portugalin kilpailuviranomainen ehdotti myös, että alan eri toimijoiden velvollisuuksia 
selvennettäisiin ja ryhdyttäisiin toimenpiteisiin toimijoiden ja kuluttajien välillä vallitsevan 
tietojen epätasapainon vähentämiseksi. 

 
Suositus nro 2/2005 – matkapuhelinpalvelut 

 
Portugalin kilpailuviranomainen esitti hallitukselle suosituksen muodosta ja paikoista, joissa 
matkapuhelinoperaattorien on ilmoitettava palveluhinnat. Suosituksessa ehdotetaan 
toimenpiteitä, jotka helpottavat kuluttajien kannalta tehokkaimman tariffin valintaa ja 
edistävät matkapuhelinoperaattorien välistä hintakilpailua. 
 
Hintavertailu on erittäin monimutkaista, ja siinä on otettava huomioon hyvin monenlaisia 
muuttujia. Tämä vaikeuttaa entisestään kunkin kuluttajan kannalta sopivimman tariffin 
valintaa. Portugalin kilpailuviranomainen on tämän vuoksi päättänyt suositella hallitukselle 
säädöksen antamista. Säädöksellä helpotettaisiin kuukausittaisten puhelinmenojen laskemista, 
eri operaattorien soveltamien tai samaa verkkoa koskevien tariffisuunnitelmien vertailua sekä 
muiden kanta-asiakkuutta ja seuraamuksia koskevien ehtojen vertailua siten, että kuluttajat 
voisivat käyttää kunkin operaattorin verkkosivulla olevia vakiosimulaattoreita. 
 
Kilpailuviranomainen katsoo, että koska kuluttajat voivat verrata operaattorien tarjoamia 
tiettyä kulutusprofiilia vastaavia tariffeja, kuluttajat saavat tämän välineen avulla selville 



 16

vähimmäiskustannuksia koskevan vaihtoehdon. Näin ne voivat valita hinnan perusteella 
edullisimman vaihtoehdon. 
 
 
Yhteenveto uusista säännöksistä 
 
Sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevasta ohjelmasta annettavan 
asetuksen luonnos 
 
Portugalilla ei ole tällä hetkellä sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevaa 
ohjelmaa. Portugalin kilpailuviranomainen on kuitenkin esittänyt hallitukselle luonnoksen, 
jolla luotaisiin tällainen ohjelma. Sen perusteella yritykselle tai luonnollisille henkilöille 
myönnettäisiin täysi vapautus sakoista tai sakkoja lievennettäisiin tapauksissa, joissa on kyse 
Portugalin kilpailulain 4 §:n mukaisista käytännöistä (kyseinen pykälä on hyvin 
samantapainen kuin perustamissopimuksen 81 artikla). Ehdotettu järjestelmä hyödyttäisi 
kussakin asiassa vain kahta ensimmäistä yritystä, jotka toimittavat tietoja. Sakkojen 
lievennykseen sovellettaisiin kahta tasoa: enintään 50 prosenttia ja yli 50 prosenttia. Lisäksi 
järjestelmään sisältyy mahdollisuus lisälievennykseen (”leniency plus”). 
 

Asetuksen (EY) N:o 1/2003 mukaisia menettelysääntöjä koskeva asetusluonnos 

Portugalin kilpailuviranomainen on esittänyt hallitukselle luonnosehdotuksen, jonka 
tavoitteena on panna täytäntöön kansallisten tuomioistuinten kanssa tehtävää yhteistyötä 
koskevan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 15 artikla, sillä se katsoo, että 
täytäntöönpano saattaisi vaarantua ilman riittäviä kansallisen tason oikeudellisia menettelyjä. 
Luonnosehdotuksen tavoitteena on selventää kehystä, jota sovelletaan komission tai 
Portugalin kilpailuviranomaisen kansallisissa tuomioistuimissa esittämiin amicus curiae 
-kirjelmiin sekä kansallisten tuomioistuinten komissiolta ja Portugalin kilpailuviranomaiselta 
pyytämiin lausuntoihin. Lisäksi ehdotuksessa luodaan lakisääteinen kanava 
perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan nojalla tehtyjen oikeuden päätösten ilmoittamiseksi 
komissiolle. 

Slovenia 
Slovenian kansalliseen lainsäädäntöön ei tehty merkittäviä muutoksia vuonna 2005. 

 

Slovakia 
Lainsäädännössä ei tapahtunut muutoksia vuoden 2005 aikana. Kilpailuviranomainen laatii 
parhaillaan uusia suuntaviivoja tarkastuksista, sakoista vapauttamisesta tai sakkojen 
lieventämisestä ja seuraamuksista. 
 

Suomi 
Eduskunta hyväksyi joulukuussa lakiesityksen, jonka mukaan lahjukset ja seuraamukset, 
mukaan luettuina kilpailusääntöjen rikkomisesta määrätyt sakot, eivät ole enää 
verovähennyskelpoisia, sillä vähennyskelpoisuus heikentäisi tällaisten seuraamusten 
ennaltaehkäisevää vaikutusta. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2006 
toimitettavassa verotuksessa (sillä muutetaan lakia 360/1968). 
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Ruotsi 

Yhteenveto uusista säännöksistä 

• Tarkastukset: 
Kilpailulain 48 §:n muuttaminen: Tukholman käräjäoikeuden päätöksen mukaan 
tarkastukset voivat koskea koteja ja muita tutkittavan yrityksen hallituksen jäsenten ja 
työntekijöiden käyttämiä tiloja (laki 2005:598) 

 
• Seuraamukset: 
Kilpailulain 33 §:n muuttaminen: oikeus vaatia korvauksia sellaisten yritysten 
aiheuttamista vahingoista, jotka ovat joko tahallaan tai huolimattomuuttaan rikkoneet 
kilpailulakia tai perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklaa (laki 2005:598). 

 

Yhdistynyt kuningaskunta 
 
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliseen lainsäädäntöön ei tehty merkittäviä muutoksia 
vuonna 2005. 
 
 
1.2. Kansallisten kilpailuviranomaisten toteuttama yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen 
 
Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet seuraavat päätökset:  
 

Belgia 
 
Tiivistelmä käsitellyistä asioista 
 
Määräävän aseman väärinkäyttö 
 
Belgian kilpailuneuvosto teki 30. marraskuuta 2005 päätöksen, jossa hyväksyttiin Coca-Cola 
Enterprises Belgiumin (CCEB) ehdottamat sitoumukset. Päätös tehtiin määräävän aseman 
väärinkäyttöä koskeneen tutkintamenettelyn päätteeksi. Se täydentää Euroopan komission 
22. kesäkuuta 2005 tekemää päätöstä (asia COMP/39.116), sillä asiaan liittyvät väitteet olivat 
erilaiset. Molemmissa päätöksissä käytettiin samaa tuotemarkkinoiden määritelmää.  
 
Koska Belgian lainsäädännössä ei ole säännöstä mahdollisuudesta hyväksyä sitoumuksia, 
kilpailuneuvosto perusti päätöksensä asetuksen (EY) N:o 1/2003 45 artiklaan, jonka mukaan 
asetus on kaikilta osiltaan velvoittava (sen vuoksi myös 5 artiklan osalta), ja sitä sovelletaan 
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.  
 
Kilpailuviranomainen arvioi tarjottuja sitoumuksia ja kehitti niitä edelleen. Ne toimitettiin 
markkinoiden johtaville toimijoille huomautuksia varten. Päätöksessä sovelletaan samaa 
päättelytapaa kuin asetuksen (EY) N:o 1/2003 johdanto-osan 13 kappaleessa. Siinä katsotaan, 
että CCEB:n antamat sitoumukset riittävät ratkaisemaan kilpailuneuvoston havaitsemat 
ongelmat ja ne vastaavat riittävästi esitettyihin väitteisiin tarvitsematta tehdä päätöstä siitä, 
onko kilpailusääntöjä rikottu tai rikotaanko niitä edelleen. Sitoumukset auttavat lisäämään 
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kilpailua hiilihapollisten virvoitusjuomien markkinoilla Belgiassa. CCEB sitoutuu soveltamaan 
yhdenvertaisia ehtoja kaikkiin asiakkaisiinsa vastaavissa tilanteissa. Syrjimättömyyden periaate 
muodostaa perustan näiden sitoumusten kaikille lausekkeille ja CCEB:n liiketalous- ja 
toimintapolitiikalle. 
 
Päätöksestä tuli lopullinen, sillä siihen ei haettu muutosta määräajassa.  
 
Sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat 
 
Belgian kilpailuneuvosto teki 29. heinäkuuta 2005 päätöksen Belgian ammattijalkapalloliigan 
(Ligue belge de football professionel – LBV) myöntämistä edelleenlähetysoikeuksista, jotka 
koskevat jalkapallon ensimmäisen ja toisen divisioonan mestaruusotteluita Belgiassa kausina 
2005–2006, 2006–2007 ja 2007–2008. Päätös tehtiin kantelun jälkeen Corps des Rapporteurs 
-elimen oma-aloitteisesti käynnistämän menettelyn päätteeksi. LBV oli 9. toukokuuta 2005 
myöntänyt kyseiset oikeudet Belgacom Skynetille ensimmäisen ja toisen divisioonan 
jalkapalloseurojen puolesta.  
 
Tällainen jälleenmyyntioikeuksien yhteismyynti muodosti jalkapalloseurojen puolelta 
sopimuksen, jonka sääntöjenmukaisuus oli tutkittava perustamissopimuksen 81 artiklan 
perusteella. Perustamissopimuksen 81 artiklaa sovellettiin, koska asia täytti kauppaan 
kohdistuvia vaikutuksia koskevat suuntaviivat sisältävässä komission tiedonannossa 
vahvistetut kriteerit. 
 
Kilpailuneuvosto katsoi, että kaikkien televisioinnin edelleenlähetysoikeuksien myöntäminen 
Belgacom Skynetille ei ollut perustamissopimuksen 81 artiklan vastaista. Kilpailuneuvosto 
otti huomioon muun muassa sen, että Belgacom, joka on aikaisempi vakiintunut 
teleoperaattori, oli uusi tulokas maksutelevisiopalvelujen markkinoilla, joita tähän saakka 
olivat hallinneet muut kanavat.  
 
Kilpailuneuvoston päätökseen on haettu muutosta Brysselin 
muutoksenhakutuomioistuimessa. Tuomioistuimen odotetaan antavan tuomionsa vuoden 
2006 toisella puoliskolla. 
 

Luettelo päätöksistä, joissa kansallinen kilpailuviranomainen on soveltanut 
perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklaa 

• 29. heinäkuuta 2005 tehty päätös 2005-I/O-40: Belgian jalkapallon 
mestaruusotteluiden (LBV) edelleenlähetysoikeuksien yhteismyynti  

 
- päätöksen täydellinen teksti (vain hollanniksi): 

- Belgisch Staatsblad (B.S.) 20.10.2005 – 2. painos (s. 44947–44957) 
- Raad voor de Mededinging. Driemaandelijks Tijdschrift van Rechtspraak, 

s. 28, kilpailuneuvoston verkkosivuilla osoitteessa  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_20
05_03.pdf 
- lehdistötiedote (ranskaksi):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 
- lehdistötiedote (hollanniksi):  

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf


 19

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_nl.pdf 
- lehdistötiedote (ranskaksi):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 

• 30. marraskuuta 2005 tehty päätös 2005-I/O-52: Distri-One SA / Coca-Cola 
Enterprises Belgium SPRL 

- päätöksen täydellinen teksti (vain ranskaksi):  
- Moniteur belge (M.B.) 22.12.2005 – 2. painos (s. 55371–55386) 
- kilpailuneuvoston viimeaikaiset päätökset verkkosivuilla osoitteessa 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30
112005.pdf 
- lehdistötiedote (hollanniksi):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30
112005_nl.pdf 
 

• 21. joulukuuta 2005 tehty päätös 2005-P/K-58: G. Delandes Diffusion / Federauto 
- päätöksen täydellinen teksti (vain ranskaksi): 
- Moniteur belge (M.B.) 27.2.2006 (s. 10503-10506) 
- Conseil de la concurrence. Revue Trimestriel de Jurisprudence, 2005, No 4, s. 94 :  
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04
.pdf 
 

 

Tšekki 
Kilpailuviranomainen teki vuonna 2005 seuraavat kaksi päätöstä soveltaen niissä 
perustamissopimuksen 82 artiklaa: 
 
Valtiollisen metsäyrityksen määräävän aseman väärinkäyttö 
 
Vuonna 2005 käynnistetyn tutkinnan tavoitteena oli selvittää, oliko valtion omistama yritys 
Lesy České republiky, s.p. (”Tšekin tasavallan metsät”, jäljempänä LCR) rikkonut 
kilpailulakia ja perustamissopimuksen 82 artiklaa. LCR irtisanoi metsätöitä koskeneet 
sopimussuhteet toimittajiensa kanssa ja ilmoitti, että eräät sopimukset olivat pätemättömiä, ja 
vaati yksittäisiin tilauksiin pohjautuvan järjestelmän muuttamista.  
 
Tšekin kilpailuvirasto katsoi, että LCR:llä oli määräävä asema metsän kasvuun ja metsän 
hyödyntämiseen liittyvien toimintojen ja raakapuun markkinoilla. Se päätteli, että LCR 
aiheutti todellista haittaa sopimuskumppaneilleen. Tämä haitta muodostui metsätoimintojen 
väliaikaisesta keskeytymisestä sekä ei-materiaalisesta haitasta ja johti epävarmuuteen LCR:n 
kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuudesta. Lisäksi kyseinen LCR:n toimi vaikutti 
haitallisesti kumppaniyritysten jo toteuttamiin investointeihin. 
 
LCR ehdotti kilpailuvirastolle toimenpiteitä ja sitoumuksia, joiden virasto katsoi poistavan 
LCR:n toimintojen mahdollisen kielteisen vaikutuksen sen sopimuskumppaneihin. 
Kilpailuvirasto teki päätöksen, jonka mukaan LCR:n oli palautettava aikaisemmat 
sopimussuhteensa ennalleen. Lisäksi LCR:lle asetettiin velvollisuus valita kaikki kasvatus- ja 
hyödyntämistoimintojen monimutkaiseen toimitukseen liittyvät sopimuskumppaninsa 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
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ainoastaan avoimien ja syrjimättömien tarjouskilpailujen kautta. Näitä koskevista periaatteista 
oli neuvoteltu kilpailuviraston kanssa. Lain mukaisesti kilpailuvirasto lopetti tutkimuksensa 
sillä perusteella, että kyseinen menettelytapa ei ollut johtanut kilpailun merkittävään 
vääristymiseen. LCR noudatti mainittuja korjaustoimenpiteitä. 
 
 
Teleoperaattorin määräävän aseman väärinkäyttö 
 
Vakiintunut teletoiminnan harjoittaja ČESKÝ TELECOM, a.s. (jäljempänä 'ČTc') oli 
vuodesta 2002 alkaen tarjonnut kotitalouksille ja pienyrittäjille tariffisuunnitelmia, joissa 
kiinteään kuukausihintaan sisältyi siirrettävää tai ilmaista puheaikaa.  
ČTc:n harjoittama määräävän aseman väärinkäyttö muodostui palvelujen niputtamisesta, 
toisin sanoen yritys tarjosi kiinteää kuukausimaksua markkinoilla, joilla sillä oli merkittävä 
määräävä asema, sekä palveluja mainituilla markkinoilla, joilla kilpailuympäristö kehittyy 
jatkuvasti. 
 ČTc:n asiakkaat saivat eräät puhelut ”ilmaiseksi” valitsemalla tariffisuunnitelman, johon 
sisältyi siirrettävää tai ilmaista puheaikaa. Jos asiakkaan puhelut alittivat ilmaisen puheajan 
määrän, hänen oli silti maksettava kiinteä kuukausimaksu kokonaan eikä maksun määrässä 
otettu huomioon sitä, että ilmaista puheaikaa ei ollut käytetty täysimääräisesti. Kyseisten 
tariffisuunnitelmien rakenteen vuoksi ei ollut mahdollista jakaa maksua puhelinmaksuihin ja 
puhelinlinjan vuokraan. Asiakkaat eivät tästä syystä halunneet käyttää puheluihin muita 
operaattoreita, koska he eivät halunneet menettää jotain, jonka saivat ”ilmaiseksi” kiinteän 
kuukausimaksun osana. ČTc:n asiakkaille ei ilmoitettu, milloin he olivat käyttäneet ilmaisen 
puheaikansa. Asiakkaat eivät myöskään voineet verrata hintoja muiden teleoperaattorien 
tarjoamien palvelujen hintoihin, koska hintaehdot eivät olleet avoimet.  
 

Tästä aiheutui kuitenkin haittaa ensi sijassa ČTc:n kilpailijoille, jotka pystyivät kilpailemaan 
vain vähäisessä määrin. Tämä esti sellaisen terveen kilpailuympäristön kehittymisen, josta 
kuluttajat olisivat hyötyneet. Menettelyn aikana osoitettiin, että vakiintuneen 
toiminnanharjoittajan käytännöllä oli epäsuotuisa vaikutus kilpailurakenteeseen 
yhteismarkkinoilla ja Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. ČTc:lle 
määrättiin 205 000 000 Tšekin korunan (noin 7,5 miljoonan euron) sakko EY:n 
perustamissopimuksen 82 artiklan rikkomisesta.  

 

Tanska 

Määräävän aseman väärinkäyttö 
 
TV2:n televisiomainosten hinnat ja ehdot 
 
Kilpailuneuvosto katsoi, että eräät TV2:n alennusjärjestelmän osat olivat 
perustamissopimuksen 82 artiklan ja Tanskan kilpailulain 11 §:n 1 momentin vastaiset. 
Merkityksellisiksi markkinoiksi määriteltiin Tanskan televisiomainonnan markkinat. Valtion 
omistamalla kansallisella televisioyhtiöllä TV2:lla on määräävä asema näillä markkinoilla. 
Sen markkinaosuus oli yli 50 prosenttia vuosina 2001–2005. Maantieteelliset markkinat 
kattavat Tanskan.  
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Koska TV2:n levinneisyys on lähes 100 prosenttia televisiomarkkinoilla ja sillä on suuri 
osuus katsojista, mainostajien, jotka haluavat toteuttaa kattavia kansallisia mainoskampanjoita 
televisiossa, on sijoitettava suurin osa televisiomainonnan kampanjabudjetistaan TV2:een. 
Itse asiassa televisiomainonnan markkinoilla kilpaillaan pääosin mainostajien 
televisiomainosbudjettien marginaalisesta osasta. Tehdessään vuosisopimuksia mainostajien 
kanssa TV2 tarjoaa vuosialennuksen, jonka määrä riippuu mainostajan vuosibudjetista. TV2:n 
vuosialennus on asteittainen takautuva alennus, johon sovelletaan useita volyymirajoja. 
Myönnetty alennus vaihtelee 4,7 prosentista 19,7 prosenttiin. 
 
Alennusjärjestelmän vaikutuksista tehtiin taloudellinen analyysi. Siinä havaittiin, että TV2:n 
vuosialennus antoi TV2:lle mahdollisuuden veloittaa korkeamman hinnan mainostajan 
vuosibudjetin ensimmäisestä osasta ja alhaisemman hinnan mainostajan marginaalisesta 
budjetista. Kun otetaan huomioon TV2:n asema markkinoilla ja se, että kilpailu koskee ensi 
sijassa mainostajien televisiomainonnan kampanjabudjettien marginaalista osaa, TV2:n 
vuosialennus kykeni sulkemaan markkinat. TV2 määrättiin luopumaan alennusjärjestelmästä. 
Asia perustui TV2:n ilmoitukseen.  
 
Elsamin kilpailunvastainen hinnoittelukäytäntö 
 
Kilpailuneuvosto päätti, että energiayhtiö Elsam oli käyttänyt väärin määräävää asemaansa 
sähkön tukkumarkkinoilla (spot- ja OTC-markkinat). Elsam on tanskalainen energiayhtiö, 
joka tuottaa ja myy sähköä tukkutasolla. Määräävän aseman väärinkäyttö muodostui sähkön 
liian korkeasta hinnasta Nord Pool -tukkumarkkinoilla (vrt. perustamissopimuksen 82 artiklan 
1 kohdan a alakohta). Maantieteelliset markkinat muodostuivat Tanskan länsiosasta.  
 
Kilpailuneuvosto katsoi, että Elsam oli 1. heinäkuuta 2003 ja 31. joulukuuta 2004 välisenä 
aikana käyttänyt väärin määräävää asemaansa yli 900 tunnin ajan tekemällä liian korkeita 
hintatarjouksia Nord Poolille toimitettavasta sähköstä. Kilpailuviranomainen katsoi, että 
Elsamin hinnoittelukäytäntö aiheutti kuluttajille (yksityisille ja yrityksille) 25 miljoonan euron 
tappion. Sähkön tukkumarkkinoiden erityisolosuhteiden vuoksi kilpailuneuvoston oli 
poikkeuksellisesti määrättävä, että Elsamin oli noudatettava tiettyä hinnoittelujärjestelmää 
tehdessään tarjouksia Nord Poolille. Hinnoittelujärjestelmässä määrätään tiettyjen kaavojen 
käytöstä. Tämä rajoittaa hintoja, joita Elsam voi tarjota Nord Poolin spot-markkinoille.  

Sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat 
 
Carlsbergin vakiosopimus hotelli- ja ravintola-alalla 
 
Tanskan kilpailuneuvosto teki lokakuussa 2005 päätöksen, jossa Carlsbergin ja tanskalaisten 
hotellien, ravintoloiden ja kahviloiden välisiä olutsopimuksia koskevista sitoumuksista tehtiin 
oikeudellisesti pätevät. Tanskan kilpailuviranomainen katsoi alustavassa arvioinnissaan, että 
eräät Carlsbergin liiketoimintakäytännöt, jotka koskivat oluen toimituksen 
yksinoikeusvaatimuksia, aiheuttivat kilpailuongelmia Tanskan kilpailulain 6 §:n ja 
perustamissopimuksen 81 artiklan sekä kyseisen kilpailulain 11 §:n ja perustamissopimuksen 
82 artiklan perusteella. Jotta havaitut kilpailuongelmat voitaisiin ratkaista, Carlsberg tarjoutui 
noudattamaan erinäisiä sitoumuksia. Kilpailuviranomainen katsoi, että Carlsbergin 
sitoumukset ratkaisivat mainitut kilpailuongelmat. 
 
Tanskan kilpailuviranomainen tutki Carlsbergin käytäntöjä seuraavilla aloilla: 1) laitteiden 
yksinoikeus ja 2) myyntipisteen yksinoikeus. Merkitykselliset tuotemarkkinat olivat 
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tuotemerkkioluiden myynti hotelli- ja ravintola-alalle. Maantieteelliset markkinat kattoivat 
Tanskan. Carlsbergin markkinaosuus on noin 70 prosenttia hotelli- ja ravintola-alalla, joten 
sillä on määräävä asema näillä markkinoilla.  
 
Carlsbergin sitoumuksissa lyhennettiin asennus- ja yhteistyösopimusten irtisanomisaikaa. 
Lisäksi Carlsberg sitoutui siihen, että baaritiskeille voidaan asentaa toinen tynnyrioluen 
anniskelujärjestelmä. Sitoumusten mukaan on myös mahdollista, että anniskelupaikan 
omistaja ostaa nykyiset oluen anniskelujärjestelmänsä Carlsbergiltä ennalta määrättyyn 
hintaa. Lisäksi Carlsberg teki useita sitoumuksia, jotka koskevat oikeutta vaihtaa toimittajaa, 
sponsorisopimusten yleisen käytön rajoittamista jne. 
 

Luettelo perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan nojalla tehdyistä päätöksistä  
 
Kilpailuneuvoston kokous 23. helmikuuta 2005 
Post Danmark 
Sitoumuksia koskeva päätös perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla vuonna 2004 tehdyn 
päätöksen jälkeen 
Englanninkielinen lehdistötiedote:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/ 
 
Kilpailuneuvoston kokous 27. huhtikuuta 2005 
Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog  
perustamissopimuksen 82 artikla 
Englanninkielinen lehdistötiedote:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/ 
 
Kilpailuneuvoston kokous 22. kesäkuuta 2005 
DBC Medier   perustamissopimuksen 82 artikla 
Englanninkielinen lehdistötiedote:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/ 
 
Dansk Reklame Film perustamissopimuksen 81 tai 82 artikla – sitoumukset 
Englanninkielinen lehdistötiedote:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/ 
 
Kilpailuneuvoston kokous 26. lokakuuta 2005 
Carlsberg standardaftaler med horeca-sektoren  perustamissopimuksen 81 tai 82 artikla – 
sitoumukset 
Englanninkielinen lehdistötiedote:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/ 
 
Kilpailuneuvoston kokous 30. marraskuuta 2005 
ELSAM A/S misbrug af dominerende stilling i form af høje priser perustamissopimuksen 
82 artikla 
Englanninkielinen lehdistötiedote:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/ 
 
Insolvensaftalen – ulovligt apotekersamarbejde perustamissopimuksen 81 artikla 
Englanninkielinen lehdistötiedote:  

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/
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http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/ 
 
Kilpailuneuvoston kokous 21. joulukuuta 2005 
DONG’s aftale med HNG/MN af 7. marts 2003 perustamissopimuksen 81 tai 82 artikla – 
sitoumukset 
Englanninkielinen lehdistötiedote:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/ 
 
TV2’s priser og betingelser perustamissopimuksen 82 artikla 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/ 
 

Saksa 

E.ON Ruhrgas 

Kilpailuvirasto kielsi E.ON Ruhrgas AG:tä tekemästä pitkäaikaisia 
kaasuntoimitussopimuksia. Koska E.ON Ruhrgas on sitonut pitkäaikaisiin sopimuksiin suuren 
osan paikallisista ja alueellisista kaasuasiakkaistaan vaatimalla, että nämä hankkivat siltä yli 
80 prosenttia toimituksistaan, se on rikkonut EU:n ja Saksan kilpailulainsäädäntöä 
(perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla, GWB:n 1 §). Jakelijoiden sitominen pitkäaikaisiin 
toimitussopimuksiin sulkee markkinat, koska se estää uusien toimijoiden markkinoille tulon 
ja vie moniksi vuosiksi kolmansilta toimittajilta mahdollisuuden toimittaa kaasua. 
 
Päätökseen on haettu muutosta Düsseldorfin osavaltion ylioikeudelta (Oberlandesgericht). 
Kyseinen yritys on myös hakenut päätöksen välittömän täytäntöönpanon kumoamista. 
 
Lehdistötiedotteet: 

17.1.2006 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml 
13.12.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.sht
ml 
27.9.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.sht
ml 
6.4.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.sht
ml 
28.1.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.sht
ml 

Päätös (saksaksi): 
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml 
 

Edeka/ALIDIS 

Kilpailuvirasto tutki yrityskauppaa, jossa EDEKA Zentrale AG & Co. KG hankki osuuden 
osto- ja markkinointiosuuskunnasta nimeltä ALIDIS/Agenor, sekä yrityskeskittymien 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml
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valvontaa koskevien sääntöjen että perustamissopimuksen 81 artiklan nojalla. Kilpailuvirasto 
katsoi, että liiketoimi täytti perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaiset 
edellytykset. Tutkimus tehtiin EDEKA-elintarvikemyymäläketjun ostettua SPAR Handels 
AG:n ja Michael Schels & Sohn GmbH & Co. OHG:n. EDEKA harjoittaa jatkossa 
osuuskunnan toimintaa yhdessä ITM Entreprises S.A:n ja Centros Comerciales Ceco S.A:n 
(EROSKI) kanssa.  
 
Lehdistötiedote 
29.8.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.sht
ml 

Deutsche Post 
Kantelujen johdosta kilpailuvirasto kielsi Deutsche Post AG:tä estämästä tai syrjimästä 
kilpailevia pieniä ja keskisuuria postipalveluiden tarjoajia postituspalveluiden alalla ja 
määräsi, että päätös on pantava välittömästi täytäntöön. Deutsche Post haki muutosta sekä 
kilpailuneuvoston päätökseen että päätöksen välitöntä täytäntöönpanoa koskevaan 
määräykseen. Düsseldorfin osavaltion ylioikeus pysytti voimassa välitöntä täytäntöönpanoa 
koskevan kilpailuneuvoston määräyksen. Pääasiaan sisältyvistä oikeuskysymyksistä ei ole 
vielä annettu ratkaisua. 
 
Postituspalveluihin kuuluu ensi sijassa kirjeiden nouto ja esikäsittely sekä alle 100 grammaa 
painavien kirjeiden kuljetus Deutsche Postin lajittelukeskuksiin. 
 
Deutsche Post myöntää omille suurille asiakkailleen ja rekisteröidylle osuuskunnalle PostCon 
Deutschlandille 3–21 prosentin alennuksen tällaisista palveluista. Näillä alennuksilla 
Deutsche Post estää kuitenkin kilpailijoita (”yhteislähettäjiä”) tulemasta kirjeiden noudon, 
esikäsittelyn ja jakelukeskuksiin tapahtuvien kuljetusten markkinoille. Pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä ei yleensä synny Deutsche Postin määrittämää postin 
vähimmäismäärää, jotta ne saisivat mainitut alennukset. Pk-yritykset voivat supistaa 
postituskulujaan ainoastaan yhteislähettäjien kautta. 
 
Asiaa tutkittuaan kilpailuvirasto totesi, että kyseinen Deutsche Postin käytäntö oli vastoin 
Saksan ja EU:n kilpailulainsäädäntöä (perustamissopimuksen 82 artikla). 
Rinnakkaismenettelyssä Euroopan komissio katsoi, että Saksan postilaki rikkoi EU:n 
lainsäädäntöä. 
 
Lehdistötiedotteet (englanniksi): 
13.4.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.sht
ml 
 
14.2.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.sht
ml 
 
3.11.2004 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.sht
ml  

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
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Arpajaisyritykset 
Kolmen arpajaisyrityksen suunnitelma hankkia yhteinen määräomistus yrityksessä, joka 
kaupallisena arpajaisedustajana järjestää arpajaisia ja urheiluvedonlyöntiä Internetissä, 
aiheutti Saksan kilpailuviraston mielestä kilpailuongelmia sekä yrityskeskittymien valvontaa 
koskevien sääntöjen että GWB:n 1 §:n ja perustamissopimuksen 81 artiklan perusteella. 
Kyseiset osapuolet luopuivat hankkeesta. 
 
Teollisuusvakuutus 
Kilpailuvirasto määräsi vuonna 2005 noin 150 miljoonan euron sakot kymmenelle yksityiselle 
ja seitsemälle julkiselle vakuutusyhtiölle ja niiden johtajille. Kilpailulain 
(perustamissopimuksen 81 artiklan) rikkomisella oli maanlaajuinen ja eri toimialoille ulottuva 
vaikutus erityisesti teollisuusalan omaisuusvakuutuksissa (palovakuutukset, välillistä 
vahinkoa tai laajennettua vakuutusturvaa koskevat vakuutukset, kaikenvaravakuutukset sekä 
tekniset vakuutukset) sekä kuljetusvakuutuksissa ja rakennus-/monopolivakuutuksissa. 
Kilpailuviraston havaintojen mukaan kyseiset vakuuttajat päättivät vuoden 1999 puolivälissä 
lopettaa tuolloin käydyn kiivaan kilpailun vakuutusmaksujen ja -ehtojen osalta ja muuttivat 
markkinoiden suunnan täysin. Kartelli perustui sopimukseen, jonka tekivät Saksan 
vakuutusyhdistyksen (GDV) teollisuusalan omaisuusvakuutuksen erityiskomiteassa (FIS) 
edustettuina olleiden yritysten johtajat. He sopivat periaatteista, joita sovellettiin 
kilpailukäyttäytymiseen sopimusten uusimisessa (ns. FIS-periaatteet). FIS-periaatteita 
muutettiin ajan kuluessa vallinneiden markkinaolosuhteiden mukaan, jotta voitiin panna 
täytäntöön vakuutusmaksujen yhtenäinen korotustaso, vakuutuksenottajien omavastuut sekä 
muut sopimusehtomuutokset. Nämä periaatteet varmistettiin herrasmiessopimuksella, jonka 
mukaan yritykset eivät puuttuisi sopimuksia uudistettaessa kilpailijoiden tekemiin 
vakuutusmaksumuutoksiin tekemällä suotuisia tarjouksia itse ja että ne veloittaisivat 
vähintään vähimmäismaksun uusilta asiakkailta. Kuljetusvakuutusten alalla 
herrasmiessopimuksen osapuolet sopivat ainakin vuodesta 2001 alkaen, että ne korottaisivat 
vakuutusmaksuja ja mukauttaisivat vakuutusehtoja ja että ne eivät tällöin tekisi alhaisempia 
tarjouksia tai puuttuisi muiden käytäntöihin (sovittu periaate: ”noudata esimerkkiä”). 
Päätökset sakkojen määräämisestä eivät ole vielä lopulliset, sillä osapuolet ovat hakeneet 
niihin muutosta. Muutoksenhaku on vireillä Düsseldorfin osavaltion ylioikeudessa. 
 
Lehdistötiedotteet (englanniksi): 
15.9.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.sht
ml 
23.3.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.sht
ml 
 

Viro 

Perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan nojalla vuonna 2005 tehdyt päätökset 
Päätös nro 24-L, tehty 5. toukokuuta 2005 (perustamissopimuksen 82 artikla) Estonian Airin 
väitettiin syyllistyneen määräävän aseman väärinkäyttöön soveltamalla erilaisia hintaehtoja 
riippumattomiin matkatoimistoihin ja omiin myyntipisteisiinsä. Viron kilpailulautakunta 
katsoi, että määräävän aseman väärinkäyttöä ei ollut näytetty toteen.  
 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
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Päätöksen julkinen toisinto on saatavilla viroksi (AS Atlas Reisibüroo / AS Estonian Air) 
osoitteessa http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf 
 

Kreikka 
Perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan nojalla tehdyt päätökset 277/2005 ja 284/2005 
http://www.epant.gr/showapof.php3?frmYearInserted=2005 
  
Kyseessä olevat yritykset: 
a) Kreikan valintamyymäläyhdistys (SESME) 
b) Seuraavat Kreikassa toimivat valintamyymälät: Veropoulos SA, ATLANTIC SA, 

Vassilopoulos SA, METRO SA, Massoutis SA, Sklavenitis SA ja TROFINO SA  
 
Väitetty rikkominen: 

 
SESMEn johtokunta pyrki siihen, että kaikki SESMEn jäsenmyymälät soveltaisivat 
yhtenäisesti luetteloa, jossa yksipuolisesti asetettiin alennusprosentti, jonka kunkin 
tavarantoimittajan olisi myönnettävä kaikille SESMEn jäsenille. Lisäksi Kreikan seitsemän 
suurinta valintamyymälää (eräät niistä olivat myös SESMEn johtokunnan jäseniä) järjestivät 
kaksi kokousta helmi- ja huhtikuussa 2004 ja osallistuivat näihin kokouksiin. Kokousten 
tavoitteena oli sopia toimenpiteistä, joiden tarkoituksena oli vastata suurten monikansallisten 
valintamyymälöiden (Carrefour) ja suurten monikansallisten halpaliikkeiden (Lidl ja Plus) 
aiheuttamaan kilpailuun. 
 
Oikeudellinen arviointi 
 
Kreikan kilpailukomissio katsoi, että SESMEn suositus, jossa määrättiin kultakin 
tavarantoimittajalta edellytetyn alennuksen määrä, oli vähimmäishinnan asettamista koskeva 
sopimus. Lisäksi kilpailukomissio katsoi, että seitsemän vähittäisliikkeen kokoukset johtivat 
sellaista yhteistä politiikkaa koskevaan yhteistyöhön osallistujien keskuudessa, jonka 
tarkoituksena oli vääristää ja rajoittaa kilpailua merkityksellisillä markkinoilla. 

 
Päätös 
 
Kreikan kilpailukomissio katsoi päätöksessä 277/2005, että SESMEn suositus on päätös, joka 
rikkoi lain nro 703/1977 1 §:n 1 momenttia ja perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa. 
Täydentävässä päätöksessä 284/2005 kilpailukomissio katsoi, että kahden kokouksen 
osallistujat olivat syyllistyneet yhdenmukaistettuun menettelytapaan ja sen vuoksi rikkoneet 
lain nro 703/1977 1 §:n 1 momenttia ja perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa. Tämän 
johdosta Kreikan kilpailukomissio määräsi seuraavat sakot:  
 
- SESME 15 000 000 euroa (ts. 0,28 prosenttia SESMEn jäsenten kokonaisliikevaihdosta) 
- ATLANTIC SA 430 080 euroa 
- Veropoulos SA 500 713 euroa 
- Massoutis SA 347 784 euroa 
- METRO SA 338 201 euroa 
- Sklavenitis SA 611 844 euroa 
- TROFINO SA     6 000 euroa 
- Vassilopoulos SA 721 240 euroa 
 

http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf
http://www.epant.gr/showapof.php3?frmYearInserted=2005
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Espanja 
 
Määräävän aseman väärinkäyttö 
 
E-S ASEMPRE v. CORREOS  
 
Asociación profesional de empresas de reparto y manipulación de correspondencia 
(ASEMPRE) teki 21. tammikuuta 2002 kantelun kilpailuviranomaiselle Sociedad estatal 
correos y telégrafos -yritystä (Correos) vastaan väittäen tämän rikkoneen kilpailulain 6 §:ää ja 
EY:n perustamissopimuksen 82 artiklaa. Kantelija väitti, että Correos teki sopimuksia suurten 
asiakkaiden kanssa sekä sellaisten postipalvelujen yhteistarjonnasta, joissa se kilpaili muiden 
toimijoiden kanssa, että sellaisten palvelujen yhteistarjonnasta, jotka oli lain mukaan varattu 
Correosille, ja sovelsi saalistushinnoittelua ristikkäisten tukien ansiosta. 

 
Tutkimuksessa aineisto jaettiin kahdeksi asiaksi, sillä oli mahdotonta saada tietoja 
kustannuslaskentajärjestelmästä, joka ei ollut tuolloin käytettävissä. 
 
Ensimmäisestä asiasta tehtiin päätös, jossa määrättiin sakkoja. Kilpailutuomioistuin teki 
15. syyskuuta 2004 päätöksen 608/04, jossa se totesi Correosin rikkoneen kilpailulain 6 §:ää 
ja EY:n perustamissopimuksen 82 artiklaa käyttämällä väärin määräävää asemaansa 
säänneltyjen postipalveluiden markkinoilla siten, että se oli tehnyt yksinoikeussopimuksia, 
joihin liittyi suuria alennuksia, sellaisten postipalveluiden yhteistarjonnasta, jotka oli lain 
mukaan varattu sille, sekä sääntelemättömien postipalveluiden yhteistarjonnasta. 
Tuomioistuin määräsi Correosin maksamaan 15 miljoonan euron sakot ja lopettamaan nämä 
menettelytavat. 
 
Toisen asian käsittely päätettiin syyskuussa 2005 sitoumuksia koskevalla päätöksellä. Tässä 
asiassa havaittiin, että Correosin ja pankkien tapaisten yhteisöjen väliset 
postipalvelusopimukset rikkoivat kilpailusääntöjä. Kyse oli kohtuuttomien alennusten 
myöntämisestä ja suuriin asiakkaisiin kohdistuvasta saalistushinnoittelusta.  
 
Markkinat määriteltiin vapautettujen postipalveluiden, ei-varattujen yleisten postipalveluiden 
ja varattujen yleisten postipalveluiden markkinoiksi Espanjassa. Sitoumuksia koskevassa 
päätöksessä vahvistetaan edellytykset, joilla varmistetaan, että alennetut hinnat kattavat aina 
kustannukset. 
 
(Lisätietoja asiasta ”Acuerdo de Terminación convencional SDC – ASEMPRE – CORREOS” 
on osoitteessa 
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf) 
 

 
T-S GRUPO GAS NATURAL 
 
Grupo Gas Naturalilla (GGN), joka on yhdentynyt maakaasuyritys, on määräävä asema 
kaikilla Espanjan maakaasumarkkinoilla. Sen kaksi tytäryritystä, GNC ja ENAGAS, 
allekirjoittivat kesäkuussa 2001 sopimuksen, jolla varattiin tietty jälleenkaasutuskapasiteetti 
GGN:n toimituksista huolehtivalle GNC:lle.  
 

http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
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Espanjan kilpailutuomioistuin katsoi päätöksessään, että Grupo Gas Natural (GGN) rikkoi 
Espanjan kilpailulain 6 artiklaa ja perustamissopimuksen 82 artiklaa. Tuomioistuin katsoi, että 
GGN käytti väärin määräävää asemaansa Espanjan maakaasumarkkinoilla, mukaan lukien 
markkinat, joihin kuului maakaasun perusverkko maakaasun tuomiseksi Espanjaan, 
varaamalla sopimuksin tietyn jälleenkaasutuskapasiteetin GNC:lle. Se katsoi, että 
jälleenkaasutuskapasiteetin yksinoikeudellinen varaaminen GNC:lle oli syrjintää, joka 
kohdistui järjestelmän muihin toimijoihin, ja koska muiden kauppakumppaneiden 
samankaltaisiin liiketoimiin sovellettiin erilaisia ehtoja, ne asetettiin epäedulliseen 
kilpailuasemaan perustamissopimuksen 82 artiklan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. 
ENAGAS omistaa enemmistön maakaasun perusverkon laitteistoista, mukaan lukien 
jälleenkaasutuslaitokset. Sillä on lakisääteinen velvollisuus antaa muille järjestelmän 
toimijoille pääsy näihin laitoksiin käyttöä koskevien pyyntöjen vastaanottojärjestyksessä. 
Tuomioistuin määräsi Grupo Gas Naturalille 8 miljoonan euron sakon. 

 
(Lisätietoja asiasta 580/04 Gas Natural on osoitteessa 
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm)  
 
Täydellinen luettelo kilpailuviraston ja kilpailutuomioistuimen perustamissopimuksen 81 ja 
82 nojalla vuonna 2005 tekemistä päätöksistä: 
 
• E-S ASEMPRE v. CORREOS 

(http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf; ”Acuerdo de Terminación convencional SDC - 
ASEMPRE – CORREOS”). 

• TELEFONICA MOVILES, VODAFONE, AMENA (kanne perusteeton). SOCIEDAD 
GENERAL DE AUTORIES Y EDITORES (kanne perusteeton). 

• GLAXO WELLCOME S.A. (kanne perusteeton). 
• COCA-COLA (kanne perusteeton; katso myös COMP IV/39.116). 
• T-S GRUPO GAS NATURAL 

http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm; asia 580/04 Gas 
Natural. 

 
 

Ranska 
 
Määräävän aseman väärinkäyttö 
 
Päätös N:o 05-D-12, tehty 17. maaliskuuta 2005 
Yritykset ”20 Minutes” ja ”Métro”, jotka julkaisevat ilmaisjakeluun tarkoitettuja ja ainoastaan 
mainonnalla rahoitettuja yleisaiheisia sanomalehtiä, kantelivat kilpailuneuvostolle EuroPQN-
yhdistyksestä (johon kuuluvat suuret valtakunnalliset päivälehdet), sillä tämä oli kieltäytynyt 
sisällyttämästä kyseisten yritysten julkaisuja tutkimukseen, jossa selvitettiin kansallisten 
päivälehtien lukijakunnan suuruus.  
 
Yritykset väittivät, että kyseinen kieltäytyminen, jolla itse asiassa evättiin niiltä pääsy 
mainosmarkkinoille tavallisin kilpailuedellytyksin, johtui sopimuksesta, jonka tarkoituksena 
oli hidastaa kyseisten yritysten kasvua, sekä määräävän aseman väärinkäytöstä. Kantelunsa 
yhteydessä yritykset esittivät välitoimia koskevan hakemuksen.  
 

http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
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Tapaamisessa, jonka tarkoituksena oli keskustella 20 Minutes- ja Métro-yritysten 
välitoimihakemuksista, EuroPQN ehdotti sitoumuksia havaittujen kilpailuongelmien 
poistamiseksi. Ottaen nämä tekijät huomioon ja saatuaan huomautuksia kolmansilta 
osapuolilta kilpailuneuvosto katsoi, että EuroPQN:n tarjoamat sitoumukset ratkaisivat 
tyydyttävästi havaitut kilpailuongelmat. Tämän johdosta se teki päätöksen sitoumusten 
hyväksymisestä ja päätti asian käsittelyn. Tämä oli ensimmäinen kerta, jolloin 
kilpailuneuvosto sovelsi sitoumusmenettelyä.  
 
Päätös N:o 05-D-16, tehty 26. huhtikuuta 2005 
SACD (yritys, joka vastaa näytelmäkirjailijoiden ja säveltäjien oikeuksien 
yhteishallinnoinnista) sisällytti perussääntöihinsä määräyksen, jonka mukaan sen jäsenten oli 
yhdistettävä teatteriesityksiä koskevien oikeuksiensa hallinnointi audiovisuaalioikeuksien 
hallinnoinnin kanssa. Tämän vuoksi kirjailijoiden oli pakko antaa SACD:n hallinnoitavaksi 
kaikki oikeutensa voimatta jakaa niitä. 
 
Tämä kaikkien oikeuksien sitovaa hallinnointia koskeva määräys antoi SACD:lle 
mahdollisuuden ”käyttää monopoliasemaansa audiovisuaalioikeuksien hallinnoinnin 
kiistämättömillä ja väistämättömillä markkinoilla vahvistaakseen monopoliasemaansa ja 
säilyttääkseen sen mahdollisesti kiistanalaisilla ja avoimilla näytelmäteosten esitysoikeuksien 
hallinnoinnin markkinoilla”. Koska kirjailijoilla ei ollut muuta vaihtoehtoa 
audiovisuaalioikeuksien hallinnoimiseksi, he joutuivat antamaan myös teatteriesityksiä 
koskevien oikeuksien hallinnoinnin SACD:lle, vaikka kyseessä eivät olleet samat markkinat 
ja jokin toinen yhteishallinnointijärjestö olisi voinut hallinnoida niitä tai kirjailijat olisivat itse 
voineet hallinnoida oikeuksiaan.  
 
Kilpailuneuvosto katsoi, että SACD:n tarjoamat sitoumukset ratkaisivat tyydyttävästi havaitut 
kilpailuongelmat. SACD sitoutui muuttamaan perussääntöjään seuraavassa 
yleiskokouksessaan, jotta kirjailijat voisivat jakaa teoksensa kolmeen eri luokkaan: 
draamateokset, audiovisuaaliteokset ja kuvateokset. 
 
Jotta SACD voi hoitaa yhteishallinnointitehtäväänsä kohtuullisen taloudellisen tasapainon 
vallitessa, jakomahdollisuuteen sovelletaan kuitenkin joitain rajoituksia: 

- eräät teosluokat voidaan poistaa kirjailijan elinaikana vasta kunkin sellaisen 
kaksivuotiskauden lopussa, joka lasketaan kirjailijan jäsenyyden alkamispäivästä tai hänen 
jäsenmaksunsa muutospäivästä; 

- tietty teosluokka voidaan poistaa täysin tai osittain enintään kolme kertaa kirjailijan 
elinaikana. 

 
Tämän tasapainojärjestelmän katsottiin olevan yhteisön oikeuskäytännössä vahvistettujen 
periaatteiden mukainen. Tämän vuoksi on sovitettava yhteen niiden kirjailijoiden vapaus, 
jotka haluavat hallinnoida erikseen eräitä oikeuksia, ja yhteishallinnointijärjestön 
mahdollisuudet toimia tyydyttävästi jäsentensä hyödyksi. 
 
Päätös N:o 05-D-63, tehty 17. marraskuuta 2005 
Kilpailuneuvosto katsoi, että La Poste -yhtymä oli käyttänyt väärin määräävää asemaansa, 
sillä se ei ollut noudattanut syrjimättömyysperiaatetta soveltaessaan hintoja eräiden lähettäjien 
ja oman tytäryhtiönsä Datapostin hyväksi. Soveltaessaan suurpostituseriä koskevia hintoja 
eräitä asiakkaita syrjivällä tavalla La Poste vääristi yhteislähettäjien välistä kilpailua, sillä 
niihin ei sovellettu samoja ehtoja alueelta toiselle lähetettäessä. Eräissä tapauksissa La Poste 
itse tai sen tytäryhtiö Datapost hyötyi näistä syrjivistä hinnoittelukäytännöistä. 
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Kilpailuneuvosto katsoi, että nämä käytännöt ovat vakavia. Postin yhteislähetykset riippuvat 
La Postesta, sillä yrityksellä on peruspostipalveluiden monopoli, toisin sanoen se kuljettaa ja 
jakaa kaiken postin. Koska La Postella on peruspostipalveluiden monopoli ja se säätelee 
yksipuolisesti näiden palveluiden saatavuutta, sillä on erityinen velvollisuus toimia 
varovaisesti ja tarkkaavaisesti ja noudattaa tarkasti hintoja. Tämä on erityisesti totta siksi, että 
yritys voi joko suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta käyttää väärin määräävää asemaansa postin 
yhteislähetysten naapurimarkkinoilla, joilla se myös toimii. Kilpailuneuvosto katsoi kuitenkin, 
että nämä käytännöt eivät muodostaneet La Posten tahallista ja yleistä strategiaa 
yhteislähettäjien häätämiseksi markkinoilta. Useat kirjeet vahvistavat, ettei La Poste pyrkinyt 
edistämään tätä järjestelmää ja että se totesi selvästi moneen otteeseen toivovansa, ettei 
käytäntö jatkuisi. Tästä syystä kilpailuneuvosto rajasi sakon 1 miljoonaan euroon.  
 
Kartellit 
 
Päätös N:o 05-D-10, tehty 15. maaliskuuta 2005 
Kilpailuneuvosto määräsi yhteensä 45 000 euron sakon Cerafelille, joka on Bretagnessa 
toimiva hedelmä- ja vihannesalan maatalouden talouskomitea, ja useille tuottajajärjestöille 
niiden kukkakaalin tukkumarkkinoilla Bretagnessa soveltamien kilpailunvastaisten 
käytäntöjen vuoksi.  
 
Kun kyseisiä käytäntöjä sovellettiin, Ranska oli Euroopan toiseksi suurin kukkakaalituottaja. 
Tuotetuista kukkakaaleista 50–60 prosenttia vietiin Saksaan, Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan ja Alankomaihin. 
 
Kukkakaalin jakeluketju perustui valtion tunnustamille tuottajajärjestöille. Yli 90 prosenttia 
tuotannosta keskittyy näihin järjestöihin, ja ne ovat saman alueellisen talouskomitean 
(Cerafel) jäseniä. 
 
Tärkein mekanismi, jonka kautta Bretagnessa tuotetut kukkakaalit tuodaan markkinoille, on 
eräänlainen käänteinen huutokauppa. Huutokauppaan päästäkseen myyjä-tavaranlähettäjillä 
on oltava virallinen hyväksyntä. 
 
Kilpailuneuvosto korosti analyysissaan, että Euroopan komissio oli jo vuonna 1977 tuominnut 
niihin yrityksiin sovelletut ehdot, jotka halusivat tulla hyväksytyiksi SICA Saint-Pol-de-
Léonin, UCPT:n ja SIPEFELin hoitamiin huutokauppoihin. Näin siksi, että ehtojen mukaan 
yritysten on ostettava tuotteet yksinomaan Cerafelin valvomilta markkinoilta. Niillä on oltava 
myös varastopakkaamo huutokauppa-alueella ja niiden on ostettava, työskenneltävä ja 
lähetettävä tuotteet vain omasta puolestaan. 
 
Nämä käytännöt ovat Ranskan ja EU:n kilpailusääntöjen vastaisia siltä osin kuin ne 
rajoittavat, estävät tai valvovat uusien tavaranlähettäjien pääsyä Bretagnessa järjestettäviin 
huutokauppoihin. 
 
Päätös N:o 05-D-38, tehty 5. heinäkuuta 2005 
Kilpailuneuvosto teki päätöksen, jossa se rankaisi Kéolis-, Connex- ja Transdev-yrityksiä 
niiden vuosina 1996–1998 tekemästä valtakunnallisesta kilpailunvastaisesta sopimuksesta. 
Sopimuksen tarkoituksena oli jakaa julkiset liikennemarkkinat (kaupunkien bussiliikenne) 
paikallis- ja aluehallintojen käynnistämissä tarjouskilpailuissa. 
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Huomattiin, että näiden kansallisten ja kansainvälisten kuljetusyritysten johtajat muodostivat 
kartellin, jonka tarkoituksena oli jakaa Ranskan kaupunkien joukkoliikennemarkkinat. 
Kartellin käytännesääntöjen mukaan kyseiset kolme yritystä pidättäytyivät kilpailusta silloin, 
kun jollain niistä oleva sopimus oli aika uudistaa.  
 
Näiden kilpailunvastaisten käytäntöjen avulla yritykset pystyivät määräämään paikallis- ja 
aluehallinnoilta veloitettavat hinnat. Tämän johdosta hinta, joka hallintoviranomaisten oli 
maksettava myöntäessään liikenneverkkojaan koskevia toimilupia, oli korkeampi kuin jos 
markkinat olisivat olleet avoinna kilpailulle. 
 
Kyseinen valtakunnallinen sopimus, jonka järjestivät tytäryhtiöidensä toimintaa tiiviisti 
seuraavat emoyhtiöt, vaikutti selvästi paikallisiin julkisiin liikennesopimuksiin monissa 
Ranskan kaupungeissa. 
 
Kilpailuneuvosto katsoi, että kartellin muodostaminen oligopolistisilla markkinoilla ja siitä 
saatu monopolivoitto (rahoitettu tässä tapauksessa paikallis- ja aluehallintojen julkisilla 
varoilla) on vakavimpia kilpailunvastaisia käytäntöjä. Tästä syystä se määräsi kyseisille 
kolmelle yritykselle yhteensä 12 miljoonan euron sakot. 
 
Tällaisella valtakunnallisella kartellilla on todennäköisesti merkittävä vaikutus yhteisön 
sisäiseen kauppaan laajuutensa ja tarkoituksensa vuoksi, sillä sen tavoitteena on estää 
kilpailijoita, sekä kansallisia että ulkomaisia, saamasta sopimuksia. Pariisin 
muutoksenhakutuomioistuin vahvisti tämän kilpailuneuvoston päätöksen kokonaisuudessaan 
7. helmikuuta 2006.  
 
Päätös N:o 05-D-65, tehty 30. marraskuuta 2005 
Kilpailuneuvosto määräsi sakot kolmelle matkapuhelinoperaattorille, Orange France, SFR ja 
Bouygues Télécom, niiden tehtyä kahdenlaisia kilpailunvastaisia sopimuksia, jotka vääristivät 
kilpailua markkinoilla. Kerran kuussa vuosina 1997–2003 matkapuhelinoperaattorit vaihtoivat 
yksityiskohtaisia, luottamuksellisia tietoja edellisen kuukauden aikana saatujen uusien 
asiakkaiden määrästä ja niiden asiakkaiden määrästä, jotka irtisanoivat sopimuksensa. 
 
Kilpailuneuvosto katsoi, että vaikka operaattorien päätös jakaa tietoja ei vaikuttanut niiden 
hintastrategioihin, se todennäköisesti kuitenkin vähensi kilpailua matkapuhelinmarkkinoilla, 
sillä kyseisille markkinoille on vaikea tulla.  
 
Kilpailuneuvosto katsoi myös, että kyseiset kolme operaattoria olivat vuosina 2000–2002 
tehneet sopimuksen, jonka tarkoituksena oli vakauttaa niiden markkinaosuuksien kehitys. 
Kilpailuneuvosto löysi monia vakavia, täsmällisiä ja vahvistavia todisteita tällaisen 
sopimuksen olemassaolosta. Näihin sisältyi käsinkirjoitettuja asiakirjoja, joissa 
nimenomaisesti viitattiin kyseisten kolmen operaattorin väliseen ”sopimukseen”, 
”markkinoiden rauhoittamiseen” ja ”markkinaosuuksia koskevaan Jaltan sopimukseen”. 
Lisäksi huomattiin eräitä yhtäläisyyksiä operaattoreiden kyseisenä aikana soveltamissa 
liiketoimintatavoissa. Keskipitkällä aikavälillä tarkasteltuna salainen yhteistyö auttoi näitä 
kolmea operaattoria säilyttämään osuutensa uusista asiakkaista suhteellisen vakaana, ja se 
tasoitti tietä niiden muuttaessa strategiaansa vuodesta 2000 alkaen. Kyseiseen vuoteen saakka 
matkapuhelinoperaattorit olivat tukeutuneet markkinaosuuden lisäämiseen varmistaakseen 
kasvunsa. Se vaati huomattavia investointeja. Vuodesta 2000 alkaen kyseiset kolme 
operaattoria ottivat samanaikaisesti käyttöön strategiat, joiden tarkoituksena oli vakauttaa 
niiden olemassa oleva asiakaspohja. Samaan aikaan loppui kilpailu markkinaosuuden 
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kasvattamisesta. Uusi strategia johti muun muassa hinnankorotuksiin ja erilaisiin 
toimenpiteisiin, kuten etusijan antamiseen sitoumuksia sisältäville sopimuksille 
puheaikakorttien sijaan, sekä ensimmäisen minuutin jälkeen 30 sekunnin jaksoissa 
tapahtuvaan laskuttamiseen. Kilpailuneuvosto katsoi näiden käytäntöjen olevan erityisen 
vakavia, sillä ne olivat aiheuttaneet merkittävää vahinkoa taloudelle ja kuluttajille. Se määräsi 
yhteensä 534 miljoonan euron sakot: Orange Francelle 256 miljoonaa euroa, SFR:lle 
220 miljoonaa euroa ja Bouygues Télécomille 58 miljoonaa euroa. 
 
Päätös N:o 05-D-70, tehty 19. joulukuuta 2005 
Kilpailuneuvosto teki päätöksen, jossa se määräsi sakkoja Disneyn videokasetteja Ranskassa 
yksinoikeudella jakelevalle BVHE:lle (Buena Vista Home Entertainment), Casino- ja 
Carrefour-vähittäisliikkeille ja tukkurille nimeltä SDO (Select Disc Organisation), koska 
kyseiset yritykset olivat tehneet vähittäishintaa koskevan hintasopimuksen vuosiksi 1995–
1998. 
 
BVHE:n aloitteesta vähittäisliikkeet Casino ja Carrefour ja tukkumyyjä SDO tekivät sen 
kanssa vertikaalisen sopimuksen tarkoituksenaan asettaa Disneyn videokasettien 
vähittäishinta keinotekoisen korkealle. Tätä käytäntöä täydennettiin yhteisellä 
liiketoimintatavalla, joka koski järjestelmän vakauttamiseen tähtäävien tietojen keräämistä, 
jakamista ja seurantaa. Sopimuksen tarkoituksena oli korottaa lapsille tarkoitettujen Disneyn 
videokasettien vähittäishinnat samalle tasolle kaikissa kyseisissä liikkeissä. 
 
Kilpailuneuvosto korosti, että kyseiset kilpailunvastaiset käytännöt olivat erityisen vakavia 
siltä osin kuin ne veivät kuluttajilta mahdollisuuden ostaa kyseiset tuotteet alhaisempaan 
hintaan, ts. hintaan, joka olisi ollut seurausta jakeluverkkojen välisestä todellisesta 
hintakilpailusta. Nämä käytännöt olivat vielä vakavampia siksi, että niihin syyllistyi suuri 
kansainvälinen konserni (Disney), jonka menettelytapa toimii helposti mallina koko alalle. 
Yrityksellä on myös erittäin vahva asema kyseisillä markkinoilla, sillä Disneyn videokasetteja 
kysytään jatkuvasti. 
 
BVHE:lle määrättyjä sakkoja alennettiin noin 25 prosenttia ja Carrefourin sakkoja noin 
40 prosenttia niiden todellisesta teoreettisesta määrästä, sillä yritykset sopivat, etteivät kiistä 
niitä vastaan esitettyjä väitteitä. Ne antoivat myös sitoumuksia tulevista menettelytavoista, 
jotka todennäköisesti palauttavat todellisen hintakilpailun markkinoille.  
 
Sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat 
 
Päätös N:o 05-D-72, tehty 20. joulukuuta 2005 
Useat vientiyritykset saattoivat kilpailuneuvoston käsiteltäväksi asian, joka koski 
21 lääketehtaan käyttöön ottamia menettelytapoja. Kilpailuneuvosto teki päätöksen kanteen 
perusteettomuudesta (joten asia jätettiin tutkimatta) sillä perusteella, että kantelun kohteena 
ollut menettelytapa ei ollut Ranskan eikä yhteisön kilpailulainsäädännön mukaan määräävän 
aseman väärinkäyttöä.  
 
”Lääkkeiden rinnakkaiskauppa” perustuu lääkkeiden hintaeroihin eri Euroopan maissa. 
Kyseessä on tukkumyyjä-viejien ja tuojien välinen lääkekauppa eri maissa verrattuna 
valmistajien itse eri maissa harjoittamaan lääkkeiden myyntiin joko suoraan tai paikallisten 
tytäryhtiöiden kautta. Rinnakkaiskaupan kohteena olevat tuotteet ovat ensi sijassa patentoituja 
yhdisteitä, joiden vientivaltiossa voimassa oleva säännelty hinta eroaa huomattavasti 
(vähintään 15 prosenttia) hinnasta, joka on voimassa tuotteen kuluttavissa maissa. Lääkkeiden 
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hintataso Ranskassa on lähellä eurooppalaista keskiarvoa. Hinnat ovat kuitenkin yli 
20 prosenttia alhaisemmat kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa, mikä on 
johtanut siihen, että Ranskasta on tullut näiden markkinoiden vientimaa.  
 
Useat ranskalaiset yritykset ovat perustaneet liiketoimintansa yksinomaan vientiin. Ne ostavat 
lääkealan tuotteita Ranskassa toimivilta valmistajilta ”säänneltyyn” hintaan ja myyvät ne 
sitten ulkomailla korkeampaan hintaan.  
 
Nämä yritykset olivat valittaneet, että lääketehtaat olivat asettaneet niille jakelurajoituksia ja 
syrjiviä ehtoja sekä kieltäytyneet myymästä niille tuotteita. Kantelijoiden mukaan näiden 
käytäntöjen syynä oli kaksi seikkaa: ensiksikin valmistajien kesken tehdyt sopimukset sekä 
valmistajien ja tukkumyyjä-jakelijoiden väliset sopimukset ja toiseksi valmistajien määräävän 
aseman väärinkäyttö. 
 
Kilpailuneuvoston päätös kattaa ainoastaan pelkkiä viejiä koskevan asian.  
 
 
Luettelo Ranskan kilpailuneuvoston perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan nojalla 
vuonna 2005 tekemistä päätöksistä: 

 
Päätöksen nro ja pvm Käytännöt Toimiala ja/tai yritykset Päätöksen 

luonne 

05-D-70 
tehty 24. helmikuuta 
2005 

Kartelli Siviilikäyttöön tarkoitetut aseet ja 
ampumatarvikkeet 
(Browning Winchester France) 

Seuraamus-
maksu 

05-D-10 
tehty 15. maaliskuuta 
2005 

Kartelli Kukkakaalimarkkinat(SICA, 
UCPT ja SIPEFEL) 

Seuraamus-
maksu 

05-D-12 
tehty 17. maaliskuuta 
2005 

Kartelli ja määräävän 
aseman väärinkäyttö 

Alueelliset päivälehdet 
20 Minutes / Metro v. EuroPQN 

Sitoumukset 

05-D-16 
tehty 26. huhtikuuta 
2005 

Määräävän aseman 
väärinkäyttö 

Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques (SACD) 

Sitoumukset 

05-D-38 
tehty 5. heinäkuuta 
2005 

Kartelli Julkinen liikenne (Kéolis, Connex, 
Transdev) 

Seuraamus-
maksu 

05-D-40 
tehty 13. heinäkuuta 
2005 

Kartelli GIE Cartes bancaires Kanne 
perusteeton 

05-D-49 
tehty 28. heinäkuuta 
2005 

Kollektiivinen vertikaalinen 
sopimus ja määräävän 
aseman väärinkäyttö 

Postituskoneet 
 

Seuraamus-
maksu 

05-D-54 
tehty 6. lokakuuta 2005 

Määräävän aseman 
väärinkäyttö 

Géosys v. Spot Image-Scot, CNES 
(ilma- tai satelliittivalokuvat) 

Kanne 
perusteeton 

05-D-55 
tehty 12. lokakuuta 
2005 

Kartelli Eteeristen öljyjen valmistaminen 
laventelista ja hybridilaventelista 
(CIHEF) 

Seuraamus-
maksu 

05-D-63 Määräävän aseman Postipalvelut Seuraamus-

http://www.conseil-concurrence.fr/
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tehty 17. marraskuuta 
2005 

väärinkäyttö La Poste -yhtymä maksu 

05-D-65 
tehty 30. marraskuuta 
2005 

Kartelli MatkapuhelinliikenneOrange Fran
ce, SFR, Bouygues Télécom 

Seuraamus-
maksu 

05-D-70 
tehty 19. joulukuuta 
2005 

Kartelli Äänitetyt videokasetit 
BVHE, Casino, Carrefour, SDO 

Seuraamus-
maksu 

05-D-72 
tehty 20. joulukuuta 
2005 

Kartelli ja määräävän 
aseman väärinkäyttö 

Viejinä toimivat tukkumyyjät v. 
lääketehtaat 

Kanne 
perusteeton 

 
Päätöksiin ja niihin liittyviin lehdistötiedotteisiin voi tutustua kilpailuneuvoston 
verkkosivuilla osoitteessa www.conseil-concurrence.fr 

Irlanti 
Sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat 
 
Kilpailuviranomainen v. Irish Dental Association 
Kilpailuviranomainen hyväksyi 28. huhtikuuta 2005 sovintoehdot, jotka Irish Dental 
Association oli tarjonnut kilpailuviranomaisen pantua vireille kanteen ylemmän oikeusasteen 
tuomioistuimessa (High Court). Kilpailuviranomainen oli aloittanut oikeusmenettelyn 
saatuaan tietää väitteistä, jotka koskivat Vhi DeCaren Irlannissa käyttöönottamaan yksityiseen 
hammasvakuutusjärjestelmään kohdistuvaa yhteisboikottia. Boikotti oli vastoin 
perustamissopimuksen 81 artiklaa ja vuonna 2002 annetun kilpailulain 4 §:ää. Lopullisen 
ratkaisun ehdot luki tuomioistuimessa oikeusavustaja kilpailuviraston puolesta. 
Sovintoratkaisun ehdot kuuluvat seuraavasti: 
”Kilpailuviranomainen on aloittanut oikeusmenettelyn, joka koskee kilpailulain 4 §:n 
1 momentin ja perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan rikkomista, ja Irish Dental 
Association Limitedin (’Irish Dental Association’) myöntämättä vastuuta osapuolet ovat 
sopineet seuraavaa: 
 
i. Irish Dental Association sitoutuu vahvistamaan jäsenilleen kirjallisesti 28 päivän kuluessa, 
että kukin hammaslääkäri voi järjestää omat liiketoimensa henkilökohtaisesti toimiessaan Vhi 
DeCaren tai vastaavien hammasvakuuttajien kanssa. Tämä lausunto korvaa aikaisemmat Irish 
Dental Associationin tässä asiassa antamat tiedotteet. 
 
ii. Irish Dental Association sitoutuu olemaan antamatta jäsenilleen tiedotteita, joissa 
kilpailulainsäädännön vastaisesti yksittäisiä hammaslääkäreitä kehotetaan pidättäytymään 
yhteistyöstä Vhi DeCaren tai muiden yksityisten hammasvakuuttajien kanssa. 
 
iii. Tämä muodostaa tuomioistuimen määräyksen, ja molemmat osapuolet voivat vapaasti 
panna tämän menettelyn uudestaan vireille ja/tai hakea siihen muutosta. 
 
iv. Kumpikin osapuoli vastaa omista tästä menettelystä aiheutuneista kuluistaan. 
 
v. Epäselvyyksien välttämiseksi tässä käytetty termi ”Irish Dental Association” kattaa Irish 
Dental Associationin henkilökunnan tai edustajat (alakomiteat mukaan luettuina).” 
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Vain kansalliset tuomioistuimet voivat päättää, onko kansallista lainsäädäntöä ja/tai EY:n 
perustamissopimusta rikottu. Kilpailuviranomainen vastaa kilpailuasioiden tutkinnasta; 
kilpailuviranomainen voi panna vireille siviilioikeudellisen menettelyn (jossa se toimii 
kantajana) ja kilpailuviranomainen ja/tai valtion ylin syyttäjä voivat nostaa syytteen 
rikosoikeuden piiriin kuuluvissa kilpailuasioissa. 

Italia 
Kartellit 

12. lokakuuta 2005 tehty päätös – äidinmaidonvastikkeiden hinnat 

Italian kilpailuviranomainen päätti lokakuussa 2005 tutkimuksen, joka koski seitsemää 
italialaista äidinmaidonvastikkeiden valmistajaa (Heinz Italy, Plada, Nestlé Italy, Nutricia, 
Milupa, Humana Italy ja Milte Italy), ja katsoi, että yritykset olivat sopineet hinnoista 
perustamissopimuksen 81 artiklan vastaisesti. Italian kilpailuviranomainen pyysi asetuksen 
(EY) N:o 1/2003 22 artiklan nojalla Ranskan, Saksan ja Espanjan kilpailuviranomaisia 
tarkastamaan eräiden niiden yritysten tilat, joita vastaan menettely oli aloitettu.  
 
Tutkimuksessa osoittautui, että 1) Italiassa myytävän äidinmaidonvastikkeen hinnat erosivat 
huomattavasti muissa Euroopan maissa myydyn vastikkeen hinnoista saman 
tuotemerkin/määrän osalta (äidinmaidonvastikkeen hinnat olivat Italiassa useimmiten 
150 prosenttia korkeammat kuin muissa EU:n jäsenvaltioissa: vastasyntyneille tarkoitetun 
vastikkeen hinnat olivat kolme kertaa korkeammat kuin alhaisimman hinnan maassa, kun taas 
vieroitusvalmisteiden hinnat olivat kaksinkertaiset); 2) korkeille hinnoille ei ollut 
asianmukaisia ja objektiivisia perusteita; 3) kaikki valmistajat asettivat apteekeille 
suositushinnat ja kyseiset hinnastot olivat laajasti saatavilla Internetissä; 4) toimittajat sopivat 
hintojen alentamisesta terveysministerin kehotuksesta; 5) suurten liikkeiden osuus myynnistä 
oli erittäin pieni; ja 6) rinnakkaistuontia ei ollut alhaisemman hintatason EU-maista.  
 
Kilpailunvastaisella järjestelyllä oli useita piirteitä. Ensinnäkin koko tutkimusajanjakson ajan 
toimittajat antoivat apteekeille suositushinnat (joita apteekit noudattivat) ja julkaisivat ne 
lääkealan tukkumyyjien verkkosivuilla, jolloin ne olivat kaikkien toimittajien käytössä. 
Terveysministerin pyydettyä yrityksiä vuonna 2004 alentamaan äidinmaidonvastikkeiden 
hintoja yritykset ottivat käyttöön yhteisen lähestymistavan, jonka tarkoituksena oli säilyttää 
mahdollisuuksien mukaan voimassa ollut korkea hintajärjestelmä ja varmistaa, että 
hinnanalennukset olisivat koordinoituja. Sen jälkeen, kun terveysministeri oli ensimmäisen 
kerran kehottanut alentamaan hintoja, toimittajat järjestivät maalis- ja huhtikuussa 2004 
erityiskokouksia valmistajien yhdistyksen pääkonttorissa ja kertoivat toisilleen, kuinka ne 
aikoivat reagoida kehotukseen. Tämän jälkeen ne kehittivät yhdessä parhaan tavan alentaa 
hintoja, mutta vain sillä ehdolla, että tämä ei haittaisi markkinoiden ”vakautta”. 
Tutkimuksessa ilmeni, että tuottajat olivat sopineet alentavansa hintoja enintään 10 prosenttia.  
 
Italian kilpailuviranomainen katsoi, että tuottajien keskinäinen suora yhteydenpito 
terveysministerin hinnanalennuskehotuksen jälkeen ja sopimus olla alentamatta hintoja yli 
10 prosenttia olivat suoria todisteita salaisesta yhteistyöstä. Lisäksi se, että 
äidinmaidonvastikkeiden valmistajat olivat hinnanalennuskeskusteluissaan viitanneet 
markkinoiden häiriytymiseen, vakuutti kilpailuviranomaisen siitä, että vähittäishintojen 
julkaiseminen laajasti verkkosivuilla oli tärkeä väline valvottaessa kunkin valmistajan 
käyttäytymistä, jotta pystyttiin tukemaan korkeisiin hintoihin liittyvää salaista strategiaa.  
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Mainitut yhdenmukaistetut menettelytavat pitivät äidinmaidonvastikkeiden hinnat Italiassa 
huomattavan korkealla tasolla kuluttajien haitaksi. Lisäksi valmistajat pystyivät 
varmistamaan, että niiden markkinaosuudet pysyivät vakaina vuosina 2003–2004. 
Kilpailuviranomainen määräsi yritykset lopettamaan rikkomisen ja määräsi niille yhteensä 
10 miljoonan euron sakot. Päätökseen on haettu muutosta.  
 

30. marraskuuta 2005 tehty päätös – vakuutustarkastajien palkkiot 

Italian kilpailuviranomainen päätti marraskuussa 2005 täytäntöönpanomenettelyn, jonka se oli 
aloittanut heinäkuussa 2004 perustamissopimuksen 81 artiklan nojalla ANIAa 
(vakuutusyhtiöiden kansallinen yhdistys) ja Italian kuutta suurinta vakuutustarkastajien 
yhdistystä vastaan (vakuutustarkastajat tutkivat korvaushakemuksia varmistaakseen, että 
kyseessä ei ole petos). Tutkimus koski kahta erillistä perustamissopimuksen 81 artiklan 
rikkomista:  

1) ANIAn ja kuuden suurimman vakuutustarkastajien yhdistyksen sopimus, jossa 
vahvistettiin vakuutustarkastajien palvelumaksut auto-onnettomuuksissa;  

2) eri toimenpiteet, joilla pyrittiin edistämään yhdenmukaisen omaisuusvahinkojen 
korjauskustannusten laskemisjärjestelmän käyttöä vakuutusyhtiöissä (sopimuksen 
mukaan käytettäisiin ANIAn laatimaa vakiolomaketta ja sovellettaisiin ANIAn ja 
autokorjaamojen välisessä sopimuksessa määriteltyjä kustannusparametrejä, kuten 
mahdollisesti käytettävien alkuperäisten varaosien hinta, ajoneuvojen korjaamiseen ja 
korvaamiseen kuluva aika ja työvoimakulut). 

Ensimmäisen rikkomisen osalta toimialakohtaisessa lainsäädännössä säädetään, että 
vakuutustarkastajien palkkiot määritetään monimutkaisessa prosessissa, johon myös 
viranomaiset osallistuvat. Tätä prosessia ei kuitenkaan ollut koskaan saatu päätökseen, ja 
kilpailuviranomainen katsoi, että osapuolten mahdollisuudet itsenäiseen menettelytapaan oli 
riittävän suuri, jotta ne olisivat suoraan vastuussa kilpailua rajoittavasta käytännöstä. 
Ensimmäisestä rikkomisesta ANIAlle ja vakuutustarkastajien järjestöille määrättiin yhteensä 
202 800 euron sakot.  

Toisen rikkomisen osalta todettiin, että ANIA oli edistänyt omaisuusvahinkojen 
korjauskustannusten laskemiseen tarkoitetun yhtenäisen järjestelmän käyttöä. Koska auto-
onnettomuuksien johdosta maksettavista vakuutuskorvauksista merkittävä osa on 
korjauskuluja, ANIAn menettelytavan katsottiin vaikuttavan yhteen 
moottoriajoneuvovakuutusten markkinoiden tärkeimmistä kilpailutekijöistä 
perustamissopimuksen 81 artiklan vastaisesti. Tämän toisen rikkomisen vuoksi ANIAlle 
määrättiin 2 000 000 euron sakko. Päätökseen on haettu muutosta. 

Täydellinen luettelo perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan nojalla vuonna 2005 tehdyistä 
päätöksistä: 

 
Perustamissopimuksen 81 

artikla 
Perust
amisso
pimuk
sen 82 
artikla

Lehdistötiedotteet 
(englanniksi www.agcm.it) 

Viikkotiedote 
(italiaksi 
www.agcm.it) 

25. elokuuta 2005 tehty  Nro 39, 30.8.2005 32-33-34/2005 
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päätös API-ENI 
12. lokakuuta 2005 tehty 
päätös 
äidinmaidonkorvikkeiden 
hinnat 

 Nro 49, 20.10.2005 40/2005 

30. marraskuuta 2005 tehty 
päätös vakuutustarkastajien 
palkkiot 

 Nro 56, 12.12.2005 48/2005 

 

Liettua 

Määräävän aseman väärinkäyttö 
 
Liettuan kilpailuneuvosto teki 22. joulukuuta 2005 Liettuan kilpailulain 9 §:n ja 
perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla päätöksen AB ”Mazeikiu naftaa” vastaan. Kyseinen 
yritys on ainoa kolmessa Baltian maassa toimiva jalostamo. Päätöksen mukaan yritys oli 
käyttänyt väärin määräävää asemaansa Liettuan polttoainemarkkinoilla ja Liettuan, Latvian ja 
Viron polttoainemarkkinoilla. Kilpailuneuvosto asetti yritykselle 9,275 miljoonan euron 
sakon sekä määräsi sen lopettamaan sääntöjenvastaisen toiminnan. 
 
Kilpailuneuvosto päätteli, että AB ”Mazeikiu nafta” oli käyttänyt väärin määräävää 
asemaansa ryhmittelemällä asiakkaat alueen perusteella ja soveltamalla syrjiviä alennuksia ja 
alennusjärjestelmiä, käyttämällä syrjiviä alennuksia tukkuasiakkaiden kanssa tehdyissä 
sopimuksissa ja sisällyttämällä näihin sopimuksiin sellaisia myyntiehtoja ja määrää koskevia 
velvollisuuksia, joiden johdosta tukkuasiakkaat joutuivat huonompaan kilpailuasemaan. AB 
”Mazeikiu naftan” toiminta vaikutti sekä tuontiin bensiini- ja dieselpolttoaineiden 
markkinoilla kolmessa Baltian maassa että Viron, Latvian ja Liettuan väliseen rajatylittävään 
kauppaan. Tämä puolestaan vaikutti kaupallisiin päätöksiin, joita kyseisillä markkinoilla 
toimivat jalostettujen polttoaineiden tärkeimmät mahdolliset maahantuojat tekivät. Tämän 
vuoksi kyseisten kolmen Baltian maan loppukuluttajilla ei ollut mahdollisuutta tehdä 
valintaansa erilaisista tuoduista bensiini- ja dieselpolttoaineista. 
 
Tutkimuksen aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä ja vaihdettiin tietoja Euroopan 
kilpailuviranomaisten verkostossa Viron, Latvian ja Puolan kanssa.  

Unkari 
Sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat 
 
(1) Unkarin kilpailuvirasto aloitti menettelyn, koska Hewlett Packard Magyarország Kft:n 
(HP) tulostimiin soveltamien takuuehtojen väitettiin olevan määräävän aseman väärinkäyttöä 
Unkarin kilpailulain ja perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla sekä kuluttajiin kohdistuva 
petollinen toiminta. Takuusääntöjen mukaan takuu ei ollut voimassa, jos tulostimen vika 
johtui vääränlaisesta käytöstä. Unkarinkielisissä takuusäännöissä todettiin kuitenkin myös, 
että uudelleen täytettyjen tai uudestaan valmistettujen mustesuihkukasettien käyttö oli 
vääränlaista käyttöä. Tämä antoi vaikutelman, että tällaisten tarvikkeiden käyttö johti takuun 
menetykseen. Asian käsittely siirrettiin osittain Euroopan komissiolle, sillä komissio käsitteli 
joitain kyseisen käytännön tekijöitä ja laajensi tutkimuksensa myös uusiin jäsenvaltioihin 
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siirtoa koskevan kuulemisen johdosta. Kilpailuvirasto jatkoi tutkimuksiaan Unkariin liittyvien 
tekijöiden osalta.  
 
Kilpailuvirasto katsoi päätöksessään, että sääntöjen asianmukaisen tulkinnan mukaan HP oli 
määrittänyt muiden kuin HP:n mustesuihkukasettien käytön ”vääränlaiseksi käytöksi”. Koska 
takuun päättyminen ei johtunut ”vääränlaisesta käytöstä” sinänsä vaan ainoastaan 
”vääränlaisesta käytöstä” johtuvista vioista, takuuehdoissa ei ollut kyse vapaiden 
korjauspalvelujen sitomisesta HP:n omien toissijaisten tuotteiden ostoon. Toisaalta 
kilpailevien toissijaisten tuotteiden käytön määrittäminen ”vääränlaiseksi” oli 
harhaanjohtavaa, koska kuluttajat saattoivat tulkita tämän tarkoittavan sitä, että he eivät saa 
ostaa muita kuin HP:n toissijaisia tuotteita. Ottaen huomioon petollisen toiminnan vähäisen 
vaikutuksen kilpailuun kilpailuvirasto määräsi, että menettely olisi keskeytettävä 
kuukaudeksi, vaikka se oli todennut rikkomisen tapahtuneen. HP määrättiin korjaamaan 
takuuehtojen sanamuoto kyseisen ajan kuluessa ja ilmoittamaan kuluttajille muutoksista ja 
niiden syistä kahdessa kansallisessa sanomalehdessä. Määräajan päätyttyä kilpailuvirasto 
totesi, että HP oli täyttänyt velvollisuutensa, ja päätti menettelyn.  
 
(2) Kilpailuvirasto aloitti tutkimuksen, jonka kohteena olivat Aréna Rt:n (jonka 
määräysvaltaan Budapestin urheilustadion kuuluu), Multimedia Light and Sound Kft:n 
(konserttien järjestäjä) ja Ticketpro Kft:n (lipunmyyntiyritys) väliset sopimukset niiden 
yksinoikeudellisen luonteen vuoksi. Vuosittaisen vuokrasopimuksen mukaan Multimedia sai 
erityisen etuoikeusaseman Arénalta (esim. maksuja koskeva erityiskohtelu: 
10 kulttuuritapahtuman (viihde) jälkeen 11. tapahtuma oli ilmainen; Multimedia sai 
nimikkeen ”Arénan pääyhteistyökumppani” jne.). Arénan ja Ticketpron (jossa Multimedialla 
oli merkittäviä kaupallisia intressejä) väliseen sopimukseen sisältyvä yksinoikeuslauseke 
tarkoitti käytännössä sitä, että jos jokin konserttien järjestäjä aikoi järjestää tapahtuman 
Budapestin urheilustadionilla, Aréna pystyi tekemään sopimuksen kyseisen konserttien 
järjestäjän kanssa vain, jos se sai konserttien järjestäjän velvoitetuksi käyttämään Ticketpron 
palveluja. Tämä sopimus antoi Multimedialle kohtuuttoman edun kilpailijoihinsa nähden 
etuoikeusasemansa lisäksi. Kilpailuvirasto katsoi, että sopimukset yhdessä vääristivät 
kilpailua. Sakkoja ei kuitenkaan määrätty, koska otettiin huomioon se, että tutkimuksen 
kohteena olleet sopimukset oli irtisanottu ennen päätöksen tekemistä, ja se, että kilpailun 
vääristyminen oli vähäistä. Kilpailuvirasto rajoittui toteamaan päätöksessä, että mainittujen 
kolmen yrityksen tekemät monimutkaiset sopimusjärjestelyt eivät soveltuneet 
yhteismarkkinoille. 
 
(3) Kilpailuvirasto aloitti kaksi erillistä menettelyä Unilever Magyarország Kft:tä ja Globus 
Konzervipari Rt:tä vastaan, koska yritysten väitettiin käyttäneen väärin määräävää asemaansa. 
Molemmat yritykset muuttivat jakelujärjestelmäänsä niin, että ne antoivat samoille yrityksille 
tehtäväksi pakasteiden, jäätelöiden ja vihannesten jakelun. Yhteisen jakelujärjestelmänsä 
uudistamisen jälkeen tuotteita ei enää toimitettu kolmelle yritykselle, jotka olivat aikaisemmin 
olleet verkoston jäseniä. Kilpailuvirasto katsoi, että väitettyä väärinkäyttöä koskeville 
toimenpiteille ei ollut perusteita, sillä Unilever Magyarország Kft. tai Globus Konzervipari Rt 
eivät kumpikaan olleet määräävässä asemassa markkinoilla. Markkinat määriteltiin yhteisön 
oikeuskäytännön sekä merkityksellisiä markkinoita ja vertikaalisia sopimuksia koskevien 
komission tiedonantojen mukaisesti. Määritelmässä otettiin huomioon jakelijoiden, ei 
niinkään loppukuluttajien, mieltymykset. Tämä johtui siitä, että jakelijat, jotka myös 
kuljettivat tuotteet, pystyivät kuljettajina helposti korvaamaan yhden pakastetuotteen toisella. 
Oli myös epätodennäköistä, että Unilever ja Globus olivat määräävässä asemassa 
kapeammilla eli jäätelöiden ja pakastevihannesten markkinoilla. 



 39

 
(4) Kansalliseen lainsäädäntöön perustuvaa yksittäispoikkeusta koskevan hakemuksen (tämä 
oikeus oli vielä olemassa hakemuksen jättöhetkellä) perusteella kilpailuvirasto aloitti 
menettelyn Rába-konsernia ja Integris-yritystä vastaan tutkiakseen, rajoittiko niiden 
yhdeksänvuotinen yksinoikeussopimus kilpailua. Lisäksi aloitettiin viran puolesta 
perustamissopimuksen 81 artiklan nojalla rinnakkainen menettely asetuksen (EY) N:o 1/2003 
3 artiklan mukaisten vaatimusten täyttämiseksi. Yhdeksänvuotinen sopimuskausi jaettiin 
kolmen vuoden jaksoihin niin, että seuraavaan jaksoon siirtyminen riippui uusista 
neuvotteluista. Tämän lausekkeen tarkoituksena oli selvästikin varmistaa, että sopimus ei 
kuuluisi vertikaalisesta ryhmäpoikkeuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 2790/1999 
soveltamisalan ulkopuolelle, sillä asetuksessa rajoitetaan yksinoikeusaika viiteen vuoteen. 
Sopimuksen muista lausekkeista ilmeni kuitenkin, että uusien neuvottelujen oli tarkoitus olla 
pelkästään muodollisia eikä Rába-konsernilla todellisuudessa ollut mahdollisuutta irtautua 
sopimuksesta ennen yhdeksänvuotisen kauden loppua. Kilpailuvirasto katsoi, että sopimus ei 
kuulunut asetuksen (EY) N:o 2790/1999 soveltamisalaan. Toisaalta todettiin, että sekä 
kansallisen kilpailulainsäädännön että perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan nojalla 
sopimus ei kuulunut yleisen kiellon soveltamisalaan. Tämän vuoksi kansallinen menettely 
päätettiin myöntämällä yksittäispoikkeus ja toinen, yhteisön lainsäädännön mukainen 
menettely lopetettiin perusteettomana. 
 

Alankomaat 
Kartellit 
 
Rakennusteollisuudessa määrätyt seuraamukset 

 
Alankomaiden kilpailuvirasto on tutkinut viime vuosina useita kartellikiellon rikkomisia 
rakennusteollisuuden eri toimialoilla. Kun kilpailuvirasto ja valtionhallinto olivat kehottaneet 
rakennusyrityksiä kertomaan totuuden käytännöistään, lukuisat yritykset antoivat 
vapaaehtoisesti tietoja kartellitoiminnasta. Alankomaiden kilpailuvirasto sai lokakuussa 2004 
päätökseen rakennustekniikka- ja infrastruktuurialan tutkimuksensa antamalla lausunnon 
(väitetiedoksianto). Asennustekniikka-alan tutkimukset lopetettiin puolestaan huhtikuussa 
2005. Molemmilla toimialoilla paljastui kartellirakenne, johon liittyi yleinen 
tarjouskeinottelujärjestelmä. Muiden toimialojen tutkimukset saatiin päätökseen syksyllä 
2005.  
 
Alankomaiden kilpailuvirasto kehitti nopeutetun seuraamusmenettelyn erityisesti 
rakennusteollisuutta varten, koska yritysten lukumäärä oli suuri ja monet olivat halukkaita 
antamaan tietoja nopeasti. Nopeutettu menettely on avoin vain yrityksille, jotka eivät kiistä 
paljastuneita kartellirakenteita ja osallistumistaan niihin. Yritykset, jotka haluavat ottaa osaa 
nopeutettuun menettelyyn saavat 15 prosentin alennuksen sakoista (yrityksille jää edelleen 
mahdollisuus muutoksenhakuun). Yrityksiin, jotka eivät halua osallistua nopeutettuun 
menettelyyn, sovelletaan seuraamusten osalta vakiomenettelyä, josta säädetään Alankomaiden 
kilpailulain 59–61 §:ssä. 
 
Rakennustekniikan ja infrastruktuurin toimiala 
 
Rakennustekniikan ja infrastruktuurin toimialalla 380 yrityksestä 90 prosenttia halusi 
osallistua nopeutettuun menettelyyn, ja ne saivat päätöksen, jossa määrättiin sakkoja. Tämän 



 40

alan nopeutettu menettely päättyi maaliskuussa 2005, ja sakkoja määrättiin yhteensä noin 
100 miljoonaa euroa. Seuraamuksia koskeva vakiomenettely on edelleen kesken. 

 
Asennustekniikan toimiala 
 
Asennustekniikan toimialalla 180 yrityksestä 88 prosenttia halusi osallistua nopeutettuun 
menettelyyn, joka päättyi lokakuussa 2005. Sakkoja määrättiin yhteensä noin 40 miljoonaa 
euroa. Seuraamuksia koskeva vakiomenettely on edelleen kesken.  
 
Asiatiivistelmä – asia 2021 OSB 
 
Alankomaiden kilpailuvirasto katsoi, että alankomaalainen siivousalan järjestö OSB oli 
vuosina 1998–2000 neuvonut jäseniään kerran vuodessa korottamaan hintoja tietyllä 
prosentilla. OSB:n johtokunta määritti prosenttimäärät kustannuskehitystä koskevien tietojen 
perusteella. Lisäksi vuoden 2000 puolivälissä OSB neuvoi jäseniään toteuttamaan 
ylimääräisen hinnankorotuksen.  
Alankomaiden kilpailuvirasto päätyi toteamaan, että OSB oli rikkonut kilpailulain 6 §:n 
1 momenttia ja perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa. Päätös vahvistettiin myös 
hallinnollisessa muutoksenhaussa ja OSB:lle määrättiin 2 000 000 euron sakko. 

 
Alankomaiden kilpailuvirasto päätti neuvoa-antavan komitean neuvosta hallinnollisessa 
muutoksenhakumenettelyssä, että käytettävissä ei ole riittävästi todisteita, joiden perusteella 
voitaisiin osoittaa, että CSU, Asito ja GOM, kolme siivousalan yritystä, joiden työntekijät 
olivat muun muassa OSB:n johtokunnan jäseniä, olisivat rikkoneet kilpailulain 6 §:n 1 kohtaa. 
Sakkoja koskeva määräys, joka oli osoitettu näille yrityksille, peruutettiin, sillä ei näytetty 
toteen, että CSU, GOM ja Asito olisivat panneet alulle suunnitelmat vuoden 2000 puolivälissä 
toteutetusta ylimääräisestä hinnankorotuksesta tai että ne olisivat toimineet aktiivisesti 
erityisessä roolissa valmistellen OSB:n neuvoja sen jäsenille.  
 
Asiatiivistelmä – 2910 Interpay 
 
Asia koski Interpay-yhteisyritystä, jonka perustivat kahdeksan alankomaalaista pankkia PIN-
pankkikorttijärjestelmän hallinnoimiseksi. Selvitys- ja toimituspalvelujen tarjoamisen lisäksi 
Interpay teki suoraan kokonaan omistamansa tytäryhtiön Beanetin kautta vähittäiskauppiaiden 
kanssa sopimuksia luottokorttitapahtumien vastaanotosta ja tarjosi näille maksutakuun 
kullekin Interpayn valtuuttamalle maksutapahtumalle. 

Alankomaiden kilpailuvirasto määräsi sakot Interpaylle, koska se oli soveltanut liian korkeita 
hintoja ja myynyt verkkopalveluja yhteistoiminnallisena yhteisyrityksenä. Päätös tehtiin 
Alankomaiden kilpailulain perusteella, koska asetus (EY) N:o 1/2003 ei ollut vielä voimassa. 
Hallinnollinen muutoksenhakumenettely aloitettiin kuitenkin 1. toukokuuta 2004 jälkeen 
Alankomaiden kilpailuviraston johtokunnassa ja siinä otetaan huomioon yhteisön 
kilpailuoikeus. Interpayn liian korkeita hintoja koskeneesta asiasta luovuttiin osana 
herrasmiessopimusta, joka tehtiin vähittäismyyjien Interpaytä ja sen osakaspankkeja vastaan 
nostamassa oikeusjutussa saavutetun ratkaisun johdosta. Kyseisessä ratkaisussa pankit 
suostuivat alentamaan hintojaan vähintään 20 prosenttia. 
 
Katsottiin, että maksukorttitapahtumien vastaanottoon liittyvien rahoitustekijöiden 
keskittäminen yhden pankkienvälisen organisaation käsiin sulkee pois kauppiailta 
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pankkienvälisen kilpailun perustamissopimuksen 81 artiklan vastaisesti (yhteisön 
kilpailuoikeuden soveltaminen vertikaalisesti integroituneeseen maksukorttialaan). 

Alankomaiden kilpailuvirasto päätti alentaa osakkaille määrätyt sakot yhteensä 
14 000 000 euroon. Sakkojen alentamisen syynä oli sosiaalisesti tehokkaita rahasiirtoja 
edistävän rahaston perustaminen. Pankit tallettivat tähän rahastoon yhteensä 
10 000 000 euroa. 
 
Asiatiivistelmä – 1615 Polkupyörien valmistajat 
Huhtikuun 21. päivänä 2004 tekemässään päätöksessä Alankomaiden kilpailuviraston 
pääjohtaja määräsi seuraamuksia kolmelle Alankomaiden suurimmalle polkupyörien 
valmistajalle (niiden yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin 80 prosenttia (vuoden 2000 
myynti) Alankomaiden polkupyörämarkkinoilla) niiden rikottua Alankomaiden kilpailulain 
6 §:ää (joka on samantapainen kuin perustamissopimuksen 81 artikla). Accell 
(tytäryhtiöidensä Batavusin ja Kogan kautta), Gazelle ja Giant olivat kokoontuneet kahdesti 
neuvottelemaan vuoden 2001 pyöräilykauden (tulevasta) hinnoittelustrategiasta. Rikkominen 
tapahtui 1. syyskuuta 2000 ja 1. syyskuuta 2001 välisenä aikana. Kilpailuviraston pääjohtaja 
määräsi Accellille 12 809 000 euron, Gazellelle 12 898 000 euron ja Giantille 
3 978 000 euron sakon. Polkupyörävalmistajat valittivat päätöksestä. Alankomaiden 
hallintolainsäädännön mukaan Alankomaiden kilpailuviraston johtokunnan on (nykyisin) 
käsiteltävä pääjohtajan päätös hallinnollisessa muutoksenhakumenettelyssä ennen kuin 
osapuolet voivat hakea päätökseen muutosta tuomioistuimessa. Marraskuun 24. päivänä 2005 
tekemässään päätöksessä kilpailuviraston johtokunta hylkäsi useimmat osapuolten väitteet. 
Päätöksessä sovellettiin perustamissopimuksen 81 artiklaa rikkomiseen. Näin ei ollut laita 
kiistanalaisessa päätöksessä, sillä päätös oli tehty ennen asetuksen (EY) N:o 1/2003 
voimaantuloa. Puolustautumisoikeuksien loukkaamisen vuoksi johtokunta myönsi osapuolille 
10 prosentin alennuksen sakoista. Hallinnollisen muutoksenhaun jälkeen sakot olivat 
seuraavat: Accell: 11 528 000 euroa, Gazelle: 11 608 000 euroa, Giant: 3 421 000 euroa. 
Päätöstä koskeva muutoksenhaku on tuomioistuimen käsiteltävänä. 
 
Asiatiivistelmä – 3353 CR Delta 

 
Joulukuun 31. päivänä 2003 tekemässään päätöksessä Alankomaiden kilpailuviraston 
pääjohtaja määräsi seuraamuksia CR Deltalle tämän rikottua Alankomaiden kilpailulain 
24 §:ää (joka on samantapainen kuin perustamissopimuksen 82 artikla), sillä kolme 
alennusjärjestelmää katsottiin yhdessä ja erikseen määräävän aseman väärinkäytöksi. CR 
Delta toimittaa jalostussonnien spermaa karjankasvattajille. Sen myöntämät määräalennukset 
eivät olleet laskutushyvityksiä, vaan ne maksettiin yhden vuoden viitejakson lopussa. 
Alennusprosentti nousi asteittain (1–5 prosenttia) ostetun määrän mukaan. Alennus laskettiin 
asiakkaan CR Deltalta ostaman jalostussonnien sperman kokonaisliikevaihdon mukaan. 
Toinen alennus (1–2 prosenttia) myönnettiin, jos asiakas sitoutui hankkimaan käyttämänsä 
jalostussonnien sperman (lähes) yksinomaan (90–100 prosenttia) CR Deltalta. Kolmannessa 
järjestelmässä myönnettiin 10 prosentin alennus asiakkaan ostamasta luokitellusta 
jalostussonnien spermasta, jos asiakas suostui testaamaan luokittelematonta jalostussonnien 
spermaa. CR Deltan markkinaosuus merkityksellisillä markkinoilla oli noin 80 prosenttia. 
Rikkominen tapahtui 1. syyskuuta 2001 ja 1. syyskuuta 2003 välisenä aikana. Kilpailuviraston 
pääjohtaja asetti 2 600 000 euron sakon ja antoi kaksi määräystä. CR Delta haki päätökseen 
muutosta. Hallinnollisessa muutoksenhakumenettelyssä Alankomaiden kilpailuviraston 
johtokunta hylkäsi kaikki kyseisen osapuolen esittämät väitteet. Koska asetus (EY) N:o 
1/2003 oli tullut voimaan, rikkomiseen sovellettiin perustamissopimuksen 82 artiklaa, toisin 
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kuin alkuperäisessä sopimuksessa. Muutoksenhakuasia on nyt vireillä Alankomaiden 
kilpailutuomioistuimessa.  
 
Täydellinen luettelo perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan nojalla vuonna 2005 tehdyistä 
päätöksistä:  

 
Rakennusala 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-40_bouw.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-32.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_29_installatie.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_13.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_12.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_01.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

4/04_24.asp 
 
OSB 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/0
5_08.asp 

Interpay 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp 

Polkupyörien valmistajat 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp 

CR Delta 

http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp 
 

Itävalta 
Sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat 
 
Rakennusinsinöörien palkkiotaulukko 
BWB (ja liittotasavallan kartelliasioiden yleinen syyttäjä) teki kesäkuussa 2004 laajan 
tutkimuksen jälkeen kartellituomioistuimelle hakemuksen, jonka mukaan rakennusinsinöörien 
palkkiotaulukko (Honorarordnung der Baumeister (HOB)) olisi kumottava. Tässä tapauksessa 
palkkiotaulukko merkittiin kartellirekisteriin järjestön ei-sitovana suosituksena, jossa 
määritettiin tiettyjen toimintojen hinnat. 
 
Kilpailuviranomainen katsoi, että palkkiotaulukko ei ollut yhteensopiva 
perustamissopimuksen 81 artiklan kanssa. Laajan tutkimuksen jälkeen kartellituomioistuin 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp
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määräsi 14. huhtikuuta tehdyllä päätöksellä rakennusalan yhdistyksen kumoamaan 
palkkiotaulukon, koska BWB:n ja liittovaltion kartelliasioiden yleisen syyttäjän näkemystä 
myötäillen se katsoi, että palkkiotaulukko oli yhteisön kilpailuoikeuden vastainen. Ylempi 
kartellituomioistuin vahvisti tämän päätöksen  
 

Muut täytäntöönpanotoimet 

Lufthansa / itävaltalaiset matkatoimistot 
Lufthansa ilmoitti 1. marraskuuta 2004, että se muuttaisi myyntijärjestelmänsä ja ottaisi 
käyttöön nettohintamallin. Tämän johdosta matkatoimistoille ei enää maksettu peruspalkkiota. 
Matkatoimistot voivat kuitenkin vapaasti veloittaa omia palvelumaksuja asiakkailta. Kukin 
matkatoimisto sai päättää, milloin se veloittaa palvelumaksun ja kuinka paljon.  
 
Matkatoimistojen yhdistys pani asian vireille kartellituomioistuimessa marraskuussa 2004 ja 
väitti, että palkkion poistaminen, johon liittyi Lufthansan vaatimus siitä, että nettohinta 
ilmoitetaan lentolipussa, olisi kiellettävä hintojen vahvistamisena. Kanne hylättiin. 
Tuomioistuin katsoi, että asiaan oli sovellettava perustamissopimuksen 81 artiklaa, koska 
myyntijärjestelmää käytettiin useissa EU:n jäsenvaltioissa, mutta että kyse ei ollut 
sääntöjenvastaisesta hintojen vahvistamisesta. Matkasopimus tehtiin suoraan Lufthansan ja 
asiakkaan välillä ja Lufthansa asetti myyntihinnan vain tälle kuljetussopimukselle. 
Matkatoimisto ainoastaan välitti asiakkaan puolesta kiinnostuksen ilmaisun. Matkatoimiston 
harkinnanvaraan jäi, veloittaako ja kuinka paljon tästä neuvontapalvelusta. Matkatoimistojen 
kilpailuvapautta ei siis rajoitettu. 
 
Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaan liittyvät kartellituomioistuimen päätökset 

- Rakennusinsinöörien palkkiotaulukko 
- Lufthansa / itävaltalaiset matkatoimistot 
- redmail - Logistik & Zustellservice GmbH / Österreichische Post AG 
- Synchron Film & Video Bearbeitungs GesmbH / da Vinci Systems, LLC; Datim GmbH*  
(* päättynyt osapuolten sovittua asian) 
 
Linkki BWB:n toimintakertomukseen (kaikki paitsi Synchron Film ym.): 
 http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht.htm 

 

Portugali 
Sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat 
 
Portugalin eläinlääkäriyhdistys 
 
Eläinlääkärien ammattiyhdistys hyväksyi vuonna 1996 alan ammattisäännöt, joissa 
määrättiin, että eläinlääkärin (myös muista Euroopan unionin jäsenvaltioista kotoisin 
olevan) omalla vastaanotolla suoritetuista palveluista on veloitettava kansallisen 
eläinlääkäriliiton vahvistama vähimmäismaksu.  
 
Portugalin kilpailuviranomainen katsoi, että Portugalin eläinlääkäriyhdistys oli 
perustamissopimuksen 81 artiklan vastaisesti luonut vähimmäismaksun veloitusta 
koskevan velvollisuuden, ja määräsi sille yhteensä noin 76 000 euron sakon 

http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht.htm
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19. toukokuuta 2005 tekemässään päätöksessä. Rikkomisen vakavuuden vuoksi 
rikkomiseen syyllistyneen yhdistyksen oli julkaistava päätös Portugalin virallisessa 
lehdessä ja valtakunnallisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. Lisäksi 
eläinlääkäriyhdistyksen oli julkaistava toteutettavat toimenpiteet verkkosivuillaan ja 
aikakausjulkaisussa 15 päivän kuluessa. 
 
Portugalin kilpailuviranomainen katsoi, että eläinlääkäriyhdistyksen päätöstä ottaa 
käyttöön vähimmäismaksuvelvoite ei voida katsoa tarpeelliseksi eläinlääkärin itsenäisen 
ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi asiassa Wouters annetussa tuomiossa (C-
309/99) tarkoitetussa merkityksessä.  
 
Tämä oli Portugalin kilpailuviranomaisen ensimmäinen päätös, joka koski EY:n 
perustamissopimukseen sisältyvien kilpailusääntöjen rikkomista ja annettiin uudessa 
yhteisön kilpailusääntöjen soveltamisen hajautetussa järjestelmässä. 
Päätökseen on haettu muutosta Lissabonin kauppatuomioistuimessa (tuomioistuin 
antanee päätöksensä vuoden 2006 alkupuolella).  
 
Portugalin hammaslääkäriyhdistys 
 
Portugalin hammaslääkäriyhdistys hyväksyi alan ammattisäännöt, joissa määrättiin, että 
hammaslääkärin omalla vastaanotolla suoritetuista palveluista on veloitettava yhdistyksen 
vähimmäis- ja enimmäispalkkiot.  
 
Portugalin kilpailuviranomainen katsoi, että Portugalin hammaslääkäriyhdistys oli 
perustamissopimuksen 81 artiklan vastaisesti luonut vähimmäis- ja enimmäispalkkion 
veloitusta koskevan velvollisuuden ja määräsi sille yhteensä noin 160 000 euron sakon 
30. kesäkuuta 2005 tekemässään päätöksessä. Rikkomisen vakavuuden vuoksi rikkomiseen 
syyllistyneen yhdistyksen oli julkaistava päätös Portugalin virallisessa lehdessä ja 
valtakunnallisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. Lisäksi Portugalin 
hammaslääkäriyhdistyksen oli julkaistava toteutettavat toimenpiteet verkkosivuillaan ja 
aikakausjulkaisussa 20 päivän kuluessa. 
 
Portugalin kilpailuviranomainen katsoo, että Portugalin hammaslääkäriyhdistyksen päätöstä 
vähimmäispalkkiovelvoitteen käyttöönotosta ei voida katsoa asiassa Wouters annetussa 
tuomiossa tarkoitetuksi yleisen edun mukaiseksi pakottavaksi syyksi. 
Päätökseen on haettu muutosta Lissabonin kauppatuomioistuimelta (ks. Yhteisön 
kilpailusääntöjen soveltaminen kansallisissa tuomioistuimissa). 

 
Luettelo perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan nojalla vuonna 2005 tehdyistä päätöksistä: 
 
Portugalin eläinlääkäriyhdistys  
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease07_2005.pdf 
 
Portugalin hammaslääkäriyhdistys 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease08_2005.pdf 
 
Suositus nro 1/2005 – kaasuala 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendacao1_2005.pdf 
 
Suositus nro 2/2005 – matkapuhelinpalvelut 

http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease07_2005.pdf
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease08_2005.pdf
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendacao1_2005.pdf
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http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendation2_2005.pdf 

Slovakia 

Kartellit 

Slovakian tiehallinto järjesti vuonna 2004 tarjouskilpailun moottoritieosuudesta D1 
Mengusovce–Jánovce. Kyseinen osuus jaettiin kahteen osaan eli oli tehtävä kaksi erillistä 
tarjousta. 
 
Kummassakin tarjouskilpailussa alhaisimmat tarjoushinnat ylittivät valtion määrittämän 
enimmäishinnan noin 20 prosenttia. Molemmat tarjouskilpailut mitätöitiin. Slovakian 
monopolien valvontavirasto aloitti tutkimukset arvioidakseen, olivatko osallistujat tehneet 
kilpailunvastaisen sopimuksen.  
Vertailemalla tarjouskilpailuun osallistuneiden hintatarjouksia yksittäisten tekijöiden osalta 
(tarjouskilpailueritelmä sisälsi lähes 900 tekijää) monopolien valvontavirasto huomasi, että 
kaikkien moottoritien ensimmäistä osuutta koskevaan tarjouskilpailuun osallistuneiden 
hintatarjoukset olivat yksittäisten tekijöiden osalta epätavallisen yhdenmukaiset.  
Monopolien valvontavirasto katsoi, että tarjouskilpailun osallistujat olivat tehneet kilpailua 
rajoittavan sopimuksen, joka johti moottoritien ensimmäistä osuutta koskevaan 
hintakoordinointiin. Monopolien valvontavirasto ei kuitenkaan löytänyt riittävästi todisteita 
salaisesta yhteistyöstä moottoritien toista osuutta koskevassa tarjouskilpailussa. Monopolien 
valvontavirasto määräsi osallistujille 1 473 978 000 Slovakian korunan (40 000 000 euron) 
sakon. 

 
Luettelo perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan nojalla vuonna 2005 tehdyistä päätöksistä: 

 
Slovakian asianajajaliitto – mainontaa koskevat rajoitukset (päätös nro 2005/KH/1/1/136, 
tehty 22. joulukuuta 2005) 
(http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2098) 

 
Strabag a.s., Tšekki, Doprastav, a.s., Slovakia, BETAMONT s.r.o., Slovakia, Inžinierske 
stavby, a.s., Slovakia, Skanska DS a.s., Tšekki, Skanska BS a.s., Slovakia, Mota - Engil, 
Engenharia e Construcao, S.A., Portugali – salainen yhteistyö tarjouskilpailussa (päätös nro 
2005/KH/1/1/137, 23. joulukuuta 2005) 
(http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2097) 
 

Suomi 
Kilpailuvirasto sovelsi yhteisön kilpailusääntöjä yhdessä asiassa vuonna 2005. 
Kilpailuvirasto teki päätöksen, jonka mukaan Suomen Numeropalvelu Oy (SNOY) oli 
käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa vaatimalla, että sen puhelinhakemisto- ja 
luettelopalveluja tarjoavat asiakasyritykset eivät saa tarjota palveluitaan loppuasiakkaille 
Internetissä ilmaiseksi ja ilman rekisteröitymistä. 
 
SNOY on Fonecta Group Oy:n ja Finnet-Media Oy:n omistama yhteisyritys, joka ylläpitää 
valtakunnallista tilaajatietokantaa sekä jälleenmyy tietoja hakemisto- ja luettelopalveluja 
tarjoaville yrityksille. SNOY:lla ei tällä hetkellä ole kilpailijoita. SNOY:n omistajat 
kilpailevat kantelun tehneen Oy Eniro Finland Ab:n kanssa hakemisto- ja luettelopalveluiden 
tarjoajina. 

http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendation2_2005.pdf
http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2098
http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2097
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Tutkimustensa perusteella kilpailuvirasto katsoi, että SNOY:n menettelyssä oli tosiasiallisesti 
kyse pyrkimyksestä estää uudentyyppisiä palveluja tarjoavien kilpailijoiden tulo markkinoille. 
Samalla SNOY:n menettely hidastaa uutta teknologiaa hyödyntävien ja 
käyttäjäystävällisempien, monipuolisempien ja kustannustehokkaampien hakemisto- ja 
luettelopalveluiden kehittämistä. SNOY:n menettely on tämän vuoksi ristiriidassa lainsäätäjän 
tavoitteleman uudentyyppisten puhelinluettelopalveluiden tarjonnan lisäämisen ja käytön 
edistämisen kanssa. 
 
Kilpailuvirasto kieltää päätöksessään SNOY:n menettelyn kilpailunrajoituslain ja 
perustamissopimuksen 82 artiklan vastaisena. Päätöksessä SNOY:lle asetetaan myös 
tilaajatietojen toimitusvelvoite. Päätöksen tehosteeksi määrättiin juokseva uhkasakko. 
Kieltopäätöksen lisäksi kilpailuvirasto teki markkinaoikeudelle esityksen 150 000 euron 
kilpailunrikkomusmaksun määräämiseksi SNOY:lle. Päätös (1097/61/2003) on saatavilla 
kilpailuviraston verkkosivuilla: 
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-
2005-61-1097 

Ruotsi 

Määräävän aseman väärinkäyttö 
 
Dnr 797/2004 
SES, joka valmistaa ja jakelee sähköasennustarvikkeita Ruotsin markkinoilla, käytti väärin 
määräävää asemaansa tavallisten pistorasioiden ja katkaisijoiden (mukaan luettuina 
kaukokytkimet, aikakytkimet ja valonsäätimet) valmistus- ja jakelumarkkinoilla 
sisällyttämällä tukkuasiakkaiden kanssa tekemiinsä sopimuksiin kanta-asiakasalennukset. 
Näillä alennuksilla SES vaikeutti uusien yritysten pääsyä markkinoille. 
Tulos: sitoumuspäätös sekä esitys 3 miljoonan Ruotsin kruunun sakoksi, joka tulee 
sovellettavaksi, jos Tukholman käräjäoikeus vahvistaa sen. 

 
Dnr 873/2005 
TS, ruotsalainen teleoperaattori, käytti väärin määräävää asemaansa yksityisasiakkaille 
kiinteästä sijaintipaikasta yleiseen puhelinverkkoon tarjottavien liittymien markkinoilla. TS 
pyrki rajoittamaan IP-pohjaista pääsyä puhelinpalveluihin tarjoavien laajakaista-operaattorien 
kilpailua tarjoamalla valikoivia alennuksia kiinteän verkon liittymän asentamisesta niille 
asiakkaille, jotka pyytävät tilaajanumeronsa siirtämistä uuden operaattorin verkkoon.  
Tulos: kieltopäätös sekä esitys 44 miljoonan Ruotsin kruunun sakoksi, joka tulee 
sovellettavaksi, jos Tukholman käräjäoikeus vahvistaa sen.  
 
Sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat 
 
Dnr 532/2004 
EB valmistaa ja jakelee tapetteja Ruotsin markkinoilla. EB:llä on erittäin vahva asema 
tapettien valmistus- ja jakelumarkkinoilla maalarien ja tapetoijien osalta. Ruotsin 
kilpailuviraston tutkimuksessa selvisi, että EB on vaikeuttanut uusien vähittäismyyjien tuloa 
markkinoille soveltamalla vähittäismyyjiin valikoivaa määrällistä kriteeriä valikoivassa 
jakelujärjestelmässään. EB:n valikoivalle jakelujärjestelmälle ei voida myöntää poikkeusta 
EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten 

http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
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sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 22 päivänä joulukuuta 1999 
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2790/1999 nojalla.  
Tulos: sitoumuspäätös sekä ehdotus 1 miljoonan Ruotsin kruunun sakoksi. 

 
Luettelo perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan nojalla vuonna 2005 tehdyistä päätöksistä: 

 

 
 

Yhdistynyt kuningaskunta 

Sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat 
 
MasterCard UK Members Forum Limited – 6. syyskuuta 2005 
Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuvirasto (Office of Fair Trading, OFT) katsoi, että 
MasterCard UK Members Forumin jäsenet ja muut Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevat 
MasterCardin lisenssinhaltijat olivat osallistuneet sopimukseen, joka rikkoo sekä 

• EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan kieltoa että 

• vuoden 1998 kilpailulain 2 §:ssä olevaa I luvun kieltoa. 

Sopimus, jossa asetettiin kaikkiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa julkaistuilla MasterCard-
korteilla tehtyihin tapahtumiin sovellettava monenvälinen toimitusmaksu, oli voimassa 
1. maaliskuuta 2000 ja 18. marraskuuta 2004 välisenä aikana. Marraskuun 18. päivänä 2004 
otettiin käyttöön uudet järjestelyt Yhdistyneessä kuningaskunnassa julkaistuilla MasterCard-
korteilla tehtyihin tapahtumiin sovellettavan monenvälisen toimitusmaksun määrittämiseksi. 

OFT katsoi, että kilpailusääntöjen vastainen sopimus rajoitti kilpailua kahdella tavalla. 
Ensiksikin se johti kollektiiviseen sopimukseen monenvälisen toimitusmaksun tasosta (itse 
asiassa kollektiiviseen hintasopimukseen). Toiseksi se johti MasterCard UK Members 

Asia nro  Yritys Linkit 
Dnr 532/2004 Eco-Borås Tapeter http://www.konkurrensverket.se/ovr/Boråstap

eter.shtm 
Dnr 873/2005 TeliaSonera Sverige AB http://www.konkurrensverket.se/press/pressm

eddelanden/2005/prm12_2005.shtm 
 

Dnr 797/2004 Schneider Electric 
Sverige AB  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm 

Dnr 948/2003 Teracom AB  http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-
0948.htm  
 

Dnr 586/2004 Nokia Corporation http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0586.htm  

Dnr 1126/2004 Brenntag Nordic 
Holdning 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
1126.htm  

Dnr 883/2004 Reci Industri /Dansk Olie 
Genbrug A/S 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0883.htm  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
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Forumin jäsenille ja muille MasterCardin lisenssinhaltijoille aiheutuneiden eräiden (ulkoisten) 
kustannusten perusteettomaan perintään monenvälisen toimitusmaksun kautta. 

Kilpailusääntöjen vastainen sopimus ilmoitettiin OFT:lle 1. maaliskuuta 2000 päätöstä varten. 
Kaikkien tähän asiaan liittyvien olosuhteiden johdosta OFT ei katsonut aiheelliseksi määrätä 
seuraamusta sopimuksesta johtuneesta rikkomisesta. Koska sopimusta ei enää sovelleta, 
kysymys määräysten antamisesta ei tullut esille tässä asiassa. Tämän päätöksen perustana 
olevia periaatteita sovelletaan kuitenkin todennäköisesti uusiin järjestelyihin, jotka koskevat 
monenvälisen toimitusmaksun määrittämistä. 
 
Muut täytäntöönpanotoimet 
 
Gamma Telecom Limitedin kantelu BT Wholesalea vastaan tukkupuhelujen alennetuista 
hinnoista 1. joulukuuta 2004 ja 17. kesäkuuta 2005 välisenä aikana 
Telealan sääntelyvirasto (Office for Communications, Ofcom) katsoi, että British 
Telecommunications Group plc (BT) ei ollut rikkonut vuoden 1998 kilpailulain 18 §:ää (II 
luvun kielto) tai perustamissopimuksen 82 artiklaa tarkistettujen hintojen osalta. Kyseiset 
hinnat olivat tulleet voimaan 1. joulukuuta 2004 ja niitä sovellettiin BT:n 
tukkupuhelutuotteisiin (BT:n tarkistettu tukkupuhelujen tariffirakenne).  

Ofcom teki kyseisen päätöksen saatuaan loppuun tutkimuksen, joka oli aloitettu Gamma 
Telecom Limitedin (Gamma) kanneltua, että BT:n tarkistettu tukkupuhelujen hintarakenne 
merkitsi kilpailunvastaista hintapainostusta. 

Päätöksessä esitetään yksityiskohtaisesti Ofcomin kanta, jonka mukaan erilaisten oletusten ja 
skenaarioiden perusteella arvioiden BT:n tarkistetussa tukkupuhelujen tariffirakenteessa ei 
ollut kyse hintapainostuksesta eikä sen vuoksi ollut perusteita toimenpiteisiin. 
 
VIP Communications Limitedin T-Mobile (UK) Limitediä vastaan tekemän kantelun 
uudelleentutkinta – 30. kesäkuuta 2005 
Ofcom katsoi, että T-Mobile ei ollut rikkonut II luvun kieltoa tai perustamissopimuksen 
82 artiklaa keskeyttämällä/katkaisemalla palvelut, joita se oli tarjonnut VIP:lle käytettäväksi 
tämän GSM-yhdyskeskuksissa, samalla kun sen väitettiin tarjoavan edelleen samoja palveluja 
muille yrityksille GSM-yhdyskeskuksissa käytettäväksi. Tämän vuoksi ei ollut perusteita 
toimenpiteisiin T-Mobilea vastaan. 
 
Floe Telecom Limitedin Vodafone Limitediä vastaan tekemän kantelun uudelleentutkinta – 
30. kesäkuuta 2005 
Ofcom katsoi, että Vodafone ei ollut rikkonut vuoden 1998 kilpailulain II luvun kieltoa tai 
perustamissopimuksen 82 artiklaa katkaisemalla palvelut, joita se oli tarjonnut Floelle 
käytettäväksi tämän GSM-yhdyskeskuksissa, samalla kun sen väitettiin tarjoavan edelleen 
samoja palveluja muille yrityksille GSM-yhdyskeskuksissa käytettäväksi. Tämän vuoksi ei 
ollut perusteita toimenpiteisiin Vodafonea vastaan. 
 
NTM Sales and Marketing Ltd:n kantelu Portec Rail Products (UK) Ltd:iä vastaan 
sähköisissä raiteiden voitelulaitteissa käytettävän voiteluaineen toimittamista koskevassa 
asiassa – 19. elokuuta 2005 
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Rautatieliikenteen sääntelyvirasto (Office of Rail Regulation, ORR) päätti, että vuoden 1998 
kilpailulain I luvun kiellon tai perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisiin toimenpiteisiin ei 
ollut perusteita Portec Rail Products UK Ltd:iä (Portec) ja RS Clare and Company Ltd:iä 
(Clare) vastaan. ORR päätti myös, että Portecin osalta ei ollut vuoden 1998 kilpailulain II 
luvun kiellon tai perustamissopimuksen 82 artiklan mukaisia perusteita toimenpiteisiin. 

ORR teki päätöksen tutkittuaan NTM Sales and Marketingin (NTM) 20. heinäkuuta 2004 
tekemää kantelua, jonka mukaan Portec oli pyrkinyt käyttämään määräävää asemaa 
sähköisissä raiteiden voitelulaitteissa käytettävän voiteluaineen testauspalvelujen markkinoilla 
sulkeakseen sähköisissä raiteiden voitelulaitteissa käytettävän voiteluaineen markkinat 
NTM:ltä. 

Vaikka ORR ei sulkenut pois mahdollisuutta, että Portec saattaisi olla määräävässä asemassa 
testauspalvelujen markkinoilla, ORR ei löytänyt riittävästi todisteita katsoakseen, että Portec 
olisi käyttänyt väärin määräävää asemaansa tai että se olisi tehnyt kilpailunvastaisia 
sopimuksia tai soveltanut kilpailunvastaisia käytäntöjä Claren kanssa. 
 
 
2. Yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen kansallisissa tuomioistuimissa 
 
Tšekin, Kreikan, Irlannin, Italian, Kyproksen, Viron, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, 
Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian, Slovakian ja Suomen kilpailuviranomaiset eivät ole 
ilmoittaneet päätöksistä, joissa niiden kansalliset tuomioistuimet olisivat  soveltaneet yhteisön 
kilpailusääntöjä. Ilmoituksia päätöksistä, joissa on sovellettu yhteisön kilpailusääntöjä, on 
saatu seuraavien jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisilta:  

Belgia 
 
Kansalliset ennakkoratkaisut 
 
Brysselin muutoksenhakutuomioistuimella on yksinomainen toimivalta tehdä 
ennakkoratkaisuja kysymyksissä, jotka kansalliset kilpailuasioita käsittelevät tuomioistuimet 
ovat sille siirtäneet. Vuonna 2005 se antoi kolme yhteisön kilpailuoikeuden soveltamista 
koskevaa ja yhden kansallisen lainsäädännön soveltamista koskevaa ennakkoratkaisua.  
 
Kolmessa asiassa, joissa sovellettiin yhteisön oikeutta, kilpailuneuvosto ja Corps des 
Rapporteurs esittivät kirjallisia huomautuksia. Myös Euroopan komissio esitti kantansa näihin 
asioihin vastauksena avunantopyyntöön, jonka Brysselin muutoksenhakutuomioistuin esitti 
sille asetuksen (EY) N:o 1/2003 15 artiklan 1 kohdan nojalla. 

1. Emond Laurent v. Brasserie Haacht: Brysselin muutoksenhakutuomioistuimen tuomio 
23. kesäkuuta 2005 

Panimoyritys Brasserie Haacht teki vuonna 1993 oluidensa ostoa koskevan yksinoikeudellisen 
sopimuksen erään kahvilanpitäjän kanssa kymmeneksi vuodeksi. Kahvilanpitäjä myi 
myöhemmin kahvilan liikearvon (goodwill) ja kahvilan ostaja teki vuonna 1997 toisen 
yksinoikeudellisen sopimuksen Brasserie Haachtin kanssa muista juomista kuin oluista.  
 
Kyseinen ostaja teki vuonna 1999 konkurssin ja aikaisempi kahvilanpitäjä halusi irtisanoa 
vuonna 1993 tekemänsä sopimuksen ennenaikaisesti. Brasserie Haacht ei hyväksynyt 
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irtisanomista ja väitti, että sillä oli oikeus pitää kiinni vuoden 1993 sopimuksessa määrätystä 
sopimuskaudesta.  
 
Liègen muutoksenhakutuomioistuin pyysi ennakkoratkaisua vuoden 1993 sopimuksen 
laillisuutta koskevassa asiassa perustamissopimuksen 81 artiklan nojalla. 
 
Brysselin muutoksenhakutuomioistuin tutki, olivatko sopimukset yhteisön oikeuden mukaiset, 
ja piti lähtökohtana, että edellytys sopimusten vaikutuksesta jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan täyttyi. Kyseiset kaksi sopimusta olivat laillisia niitä tehtäessä, sillä ne kuuluivat 
asetuksissa (ETY) N:o 1984/83 ja (EY) N:o 2790/1999 säädettyjen ryhmäpoikkeusten 
soveltamisalaan. Tuomioistuin katsoi kuitenkin, että merkityksellinen aika tutkittaessa, 
olivatko sopimukset yhdenmukaiset kilpailusääntöjen kanssa, ei ollut sopimusten tekoaika 
vaan niiden irtisanomisaika. Tuomioistuin katsoi lisäksi, että kutakin sopimusta oli 
tarkasteltava erikseen, sillä hyödykkeet, joita kyseiset kaksi sopimusta koskivat, eivät olleet 
keskenään korvattavissa eivätkä näin ollen kuuluneet samoille markkinoille.  
 
Analysoituaan erittäin yksityiskohtaisesti EY:n ryhmäpoikkeusasetusten aikaisempaa 
soveltamista tuomioistuin katsoi, että väitetyn rikkomisen aikaan vuoden 1993 sopimus 
kuului asetuksen (EY) N:o 2790/1999 mukaisen ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaan ja täytti 
edellytykset, jotka on asetettu vertikaalisia rajoituksia koskevista suuntaviivoista 
13. lokakuuta 2000 annetussa komission tiedonannossa (EYVL C 291, 13.10.2000, s. 1). 
 
Väitetyn rikkomisen aikaan toinen sopimus ei sen sijaan kuulunut minkään EY:n 
ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan. Tästä huolimatta tuomioistuin katsoi, että sopimus 
oli kilpailusääntöjen nojalla laillinen, kun otetaan huomioon komission tiedonannot 
vähämerkityksisistä eli de minimis -sopimuksista ja jopa mahdollinen kasautuva 
markkinoiden sulkemisvaikutus. Tuomioistuin päätteli, että sopimusten laillisuus ei ollut 
kyseenalainen eikä sen vuoksi ollut kyse perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan nojalla 
kielletyn sopimuksen pätemättömyydestä.  

2. SABAM v. Productions & Marketing (P&M): Brysselin muutoksenhakutuomioistuimen 
tuomio 3. marraskuuta 2005 

Musiikkitapahtumien järjestäjä P&M nosti kanteen SABAMia vastaan Brysselin 
kauppatuomioistuimessa. SABAM on yhteisvalvontajärjestö, joka hallinnoi musiikkialan 
tekijänoikeuksia ja jolla itse asiassa on monopoli musiikkiesitysten ja konserttien 
tekijänoikeuslisenssien myöntämisessä. SABAM oli kieltäytynyt myöntämästä P&M:lle 
”suuren tapahtumajärjestäjän” asemaa, joka olisi oikeuttanut sen 50 prosentin alennukseen 
maksettavista tekijänoikeuspalkkioista. P&M väitti, että SABAM käytti väärin määräävää 
asemaansa, sillä se oli edellyttänyt, että ”suuren tapahtumajärjestäjän” aseman myöntämiseksi 
P&M:n olisi muun muassa pitänyt toimia vähintään kolmen vuoden ajan, ja että SABAM oli 
sen vuoksi perusteettomasti suosinut vakiintuneita yrityksiä markkinoille tulevien uusien 
yritysten kustannuksella.  
 
Brysselin kauppatuomioistuin pyysi Brysselin muutoksenhakutuomioistuimelta 
ennakkoratkaisua siitä, oliko SABAMin käytäntö määräävän aseman väärinkäyttöä.  
Tuomioistuin perusteli ensiksikin yhteisön kilpailuoikeuden soveltamista tässä asiassa. Koska 
SABAM on ainoa toimija, joka voi myöntää lupia musiikkitapahtumien järjestämiselle 
Belgian markkinoilla, porrastettu hinnoittelu, jota se sovelsi tapahtumien järjestäjiin sen 
mukaan, kuinka kauan ne olivat olleet markkinoilla, oli omiaan vaikeuttamaan muista 
jäsenvaltioista lähtöisin olevien kilpailijoiden tuloa tapahtumien järjestämistä koskeville 
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markkinoille Belgiassa. Tuomioistuin katsoi, että SABAMin hinnoittelujärjestelmä oli 
sääntöjenvastainen käytäntö, koska sitä sovellettiin tasaveroisia palveluja tarjoaviin 
tapahtumien järjestäjiin syrjivin ehdoin.  
 
Tuomioistuin katsoi, että SABAM ei voinut perustella porrastettua hinnoittelua taloudellisilla 
syillä, kuten tuotetun liiketoiminnan määrällä tai mittakaavaeduilla. Lisäksi se katsoi, että 
suurille järjestäjille tarjotun hinnan ja perushinnan välinen ero – suhde oli 2:1 – oli 
ilmiselvästi liian suuri. 
 

3. Wallonie Expo (WEX) v. FEBIAC: Brysselin muutoksenhakutuomioistuimen tuomio 
10. marraskuuta 2005 

 
FEBIAC on kaikkien belgialaisten moottori- ja hyötyajoneuvovalmistajien ja -maahantuojien 
liitto, joka järjestää hyötyajoneuvonäyttelyn kahden vuoden välein. Vuoden 2005 näyttelyä 
varten FEBIAC otti käyttöön säännön, jonka mukaan näytteilleasettajat eivät saaneet 
osallistua samanlaiseen Belgiassa pidettävään tapahtumaan kuuteen kuukauteen ennen 
näyttelyn avajaisia.  
 
Käsitellessään välitoimia koskenutta hakemusta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 
presidentti pyysi Brysselin muutoksenhakutuomioistuimelta ennakkoratkaisua 
kilpailukieltolausekkeen laillisuutta koskevasta kysymyksestä. Kirjallisissa huomautuksissaan 
kilpailuneuvosto ja Corps des Rapporteurs katsoivat, että sopimus vaikutti jäsenvaltioiden 
väliseen kauppaan. Euroopan komissio oli tehnyt saman päätelmän tuomioistuimelle 
esittämässään lausunnossa. Useimmat näyttelyssä esitellyt ajoneuvot olivat tuontiajoneuvoja 
ja näytteilleasettajat vastasivat lähes kaikesta kyseisten ajoneuvojen tuonnista ja myynnistä 
Belgiassa. Tämän johdosta kielto osallistua muihin näyttelyihin Belgiassa vaikutti 
todennäköisesti yhteisön sisäiseen kauppaan.  
 
Brysselin muutoksenhakutuomioistuin katsoi, että FEBIACin sääntö ei ollut 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan vastainen, sillä edellytys tuntuvasta 
kilpailunrajoituksesta ei täyttynyt. Tuomioistuin katsoi, ettei ollut näytetty toteen, että kuuden 
kuukauden kielto olisi tuntuvasti rajoittanut järjestäjän mahdollisuuksia kilpailla tehokkaasti 
FEBIACin kanssa ja herättää riittävästi näytteilleasettajien ja näyttelyvieraiden kiinnostusta. 
FEBIACin vuoden 2005 näyttelyä koskenutta kieltoa ei sen vuoksi pidetty 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan vastaisena. 
 
Tuomioistuin tarkasteli tämän jälkeen säännön laillisuutta perustamissopimuksen 82 artiklan 
nojalla. Se katsoi, että FEBIACilla oli tosiasiallisesti monopoli hyötyajoneuvonäyttelyjen 
järjestämiseen liittyvien palvelujen markkinoilla Belgiassa ja siten yhteismarkkinoiden 
merkittävällä osalla. FEBIACin näytteilleasettajille määräämä kielto osallistua muihin 
tapahtumiin muodosti kilpailuesteen kuuden kuukauden aikana ja se oli omiaan vaikuttamaan 
markkinarakenteeseen. Tuomioistuimen mielestä tämä kielto ei ollut perusteltu eikä 
oikeasuhteinen.  
 
Tuomioistuin päätteli, että FEBIACin vuoden 2005 näyttelyä koskeva sääntö oli laillinen eikä 
sitä voinut kieltää perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan nojalla. Koska FEBIAC oli 
määräävässä asemassa, se ei voinut soveltaa kieltosääntöään vuoden 2005 näyttelyyn, sillä 
kielto oli määräävän aseman väärinkäyttöä.  
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4. Kristel Cools v. Christelijke Mutualiteiten Antwerpen: Brysselin 

muutoksenhakutuomioistuimen tuomio 25. tammikuuta 2005 
 
Tammikuun 25. päivänä 2005 antamassaan tuomiossa Brysselin muutoksenhakutuomioistuin 
vastasi Belgian kilpailulainsäädäntöä koskeneeseen kysymykseen, josta Antwerpenin 
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli pyytänyt siltä ennakkoratkaisua. Asia liittyi 
hampaiden oikomishoidon lisävakuutukseen, jota Antwerpenin kristillinen 
sairausvakuutusrahasto tarjosi jäsenilleen. Vakuutus oikeutti lisäkorvaukseen, jos hoidon 
tarjonnut hammaslääkäri täytti tietyt vaatimukset, kuten oikomishoidon koulutuksen tai tietyn 
kokemuksen hammaslääketieteen alalla. 
 
Kristel Cools oli hammaslääkäri, joka ei täyttänyt näitä vaatimuksia. Hän pyysi tuomioistuinta 
määräämään, että Antwerpenin kristillisen sairausvakuutusrahaston olisi maksettava hänelle 
korvaus tulonmenetyksistä sellaisten potilaiden osalta, jotka oikomishoidon korvausten 
saamiseksi olivat ruvenneet käyttämään muita, sairausvakuutusrahaston vaatimukset täyttäviä 
hammaslääkäreitä. 
 
Tuomioistuin vastasi kieltävästi kysymykseen siitä, toimiko Antwerpenin kristillinen 
sairausvakuutusrahasto palvelua tarjotessaan kilpailun suojaamisesta 5. elokuuta 1991 
annetussa laissa, sellaisena kuin se on koordinoituna 1. heinäkuuta 1999, tarkoitettuna 
yrityksenä. Tuomioistuin rajoitti tarkastelun tähän kysymykseen. Kun otetaan huomioon, että 
lain 2 ja 3 §:n soveltaminen edellytti yrityksen asemaa, tuomioistuimen ei tarvinnut tutkia 
kilpailumenettelyn laillisuutta. 
 
Tuomioistuimen kanta perustui siihen, että palvelua tarjottiin osana sellaisen tehtävän 
suorittamista, jonka lainsäätäjä oli asettanut sairausvakuutusrahastoille ja 
sosiaaliturvaorganisaatioille, toisin sanoen niiden lakisääteisten etujen maksua, joita yksityiset 
vakuuttajat eivät joko pystyneet maksamaan ollenkaan tai riittävästi. Tämän vuoksi 
tuomioistuin katsoi, että oikomishoitoa koskevalla edulla oli sosiaaliturvajärjestelmästä 
maksetun edun ominaisuudet.  
 
Tuomioistuimelle toimittamissaan kirjallisissa huomautuksissa kilpailuneuvosto oli katsonut, 
että oikomishoitoon liittyvää etua tarjotessaan Antwerpenin kristillinen 
sairausvakuutusrahasto toimi yrityksenä, ja se oli viitannut kilpailuneuvoston puheenjohtajan 
päätökseen välitoimia koskevasta hakemuksesta (2001-V/M, 2.1.2001, Moniteur belge, 
5.5.2005, 14852).  
 

Tanska 
Højesterets dom af 20. april 2005 (UfR 2005.2171H) (korkeimman oikeuden tuomio, 
20. huhtikuuta 2005). GT Linien A/S v. DSB ja Scanlines A/S. 
Tuomio koskee muun muassa perustamissopimuksen 82 artiklassa tarkoitettua määräävän 
aseman väärinkäyttöä. De Danske Statsbaner (DSB) on valtion omistama juna- ja lauttayritys. 
DSB omisti Gedserin sataman ja tarjosi lauttakuljetuksia Saksaan. Sataman omistajana DSB 
peri sataman käytöstä satamamaksun toiselta lauttayhtiöltä, GT Linieniltä, joka myös käytti 
Gedserin satamaa lauttaliikenteeseen. Korkein oikeus katsoi, että DSB:llä oli määräävä asema 
satamapalvelujen markkinoilla Tanskan ja Saksan välisessä lauttaliikenteessä Itämerellä. 
Korkein oikeus katsoi, että DSB oli käyttänyt väärin määräävää asemaansa asettamalla GT 
Linienille satamamaksut veloittamatta näitä maksuja kuitenkaan itseltään ja Deutsche 
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Bundesbahnilta. Tämä oli perustamissopimuksen 82 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettua määräävän aseman väärinkäyttöä. Tuomioistuin katsoi, että satamamaksuja ei 
siirretty GT Linienin asiakkaiden maksettaviksi, ja sen vuoksi DSB määrättiin maksamaan 
korvauksia GT Linienille.  

Saksa 
Seuraavassa taulukossa on yhteenveto Saksan siviilituomioistuinten tuomioista, joissa 
yhteisön oikeutta on sovellettu ja joista on ilmoitettu liittohallitukselle.  
 
Tuomioistuin Päätöksen 

päivämäärä 
Asia 

OLG 
(Oberlandesger
icht) München 
U (K) 3447/04 

20.1.2005 Jälleenmyyntisopimuksen irtisanominen tiettyyn 
sopimuslausekkeeseen sovellettavan asetuksen (EY) N:o 1400/2002 
antamisen jälkeen  
Perustelut: perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohta, asetuksen 
(EY) N:o 1400/2002 
 

LG 
(Landgericht) 
Bremen 12 o 
442/02 

3.2.2005 Koska vastaajalla ei ollut määräävää asemaa markkinoilla, kantajalle 
ei myönnetty vahingonkorvausta siitä, että sille oli kieltäydytty 
myöntämästä Bremerhavenin sataman käyttöoikeutta ahtauspalveluja 
varten (kilpailunrajoituslain (GWB) 33 § ja 19 §:n 4 momentin 
4 alamomentti); perustamissopimuksen 82 artikla) 
 

OLG Stuttgart 
2 u 84/04 

17.2.2005 Vastaajan verkkomaksujen ja mittarivuokrien korottaminen ei ollut 
kilpailusääntöjen vastaista: oletus energialain (EnWG) 6 §:n 
1 momentin mukaisesta hyvästä käytännöstä laskettaessa 
verkkomaksut VV Strom II Plusin perusteella; maksut hyväksyttiin 
sähkötariffeja koskevan liittovaltion asetuksen (BTOElt) 12 §:n, 
EnWG:n 6 §:n 1 momentin, GWB:n 19 ja 20 §:n, siviililakikirjan 
(BGB) 315 §:n ja perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisesti 
 

BGH 
(Bundesgericht
shof) KZR 
28/03 

22.2.2005 Kantajalla ei velvollisuutta maksaa korvauksia jätettyään 
noudattamatta palvelusopimukseen sisältyvää 
myyntitavoitesopimusta; myyntitavoitesopimus pätemätön, koska se 
vastasi ”sidottua” toimitusta 
(perustamissopimuksen 81 artikla, asetuksen (EY) N:o 1475/95 
4 artiklan 1 kohdan 3 alakohta) 
 

LG Köln 85 O 
75/04 

8.3.2005 Oikeus saada takaisin yrityksen asiakasohjelmien perusteella 
maksetut preemiot seuraavasta syystä: kilpailulainsäädännön nojalla 
voimassa olevat sopimusehdot 
(perustamissopimuksen 81 artikla) 
 

LG München I 
27 O 899/04 

1.4.2005 Oikeus maksuun vuokrasopimuksen ja oluen toimitussopimuksen 
perusteella seuraavasta syystä: sopimus voimassa 
kilpailulainsäädännön nojalla 
(GWB:n 17, 19 ja 20 §, perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla) 
 

 13.4.2005 Hylättiin muutoksenhakijan hakemus kilpailuviraston päätöksestä 
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OLG 
Düsseldorf VI 
Kart 3/05 (V) 

tehdyn valituksen lykkäävän vaikutuksen palauttamiseksi: 
muodollisesti, menettelyllisesti tai sisällöllisesti ei ollut vakavia 
epäilyjä kiistanalaisen päätöksen laillisuudesta. Eturistiriitojen vuoksi 
katsottiin, että päätöksen oli tultava välittömästi voimaan. Välitön 
voimaantulo ei aiheuttanut muutoksenhakijalle kohtuutonta haittaa. 
 

LG Köln 28 O 
(Kart) 647/04 

13.4.2005 Oikeus saada takaisin alennukset, koska vastaaja oli myynyt 
hankkimansa ajoneuvot edelleen (perustamissopimuksen 81 artikla) 
 

LG Mannheim 
22 O 74/04 
Kart. 

29.4.2005 Kantaja ei oikeutettu saamaan vastaajalta korvausta tämän 
osallistuttua eurooppalaisten paperinvalmistajien hintakartelliin 
(siirrettyjen oikeuksien perusteella) 
(BGB:n 823 §:n 2 momentti, perustamissopimuksen 81 artikla, 
GWB:n 1 ja 33 §) 
 

OLG 
Düsseldorf VI-
2 Kart 12/04 
(V) 

10.6.2005 Kumottiin kilpailuviraston 17. kesäkuuta 2004 antama kieltomääräys, 
joka koski pk-yritysten kartellia esivalettujen betonielementtien 
jakelussa; tuntuva vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ei ole 
todettavissa 
 

BGH KZR 
26/04 

28.6.2005 Kumottiin työtuomioistuimen tuomio: ryhmäpoikkeusasetus 
(moottoriajoneuvot) kattaa ainoastaan poikkeuksen 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaan sisältyvästä kiellosta: 
ryhmäpoikkeuksesta ei voida johtaa käytännesääntöjä, jotka olisivat 
täytäntöönpanokelpoisia siviilioikeuden keinoin 
(GWB:n 33 § ja 20 §:n 1 ja 2 momentti, asetus (EY) N:o 1475/95; 
perustamissopimuksen 81 artikla) 
 

OLG 
Düsseldorf U 
(Kart) 39/03 

5.7.2005 Oikeus maksuun useiden jätelasin käsittelyä koskevien 
työsopimusten perusteella: vaikka vastaajan sopima vähimmäistakuu 
ei olisi kilpailulainsäädännön mukainen, tämä ei vaikuttaisi 
hintasopimuksen pätevyyteen 
(perustamissopimuksen 81 artiklan 1 ja 2 kohta; BGB:n 139 §) 
 

BGH KZR 
14/04 

26.7.2005 Menettelyn lykkääminen: asian käsittelyn siirtäminen yhteisöjen 
tuomioistuimelle perustamissopimuksen 234 artiklan nojalla 
ryhmäpoikkeusasetukseen (moottoriajoneuvot) liittyvän asian 
selventämiseksi 
 

BGH KZR 
16/04 

26.7.2005 Menettelyn lykkääminen: asian käsittelyn siirtäminen yhteisöjen 
tuomioistuimelle perustamissopimuksen 234 artiklan nojalla 
ryhmäpoikkeusasetukseen (moottoriajoneuvot) liittyvän asian 
selventämiseksi 
 

LG Köln 28 O 
(Kart) 308/05 

3.8.2005 Väliaikaisen määräyksen antamista koskevaa pyyntöä palvelujen 
osittaisesta käyttöoikeudesta ei voi ottaa tutkittavaksi: etusija 
sovittelumenettelylle postilain 31 §:n mukaisesti 
(GWB:n 20 ja 33 §, perustamissopimuksen 82 artikla, postilain 31 §) 
 

OLG 28.9.2005 Vastaajalla ei oikeutta aktivoida SIM-kortteja: korttien käytön 
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Düsseldorf VI-
U 11/05 (Kart) 

estäminen oli hyväksyttävää, koska kantaja käytti SIM-kortteja 
GSM-yhdyskeskuksen yhteydessä sopimuksen vastaisesti 
mahdollistaakseen sen, että muut yritykset voivat terminoida 
puheluja kantajan omassa matkapuhelinverkossa. Ei oikeutta käyttää 
SIM-kortteja kaupallisiin televiestintäpalveluihin 
(GWB:n 19 ja 20 §, perustamissopimuksen 82 artikla, vilpillistä 
kilpailua koskevan lain (UWG) 1 §)) 
 

OLG 
Düsseldorf VI-
U 10/05 (Kart) 

28.9.2005 Vastaajalla ei sopimukseen perustuvaa oikeutta aktivoida SIM-
kortteja: korttien käytön estäminen oli hyväksyttävää, koska kantaja 
käytti SIM-kortteja GSM-yhdyskeskuksen yhteydessä sopimuksen 
vastaisesti mahdollistaakseen sen, että muut yritykset voivat 
terminoida puheluja kantajan omassa matkapuhelinverkossa. Ei 
oikeutta käyttää SIM-kortteja kaupallisiin televiestintäpalveluihin 
(GWB:n 19 ja 20 §, perustamissopimuksen 82 artikla, UWG:n 1 §) 
 

LG Dortmund 
13 O 135/05 
(Kart) 

18.10.2005 Oikeus panna yksinmyyntisopimus täytäntöön 
(GWB:n 1 §, perustamissopimuksen 81 artikla) 
 

LG Berlin 16 O 
151/05 Kart 

15.11.2005 Vastaajan käyttämiin huoltoasemien hoitosopimuksiin sisältyvien 
lausekkeiden pätemättömyys 
(GWB:n 16 §:n 2 momentti, BGB:n 307 §, HGB:n 89b §, 
perustamissopimuksen 81 artikla) 
 

 

Espanja 
 
Komissiolle on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1/2003 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
kymmenen vuonna 2005 annettua tuomiota, joissa on sovellettu perustamissopimuksen 81 tai 
82 artiklaa.  
 
Näistä tuomioista yhdeksän liittyi menettelyihin, jotka huoltoasemat olivat panneet vireille 
öljy-yhtiöitä vastaan. Näiden oikeuskäsittelyjen kohteena olleet öljy-yhtiöiden ja 
huoltoasemien väliset riidanalaiset asiat ovat olleet samantapaiset eli niissä on keskitytty ensi 
sijassa toimitussopimusten mahdolliseen pätemättömyyteen ja mitättömyyteen. 
 
Viidessä näistä oikeusmenettelyistä haettiin muutosta ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimien antamiin tuomioihin. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on joko 
”Juzgado de lo Mercantil” tai ”Juzgado de Primera Instancia” ja toisen oikeusasteen 
tuomioistuin on ”Audiencia Provincial”. 

Madridin Audiencia Provincialin 9. jaoston tuomio N:o 42/05, annettu 31. tammikuuta 2005. 
Asianosaiset: Melón, SA & Zarza SL vastaan Repsol SA. 

Alkuperäisessä tuomiossa huoltoasemayritysten Melón SA:n ja Zarza SL:n kantelu hylättiin. 
Kyseiset yritykset valittivat päätöksestä, mutta Audiencia Provincial pysytti ensimmäisen 
oikeusasteen tuomion, jonka mukaan sopimukset olivat toimeksiantosopimuksia, ts. aitoja 
edustussopimuksia.  
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Madridin Juzgado de lo Mercantilin nro 2 tuomio N:o 14/05, annettu 22. maaliskuuta 2005. 
Asianosaiset: luottamuksellinen. 

Huoltoasema nosti kanteen öljy-yhtiötä vastaan ja väitti tämän määränneen lopulliset 
asiakashinnat sekä vaati vahingonkorvauksia. Tuomioistuin hylkäsi kaikki väitteet. Se katsoi, 
että sopimus ei ollut vertikaalisista rajoituksista annettujen suuntaviivojen mukainen aito 
edustussopimus (komission tiedonanto 13. lokakuuta 2000). Toiseksi se katsoi, ettei kyse ollut 
hinnoista sopimisesta, sillä öljy-yhtiö oli määrittänyt enimmäishinnat ja antanut 
huoltoasemalle mahdollisuuden alentaa lopullisia hintoja leikkaamalla marginaalia 
asiakkaiden hyväksi. Tuomioistuin hylkäsi myös kantajan esittämät verotusta koskeneet 
väitteet. 

Madridin Juzgado de lo Mercantilin nro 5 tuomio N:o 45/05, annettu 15. huhtikuuta 2005. 
Asianosaiset: Aloyas SL vastaan Repsol SA. 

Huoltoasema nosti kanteen tässä ensimmäisen oikeusasteen erikoistuomioistuimessa 
toimitussopimuksen mahdollisen pätemättömyyden ja mitättömyyden vuoksi ja vaati 
korvauksia. Tarkasteltuaan sopimusta ja kauppaan, talouteen ja tuotteeseen liittyviä riskejä 
tuomioistuin katsoi, että sopimuksia ei voida katsoa edustussopimuksiksi vaan pikemminkin 
jälleenmyyntisopimuksiksi. Toiseksi se hylkäsi väitteen, jonka mukaan öljy-yhtiö olisi 
sopinut kuluttajahinnoista. Tuomioistuin katsoi, että kyseinen yksinmyyntilauseke ei kuulunut 
ryhmäpoikkeusasetusten soveltamisalaan ja että sillä oli perustamissopimuksen 81 artiklassa 
kiellettyjä kilpailunvastaisia vaikutuksia. Koska yksinmyyntilauseke oli mitätön, koko 
sopimus katsottiin mitättömäksi. Vahingonkorvauksia ei määrätty. 

Madridin Audiencia Provincialin 21. jaoston tuomio N:o 368/05, annettu 5. heinäkuuta 2005. 
Asianosaiset: Rutamur SA vastaan Repsol SA. 

 
Muutoksenhaku oli osa menettelyä, jonka kantajat olivat panneet vireille varsinaisin 
oikeussuojakeinoin Madridin Juzgado de Primera Instancia -tuomioistuimessa nro 26. 
Alkuperäisessä tuomiossa oli hylätty huoltoasema Rutamur SA:n kanne, jossa yritys pyysi, 
että sopimukset katsottaisiin jälleenmyyntisopimuksiksi vuodesta 1993 ja että sille 
maksettaisiin vahingonkorvauksia tulonmenetyksistä kyseisiltä vuosilta. Audiencia vahvisti 
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksen ja katsoi, että sopimus ei ollut 
jälleenmyyntisopimus vaan aito edustussopimus, johon perustamissopimuksen 81 artiklan 
kohdan kieltoa ei sovelleta (tämän vuoksi kysymys ei ollut ryhmäpoikkeusasetusten 
soveltuvuudesta). Vastuu oikeudenkäyntikuluista jaettiin asianosaisten kesken. 
 
Madridin Juzgado de Primera Instancian nro 3 tuomio N:o 180/05, annettu 29. heinäkuuta 
2005. Asianosaiset: LV Tobar e Hijos SL vastaan Cepsa Estaciones de Servicio SA.  
 
Tuomari hyväksyi huoltoaseman toiminnanharjoittajan kanteen ja katsoi, että 
toiminnanharjoittaja oli öljytuotteiden jälleenmyyjä ja että ryhmäpoikkeusasetusten (ETY) 
N:o 1984/83 ja (EY) N:o 2790/1999 nojalla öljy-yhtiön kanssa tehty sopimus on kokonaan 
mitätön. Tuomari otti huomioon kolme tekijää. Ensiksikin sopimus oli oikeudellisesti 
jälleenmyyntisopimus eikä aito edustussopimus siinä määrin kuin kantaja vastaa 
taloudellisesta riskistä. Toiseksi kyseiseen sopimukseen ei voida soveltaa 
ryhmäpoikkeusasetuksia jälleenmyyntihintojen määräämistä koskevan rajoituksen ja öljy-
yhtiön määräämien voittomarginaalien vuoksi. Kolmanneksi sopimuksen voimassaoloaika 
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ylittää asetuksen (ETY) N:o 1984/83  12 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn rajan. 
Lisäksi tuomioon sisältyi määräys maksuvelvoitteiden täyttämisestä samanlaiset ominaisuudet 
omaavien sopimusten mukaisesti. 
 
Albaceten Audiencia Provincialin 2. jaoston tuomio N:o 191/05, annettu 3. lokakuuta 2005. 
Asianosaiset: Conrado Quilez Alejo vastaan Compañía Logística de Hidrocarburos SA & 
CEPSA Estaciones de Servicio SA. 
 
Asian aineellinen puoli koskee jälleen huoltoaseman toiminnanharjoittajan ja 
moottoripolttoaineiden jakelijoiden välisen sopimuksen oikeudellista luonnetta. Tuomioistuin 
katsoi tässä asiassa, että osapuolten tarkoituksena oli tehdä edustussopimus. Lisäksi tuomiossa 
esitetään kriteerit (taloudelliset ja investointiriskit), joita sovelletaan arvioitaessa Euroopan 
komission suuntaviivojen perusteella, onko jälleenmyyjä yhteisön kilpailusääntöjen mukainen 
edustaja. Tuomioistuin hylkäsi väitteen sopimuksen mitättömyydestä ja vahvisti ensimmäisen 
oikeusasteen tuomion. 
 
Madridin Audiencia Provincialin 8. jaoston tuomio, annettu 7. lokakuuta 2005. Asianosaiset: 
I.D.Infraestructuras y Desarrollo SL vastaan Repsol SA. 
 
Muutoksenhakija – huoltoaseman toiminnanharjoittaja – nosti Repsolia vastaan kanteen, 
jonka mukaan sopimussuhde on jälleenmyyntisopimus ja sen vuoksi asetuksen (ETY) N:o 
1984/83  12 artiklan 1 kohdan c alakohtaa (poikkeus 10 artiklaan) olisi sovellettava, joten 
sopimus olisi katsottava mitättömäksi perustamissopimuksen 81 artiklan nojalla. 
Tuomioistuin teki päätöksensä korkeimman oikeuden moottoripolttoaineiden vähittäismyyntiä 
koskevan oikeuskäytännön (2. kesäkuuta 2000 ja 20. kesäkuuta 2001 annetut tuomiot) ja 
komission suuntaviivojen mukaisesti. Se katsoi ensinnäkin, että ID.Infraestructuras y 
Desarrollo on edustaja eikä tuotteiden osalta ole kysymys omistusoikeuden siirrosta. Lisäksi 
vähittäismyyjällä on mahdollisuus korvata jälleenmyyntisopimus edustussopimuksella eikä 
tätä oikeutta ole käytetty. Toiseksi asetuksen (ETY) N:o 1984/83 12 artiklan 2 kohtaa on 
sovellettava poikkeuksena 12 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainitusta aikarajasta, koska 
”sopimus koskee huoltoasemaa, jonka tavarantoimittaja on vuokrannut jälleenmyyjälle tai on 
antanut jälleenmyyjän käyttöön muulla perusteella”. Kolmanneksi ei ole todistettu sellaisen 
yksinoikeuden sisältävien toimitussopimusten verkon olemassaoloa, joka voi johtaa 
markkinoiden sulkemiseen yhteisöjen tuomioistuimen aikaisemman oikeuskäytännön (asia 
Delimitis) mukaisesti. Tämän johdosta hakemus hylättiin ja ensimmäisen oikeusasteen päätös 
vahvistettiin. 
 
Madridin Juzgado de lo Mercantilin nro 4 tuomio N:o 103/05, annettu 19. lokakuuta 2005. 
Asianosaiset: Inversiones Cobasa SL vastaan BP Oil España SA. 
 
Samankaltaisessa tapauksessa tuomari katsoi, että sopimus ei ole oikeudelliselta luonteeltaan 
jälleenmyyntisopimus vaan edustussopimus. Lisäksi katsottiin, että sopimus ei ollut aito 
edustussopimus, koska vähittäismyyjä vastaa tietynasteisesta taloudellisesta riskistä. Tuomari 
katsoi, että Espanjassa toimivien tavarantoimittajien verkoston laji ja koko ei vaikuta 
maidenväliseen kauppaan eikä johda kilpailun rajoittumiseen. Sopimuksessa ei myöskään 
käsitellä jälleenmyyntihinnan määräämistä. Sopimuksen voimassaoloajan osalta katsottiin, 
että asetuksen (ETY) N:o 1984/83 12 artiklan 2 kohta soveltuu tähän asiaan. Tämän johdosta 
huoltoaseman toiminnanharjoittajan kanne hylättiin. 
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Madridin Juzgado de lo Mercantilin nro 5 tuomio N:o 85/05, annettu 11. marraskuuta 2005. 
Asianosaiset: Conduit Europe SA vastaan Telefonica de España SAU. 
 
Telefonica tuomittiin maksamaan 639 003 euron määräinen vahingonkorvaus Conduitille 
kilpailulainsäädännön (perustamissopimuksen 82 artikla, Espanjan kilpailulaki ja muu 
soveltuva kansallinen lainsäädäntö) rikkomisen vuoksi. Tuomion mukaan Telefonica oli 
käyttänyt väärin määräävää asemaansa antaessaan Conduitille harhaanjohtavia ja puutteellisia 
tilaajatietoja. 
 
Kyseessä on ensimmäinen tuomio, jossa espanjalainen tuomioistuin on määrännyt 
maksettavaksi vahingonkorvauksia kilpailusääntöjen rikkomisesta teleliikennemarkkinoilla 
telealan sääntelyviranomaisen (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, CMT) 
lausunnon perusteella, jossa kyseinen rikkominen todetaan. Tuomio noudattaa siten yhteisön 
aikaisempaa oikeuskäytäntöä (asiassa Courage). 
 
Tarkasteltavana olevat tapahtumat ajoittuvat vaiheeseen, jolloin Espanjan 
puhelinhakemistomarkkinat varsinaisesti avautuivat ja ”118-palvelut” tuotiin markkinoille. 
Telefonicaa vaadittiin toimittamaan paikkansapitävät tilaajatiedot kilpaileville 
palveluntarjoajille terveen kilpailun mahdollistamiseksi. CMT totesi Conduitin kantelusta 
tekemässään päätöksessä vuonna 2003, ettei Telefonica ollut kuitenkaan noudattanut tätä 
velvollisuutta. 
 
Tuomiossa vahvistetaan, että Telefonica toimitti Conduitille vääriä ja puutteellisia 
tilaajatietoja, mikä johti uuden tulokkaan epäedulliseen kilpailuasemaan ja lisäkustannuksiin, 
jotka liittyivät tietojen vaihtoehtoisiin hankintalähteisiin ja tietojen puhdistukseen. 
Tuomioistuin määräsi Telefonican korvaamaan nämä kustannukset oikeudenkäyntikulujen 
lisäksi. 
 
Madridin Audiencia Provincialin 11. jaoston tuomio, annettu 19. marraskuuta 2005. 
Asianosaiset: Multipetróleos SL vastaan Cepsa Estaciones de Servicio SA. 
 
Huoltoaseman toiminnanharjoittajan Cepsaa vastaan nostama kanne oli samantapainen kuin 
edellä mainitut tapaukset. Tuomioistuin päätti, että sillä oli toimivalta kuulla asia, vaikka 
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli antanut päinvastaisen ratkaisun. Menettelyssä oli 
kysymys sopimuksen luonteesta. Vaikka tämän Audiencia Provincialin eri jaostojen 
tuomioista eräät ovat ristiriidassa keskenään, sopimus katsottiin edustussopimukseksi ja 
yksinoikeuden sisältäväksi toimitussopimukseksi (ei vastuuta taloudellisista riskeistä, ei 
tuotteisiin liittyvää omaisuudensiirtoa, mahdollisuus muuttaa sopimus 
jälleenmyyntisopimukseksi), johon ei voida soveltaa asetusta (ETY) N:o 1984/83. Tämän 
vuoksi kanne hylättiin. 
 

Ranska 

Oikeuden määräykset (rikkomisen lopettamiseksi, sopimusvelvollisuuden täyttämiseksi) 

Kassaatiotuomioistuin, 28. kesäkuuta 2005, Daimler Chrysler France 
Asia koski kieltäytymistä valtuuttaa uuden moottoriajoneuvoalaa koskevan asetuksen (EY) 
N:o 1400/2002 mukaisesti jälleenmyyjä, jonka sopimus oli päättynyt edellisen asetuksen N:o 
(EY) 1475/95 mukaisen irtisanomisen johdosta. 
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Dijonin muutoksenhakutuomioistuin oli määrännyt sakon uhalla valmistajan tunnustamaan 
jakelijan valtuutetuksi korjaamoksi. Tuomioistuin oli katsonut, että koska valmistaja oli 
kieltäytynyt valtuuttamasta edellytykset täyttävää hakijaa, kyse oli syrjivästä päätöksestä, joka 
oli vastoin asetuksen (EY) N:o 1400/2002 tavoitteita. 
 
Kassaatiotuomioistuin vahvisti muutoksenhakutuomioistuimen analyysin mutta katsoi, että 
muutoksenhakutuomioistuimella ei ollut toimivaltaa arvioida valmistajan kriteerien 
asianmukaisuutta. Tämän vuoksi se kumosi muutoksenhakutuomioistuimen tuomion tältä osin 
ja siirsi asian Pariisin muutoksenhakutuomioistuimeen. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf 

 
 

Mitättömyyttä koskevat päätökset 
 
Pariisin muutoksenhakutuomioistuin, 12. huhtikuuta 2005, Ténor 
Kilpailuneuvosto oli katsonut 14. lokakuuta 2004 tekemässään päätöksessä 04-D-48, että 
France Télécom ja SFR olivat rikkoneet perustamissopimuksen 82 artiklaa määräämällä 
maksut, jotka estivät uusia kiinteän verkon markkinoille tulijoita tarjoamasta 
kilpailukykyisesti ja tappiotta kyseisten kahden operaattorin matkapuhelinverkkoliitännän 
avulla kiinteästä verkosta matkapuhelinverkkoon tehtäviä puheluja. Kilpailuneuvosto totesi, 
että kyseiset käytännöt olivat viivyttäneet uusien toimijoiden tuloa markkinoille aikana, 
jolloin markkinoilla toimiakseen niillä ei ollut muuta teknistä vaihtoehtoa kuin liitäntä France 
Télécomin tai SFR:n verkkoon. 
 
Muutoksenhakutuomioistuin kumosi päätöksen ja katsoi, että ei ollut näytetty toteen, että 
France Télécom ja SFR olisivat rikkoneet perustamissopimuksen 82 artiklan määräyksiä. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf 
 
Pariisin muutoksenhakutuomioistuin, 2. maaliskuuta 2005, Kitch Moto sarl v. Suzuki France 
Kitch Moto haki muutosta Pariisin kauppatuomioistuimen päätökseen, sillä se katsoi, että sen 
ja Suzukin tekemän yksinmyyntisopimuksen irtisanominen oli sääntöjenvastainen ja 
kohtuuton. Kitch Moto vetosi EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan 
soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen 
ryhmiin 22 päivänä joulukuuta 1999 annetun asetuksen (EY) N:o 2790/1999 mukaiseen 
poikkeukseen. 
 
Se pyysi muutoksenhakutuomioistuinta kumoamaan myyntisopimuksen 2 kohdan, jota se oli 
rikkonut, poikkeusasetuksen 4 artiklan b kohdan perusteella. Kyseisessä säännöksessä 
kielletään alueelliset rajoitukset tietyin edellytyksin. Kitch Moto väitti, että ainoastaan 
aktiivinen myynti verkoston ulkopuolella voidaan kieltää. 
 
Muutoksenhakutuomioistuin hylkäsi hakemuksen sillä perusteella, että myyntisopimukseen 
sisältyvä toimipaikkaa koskeva lauseke ei ollut asetuksen 4 artiklan c kohdan vastainen. 
Kyseisen säännöksen mukaan tavarantoimittajalla on mahdollisuus kieltää järjestelmän 
jäsentä toimimasta valtuuttamattomassa liikkeessä. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf 
 
Pariisin muutoksenhakutuomioistuin, 12. huhtikuuta 2005, Export Pressin valitus 
kilpailuneuvoston 16. syyskuuta 2004 tekemästä päätöksestä 04-D-45 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf
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Huhtikuun 2. päivänä 1947 annetussa laissa sanoma- ja aikakauslehtien yhteislähetys- ja 
jakeluyrityksistä varataan yksittäisten lehtien myynti merentakaisissa departementeissa lehtien 
julkaisijoille ja jakelupalveluille. 
 
Kilpailuneuvosto oli jättännyt tutkimatta kanteen, jonka Export Press oli pannut vireille 
määräävässä asemassa olevan NMPP:n markkinoilta sulkevia menettelytapoja vastaan, sillä 
perusteella, että Export Pressillä ei ollut oikeudellista intressiä asiassa, koska se ei ollut 
lehtien jakelupalvelu eikä julkaisija. 
 
Export Press haki muutosta päätökseen sillä perusteella, että vuoden 1947 laki oli 
perustamissopimuksen 82 ja 86 artiklan määräysten vastainen. Muutoksenhakutuomioistuin 
vahvisti kilpailuneuvoston arvion ja katsoi, että mikään ei osoittanut, että vuoden 1947 laissa 
säädetty lehtiyritysten asema olisi vastoin perustamissopimuksen 82 ja 86 artiklan 
määräyksiä. Näin ollen mikään ei estänyt vetoamasta vuoden 1947 lakiin Export Pressiä 
vastaan. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf 
 
Kassaatiotuomioistuin, 12. heinäkuuta 2005, SPEA 
Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile (SPEA) väitti, että Renault ja sen 
jälleenmyyjäjärjestö oli toteuttanut kilpailunvastaisia käytäntöjä, joiden tavoitteena oli 
rajoittaa ajoneuvojen rinnakkaistuontia ensinnäkin antamalla myyntitukea jälleenmyyjille, 
jotka kilpailevat ulkomailla toimivien riippumattomien edustajien ja jälleenmyyjien kanssa, ja 
toiseksi kieltämällä jälleenmyyjäverkostoa myöntämästä alennuksia tietyistä malleista. 
 
Muutoksenhakutuomioistuin oli vahvistanut kilpailuneuvoston päätöksessä 03-D-66 tekemän 
analyysin ja katsonut, että jälleenmyyjille annetulle tuelle voitaisiin myöntää 28. kesäkuuta 
1995 annetun asetuksen (EY) N:o 1475/95 (joka koski tietyille moottoriajoneuvojen 
yksinomaista ja valikoivaa jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskeville sopimuksille 
myönnettyä poikkeusta) mukainen poikkeus, koska se ei ollut vähentänyt jälleenmyyjien, 
verkoston ulkopuolisten jakelijoiden ja loppukäyttäjien kaupallista vapautta, vaan päin vastoin 
sillä oli ollut myönteinen vaikutus kilpailuun mahdollistamalla tiheän verkoston ja palvelujen 
laadun ylläpitämisen ja alentamalla merkittävästi hintoja. 
 
Muutoksenhakutuomioistuin oli katsonut myös, että ei ollut todistettu valmistajan ja sen 
jälleenmyyjien välillä olevan vapaaehtoista sopimusta, jonka tarkoituksena olisi ollut estää 
verkostoa myöntämästä alennuksia tietyistä malleista. 
Kassaatiotuomioistuin vahvisti muutoksenhakutuomioistuimen analyysin.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf 
 
Strasbourgin alioikeus, 3. helmikuuta 2005, Brasseries Kronenbourg SA 
Brasseries Kronenbourg SA oli irtisanonut Le Victor Hugo -kahvilan kanssa tekemänsä 
oluentoimitussopimuksen sillä perusteella, että kahvila ei ollut noudattanut sopimuksen 
määräyksiä. 
 
Strasbourgin alioikeus katsoi, että sopimus kuului ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o 
2790/1999 soveltamisalaan, jos Brasseries Kronenbourgin markkinaosuus ei ylittänyt 
30 prosenttia merkityksellisillä markkinoilla, vaikka sopimuksessa määritellyt olutmäärät 
katsottaisiin liian suuriksi. 
 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf
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Tuomioistuin katsoi, että jos Brasseries Kronenbourgin markkinaosuus oli sellainen, että 
sopimukselle ei voinut myöntää automaattisesti asetuksen mukaista poikkeusta, 
kahvilanomistajan olisi osoitettava, että sopimus ei täyttänyt poikkeuksen edellytyksiä. 
Tuomioistuin hylkäsi tuomiossaan näytön puutteen vuoksi kahvilanomistajan vaatimuksen 
sopimuksen julistamisesta mitättömäksi. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf 
 
Pariisin muutoksenhakutuomioistuin, 21. syyskuuta 2005, Jean-Louis David France 
Kun Socovi pyysi muutoksenhakutuomioistuinta vahvistamaan, että sen ja Jean-Louis 
Davidin väliseen franchising-sopimukseen sisältynyt suostumuslauseke oli 
sääntöjenvastainen, se katsoi, että Jean-Lous Davidin oli todistettava lausekkeen laillisuus 
perustamissopimuksen 81 artiklan perusteella. Tuomioistuimen mukaan ei ollut näyttöä siitä, 
että Jean-Louis Davidin perustama franchising-verkosto olisi omiaan vaikuttamaan yhteisön 
sisäiseen kauppaan, ja totesi, että kyseinen lauseke ei ollut poikkeusasetuksissa (ETY) N:o 
4082/88 ja (EY) N:o 2790/1999 kielletty vakava kilpailunrajoitus. 
 
Tuomioistuin pysytti Pariisin kauppatuomioistuimen 23. toukokuuta 2003 antaman tuomion 
ennallaan. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf 
 
Pariisin muutoksenhakutuomioistuin, 8. kesäkuuta 2005, LCJ Diffusion SA v. La Roche-Posay 
SA ja Cosmétique Active France SNC 
La Roche-Posay valmistaa ihonhoitotuotteita, joita se markkinoi valikoivan jakeluverkoston 
kautta. Cosmétique Active France kuuluu tähän verkostoon. Koska alioikeus oli määrännyt 
LCJ Diffusionin, joka ei kuulu mainittuun verkostoon, lopettamaan La Roche-Posayn 
tuotteiden myynnin, LCJ Diffusion pyysi muutoksenhakutuomioistuimelta päätöstä, jonka 
mukaan La Roche-Posayn sopimuksille ei voitaisi myöntää perustamissopimuksen 81 artiklan 
3 kohdan mukaista poikkeusta. 
 
Tuomioistuin katsoi, että sopimuksiin ei sisältynyt ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o 
2790/1999 4 artiklassa kiellettyjä lausekkeita ja että kyseisessä asetuksessa säädetystä 
poikkeuksesta ei tule pätemätöntä pelkästään sen vuoksi, että 30 prosentin raja-arvo ylittyi 
markkinoilla, jotka kaiken lisäksi eivät olleet merkitykselliset markkinat. 
 
Tuomioistuin pysytti alemman tuomioistuimen tuomion ennallaan. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf 
 
 
Menettelyä koskevat kysymykset (esim. todistustaakka, toimivaltakysymykset jne.) 

 
Pariisin muutoksenhakutuomioistuin, 15. kesäkuuta 2005, Automobiles de Gap SA 
Automobiles de Gap SA nosti kanteen, jonka mukaan Automobiles Citroën SA oli määrännyt 
jakelusopimuksissaan kohtuuttoman suuret myyntitavoitteet, mikä oli johtanut kantajan 
maksukyvyttömyyteen. 
 
Muutoksenhakutuomioistuin huomautti, että moottoriajoneuvojen jakelusopimuksia 
koskevassa poikkeusasetuksessa (ETY) N:o 123/85, sellaisena kuin se oli sanamuodoltaan 
asian kannalta merkityksellisenä aikana, säädetään, että ”mitä 1, 2 ja 3 artiklassa säädetään, 
sovelletaan sen estämättä, että jakelijalla olisi velvoite … tehdä parhaansa myydäkseen 
tiettynä ajanjaksona sopimusalueella … määrätyn vähimmäismäärän sopimustavaroita…”, 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf
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lukuun ottamatta silloin kun näiden tavoitteiden saavuttamiseksi säädetyt kriteerit eivät ole 
objektiivisia ja syrjimättömiä. 
 
Tuomioistuin katsoi, että valittu metodi perustui sekä konkreettisesti että objektiivisesti sekä 
mallin myyntiin valtakunnallisella ja alueellisella tasolla että kyseisen jälleenmyyjän 
aikaisempiin tuloksiin. 
 
Tuomioistuin pysytti Pariisin kauppatuomioistuimen tuomion ennallaan. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf 
 
Pariisin muutoksenhakutuomioistuin, 22. helmikuuta 2005, JC Decaux SA:n valitus 
kilpailuneuvoston 8. heinäkuuta 2004 tekemästä päätöksestä 04-D-32 
Kilpailuneuvosto oli määrännyt perustamissopimuksen 82 artiklan nojalla Decaux’lle 
700 000 euron sakot tämän käytettyä väärin määräävää asemaansa paikallisviranomaisille 
toimitettavien ulkomainoskalusteiden markkinoilla. 
 
Pariisin muutoksenhakutuomioistuin hylkäsi Decaux’n väitteen, jonka mukaan 
kilpailuneuvosto oli ylittänyt toimivaltansa tässä asiassa kieltämällä käytännöt, jotka eivät 
kuuluneet sen tutkittavaksi saatetun asian piiriin. Tuomioistuin katsoi vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaisesti, että kun asia on saatettu kilpailuneuvoston käsiteltäväksi, tällä 
on toimivalta tutkia kaikkia seikkoja ja käytäntöjä, jotka vaikuttavat kyseessä oleviin 
markkinoihin. Samoin se voi tutkia käytäntöjä, jotka on havaittu tutkinnan aikana, jos näillä 
on sama tavoite tai sama vaikutus kuin niillä käytännöillä, jotka oli saatettu sen tietoon, 
vaikka kyseisiä käytäntöjä olisi sovellettu myös asian käsittelyn siirtämisen jälkeen. 
 
Tuomioistuin pysytti kilpailuneuvoston tuomion ennallaan. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf 
 
Pariisin muutoksenhakutuomioistuin, 24. toukokuuta 2005, Digitechnic 
Pariisin muutoksenhakutuomioistuin käsitteli kilpailuneuvoston päätöksestä (04-D-76) tehdyn 
valituksen. Päätöksessä oli hylätty tietokoneita kokoavan Digitechnicin kantelu, joka koski 
Microsoftin käytäntöjä. Microsoftilla on määräävä asema mikrotietokoneiden 
käyttöjärjestelmien ja toimistosovellusohjelmistojen markkinoilla. Kilpailuneuvosto oli 
katsonut, että väitettyä lisenssien epäämistä ja hintasyrjintää ei ollut näytetty toteen. Sen 
mukaan Digitechniciä ei ollut estetty harjoittamasta kokoonpanotoimintaa ja hintasyrjintä oli 
perusteltua objektiivisista syistä. 
 
Vastoin kilpailuneuvoston kantaa muutoksenhakutuomioistuin päätti, ettei ei voitu sulkea pois 
mahdollisuutta siitä, että Microsoft olisi käyttänyt väärin määräävää asemaansa kyseisillä 
kaksilla merkityksellisillä markkinoilla lykkäämällä jakelulisenssien myöntämistä 
kokoonpanijoille ja veloittamalla niiltä hintoja, jotka eivät olleet suhteessa muilta 
laitevalmistajilta veloitettuihin hintoihin. 
 
Tuomioistuin kumosi kilpailuneuvoston päätöksen ja siirsi asian takaisin kilpailuneuvostolle 
lisätutkimuksia varten. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf 
 
Strasbourgin alioikeus, 4. helmikuuta 2005, Brasseries Kronenbourg SA: kansallisella 
tuomioistuimella on toimivalta soveltaa perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf
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Brasseries Kronenbourg oli irtisanonut JBEG sarl:n kanssa tehdyn oluentoimitussopimuksen. 
JBEG sarl oli pyytänyt tuomioistuinta lykkäämään tuomion antamista ja pyytämään Euroopan 
komission kantaa siihen, oliko sopimus perustamissopimuksen 81 artiklan mukainen. 
 
JBEG:n pyyntö hylättiin sillä perusteella, että asetuksen (EY) N:o 1/2003 6 artiklan mukaan 
jäsenvaltioiden tuomioistuimilla on toimivalta soveltaa perustamissopimuksen 81 artiklaa ja 
niiden on myös sovellettava yhteisön sääntöjä soveltaessaan rajoittavia käytäntöjä tai 
määräävän aseman väärinkäyttöä koskevaa kansallista lainsäädäntöä. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf 
 
Pariisin muutoksenhakutuomioistuin, 21. syyskuuta 2005, Jean-Louis David France 
Muutoksenhakutuomioistuin katsoi, että ei ollut näytetty toteen, että Jean-Louis David 
Francen perustama franchising-verkosto saattaisi vaikuttaa yhteisön sisäiseen kauppaan. Ei 
etenkään näyttänyt siltä, että kantelun kohteena ollut lauseke, jolla saatettiin voimaan 
franchising-sopimukselle ominainen keskinäiseen luottamukseen perustuva rajoitus (intuitus 
personae) ja jonka tarkoituksena oli estää taitotiedon ja annetun tuen valuminen suoraan 
kilpailijalle, olisi vakava kilpailunrajoitus, joka rikkoisi EY:n perustamissopimuksen 
81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta luvakesopimusten ryhmiin 22 päivänä joulukuuta 1999 
annettuun komission poikkeusasetukseen (EY) N:o 2790/1999 sisältyviä sääntöjä. 
 
Pariisin muutoksenhakutuomioistuin pysytti Pariisin kauppatuomioistuimen päätöksen 
ennallaan. 
 
Pariisin muutoksenhakutuomioistuin, 26. tammikuuta ja 16. helmikuuta 2005, Volkswagen 
Claude Petit ja Raphaël Petit, jotka ovat Volkswagen Francen verkostoon kuuluvia 
jälleenmyyjiä, olivat nostaneet kanteen, koska kyseinen verkosto ei ollut auttanut heitä 
rinnakkaistuontia harjoittavien belgialaisten Volkswagen-jälleenmyyjien kanssa käytävässä 
kilpailussa. 
 
Muutoksenhakutuomioistuin katsoi, että tavarantoimittajan antama apu tai tuki verkostoonsa 
kuuluville jäsenille ei ollut sinänsä laitonta perustamissopimuksen 81 artiklan nojalla. Se 
totesi kuitenkin, että Volkswagen Francella ei ollut velvollisuutta korvata sen omassa 
verkostossa veloitettavien hintojen ja muissa jäsenvaltioissa toimivien jälleenmyyjien 
veloittamien hintojen välistä erotusta. Tämän vuoksi tuomioistuin hylkäsi valituksen. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf 
 

Luettelo vuonna 2005 annetuista tuomioista, joissa sovellettiin perustamissopimuksen 81 tai 
82 artiklaa 
 

Tuomio Perustamis-
sopimuksen 
81 artikla 

Perustamis-
sopimuksen 
82 artikla 

21.9.2005 Pariisin muutoksenhakutuomioistuin:  
Socovi sarl Société de coiffure Vichyssoise v. Jean-Louis David 
France SA 

X  

12.7.2005 kassaatiotuomioistuin:  
SPEA-Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile v. 
Renault/Peugeot: kilpailuneuvoston päätös vahvistettiin 

X  

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf
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28.6.2005 kassaatiotuomioistuin:  
Garage Gremeau SA v. Daimler Chrysler France SA 

X  

15.6.2005 Pariisin muutoksenhakutuomioistuin: 
Automobiles de Gap et des Alpes SA, Martin-Prevel Hervé v. 
Automobiles Citroën SA: muutoksenhaku 

X  

8.6.2005 Pariisin muutoksenhakutuomioistuin:  
LCJ Diffusion SA v. La Roche Posay SA ja Cosmétique Active 
France SA 

X  

24.5.2005 Pariisin muutoksenhakutuomioistuin: 
Digitechnic sarl v. Microsoft (asian käsittely on kesken, sillä 
kilpailuneuvoston päätös kumottiin: siirto takaisin 
kilpailuneuvostolle lisätutkimuksia varten) 

 X 

12.4.2005 Pariisin muutoksenhakutuomioistuin: 
Export Pressin valitus: valitus hylätty 

 X 

12.4.2005 Pariisin muutoksenhakutuomioistuin:  
France Télécom ja SFR v. Ténor: päätös kumottu 

 X 

2.3.2005 Pariisin muutoksenhakutuomioistuin:  
Kitch Moto sarl v. Suzuki France SA 

X  

22.2.2005 Pariisin muutoksenhakutuomioistuin:  
JC Decaux SA:n valitus: valitus hylätty 

 X 

4.2.2005 Strasbourgin alioikeus: Kronenbourg v. JBEG sarl X  

3.2.2005 Strasbourgin alioikeus: Kronenbourg v. Café le Victor 
Hugo sarl  

X  

26.1.2005 ja 16.2.2005 Pariisin muutoksenhakutuomioistuin:  
Volkswagen France v. Bellevue Auto SA, Claude Petit ja Raphaël 
Petit 

X  

Alankomaat 
Alankomaiden tuomioistuimet ovat soveltaneet yhteisön kilpailuoikeutta jäljempänä 
selostetuissa tuomioissa. Tältä osin on huomattava, että Alankomaiden tuomioistuimet 
tulkitsevat perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa myös silloin, kun ne soveltavat 
Alankomaiden kilpailulakia, sillä kyseinen laki perustuu yhteisön kilpailuoikeuteen. 
Rotterdamin piirituomioistuin on määrännyt tarkemmin tuomioissaan, että vertailulla yhteisön 
oikeuden kanssa on merkitystä vain sovellettaessa aineellisia säännöksiä.  
 
1. Haagin hovioikeus (gerechtshof), 24. maaliskuuta 2005, 04/694 ja 04/695, Marketing 
Displays International Inc. v. VR (siviilioikeudellinen menettely) 
 
Asia koskee kolmen Yhdysvalloissa tehdyn välitysratkaisun täytäntöönpanoa Alankomaiden 
siviiliprosessilain ja New Yorkin yleissopimuksen perusteella. Menettely sai alkunsa Haagin 
käräjäoikeuden (rechtbank) presidentin välipäätösmenettelyssä antamasta tuomiosta tehdystä 
valituksesta (ks. EC report 2004, Marketing Displays International Inc. v. VR Van Raalte 
Reclame B.V., 27.5.2004, KG/RK 2002-979 ja 2002-1617). Tuomioistuin viittasi ensin 
asiassa Eco Swiss annettuun tuomioon (C-126/97), jossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että 



 65

perustamissopimuksen 81 artikla on oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluva oikeussääntö. 
Tämän vuoksi Haagin tuomioistuin voi kumota välitysratkaisun, jos se on oikeusjärjestyksen 
perusteiden vastainen. Hovioikeus yhtyi Haagin käräjäoikeuden presidentin tuomioon, jonka 
mukaan lisenssisopimus on 81 artiklan vastainen, ja kieltäytyi vahvistamasta välitysratkaisuja. 
Tuomioistuin ei tutkinut sitä, täyttikö lisenssisopimus perustamissopimuksen 81 artiklan 
3 kohdan edellytykset, sillä se oletti, että asetuksella (EY) N:o 1/2003 ei ole takautuvaa 
vaikutusta. Toisin sanoen kansallinen tuomioistuin ei voinut myöntää poikkeusta 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdasta sellaisen sopimuksen osalta, joka oli tehty 
ennen 1. toukokuuta 2004. 
 
2. Zwollen käräjäoikeuden presidentti, 4. huhtikuuta 2005, 106345/KG ZA 05-92, 
polkupyöräliike [A] v. Polar Electro Nederland B.V. (välipäätösmenettely) 
(siviilioikeudellinen menettely) 
 
Polar oli irtisanonut jakelusopimuksen, koska jakelija A ei ollut suostunut jakelujärjestelmän 
muuttamiseen. Jakelija A halusi Polarin toimittavan tuotteensa aikaisemmin sovelletun 
järjestelmän mukaisesti. Jakelija A väitti, että Polar oli käyttänyt väärin määräävää asemaansa 
perustamissopimuksen 82 artiklan ja Alankomaiden kilpailulain 24 §:n vastaisesti. Lisäksi 
jakelija A väitti, että jos Polarilla katsotaan olevan valikoiva jakelujärjestelmä, se ei täytä 
81 artiklan 3 kohdan tai vertikaalisia rajoituksia koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia 
edellytyksiä. Polar katsoi, että sillä ei ollut valikoivaa jakelujärjestelmää vaan pikemminkin 
yksinmyyntijärjestelmä.  
 
Tuomioistuin viittasi ensiksi siihen, että perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohta ei koske 
sopimuksia, joilla ei ole tuntuvaa vaikutusta kauppaan (komission tiedonanto 
vähämerkityksisistä eli de minimis -sopimuksista). Toiseksi tuomioistuin katsoi, että 
Alankomaiden kilpailulain 7 §:n 1 momenttia, joka vastaa de minimis -tiedonantoa, ei voi 
soveltaa tässä asiassa. Tämän jälkeen tuomioistuin viittasi vertikaalisia rajoituksia koskevaan 
komission tiedonantoon. Tuomioistuin totesi, että koska Polar ei ollut antanut tietoja 
markkinaosuudestaan, tuomioistuin ei voinut tukeutua 30 prosentin raja-arvoon, joka on 
asetettu vertikaalisia rajoituksia koskevassa ryhmäpoikkeusasetuksessa. Lisäksi se katsoi, että 
Polar ei ollut näyttänyt toteen, että sen jakelijat voivat myydä vain tietyllä alueella, mikä on 
ominaista yksinmyyntisopimukselle. Tämän johdosta tuomioistuin katsoi, että Polar ei ollut 
todistanut, että sillä on yksinmyyntijärjestelmä, vaan että järjestelmä oli pikemminkin 
valikoiva jakelujärjestelmä. Koska ei ole todennäköistä, että Polarin jakelujärjestelmä täyttää 
perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan ja Alankomaiden kilpailulain 6 §:n 3 kohdan 
mukaiset edellytykset, tuomioistuin katsoi Polarin jakelujärjestelmän olevan yhteisön ja 
Alankomaiden kilpailulainsäädännön vastainen. Koska jakelujärjestelmän muuttaminen oli 
syy jakelusopimuksen irtisanomiseen ja uusi jakelujärjestelmä on yhteisön ja Alankomaiden 
kilpailulainsäädännön vastainen, jakelusopimuksen irtisanomisen katsottiin Alankomaiden 
siviilioikeuden sääntöjen vastaiseksi oikeudenmukaisuuden periaatteen osalta. Tuomioistuin 
määräsi Polarin toimittamaan tuotteitaan A:lle kunnes vanha jakelusopimus on irtisanottu 
laillisesti. Tuomioistuin ei ottanut kantaa siihen, oliko Polar käyttänyt väärin määräävää 
asemaansa. 
 
3. Amsterdamin hovioikeus (gerechtshof), 23. kesäkuuta 2005, 1974/04KG, kantaja v. 
Chevrolet Nederland B.V. (entinen Daewoo Motor Benelux B.V.) (siviilioikeudellinen 
menettely) 
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Daewoo irtisanoi laillisesti vuonna 2002 kantajan kanssa tekemänsä 
jälleenmyyntisopimuksen. Tämän jälkeen kantaja pyysi Daewoolta nimitystä valtuutetuksi 
Daewoo-korjaamoksi. Daewoo epäsi pyynnön sillä perusteella, että Daewoon ja kantajan 
välinen liikesuhde oli vahingoittunut siinä määrin, että kantajaa ei voitu nimittää valtuutetuksi 
korjaamoksi. Keskeinen kysymys tässä asiassa on se, velvoittiko asetus (EY) N:o 1400/2002 
Daewoota tekemään valtuutettua korjaamoa koskevan sopimuksen kantajan kanssa. 
Hovioikeus oli samaa mieltä Haarlemin käräjäoikeuden presidentin antaman tuomion kanssa 
siitä, että asetuksesta (EY) N:o 1400/2002 ei voida johtaa sopimuksentekovelvollisuutta (ks. 
EC report 2004, kantaja v. Daewoo Motor Benelux B.V., 28.9.2004, 103753/KG ZA 04-347). 
Tuomioistuin katsoi myös, että asetus (EY) N:o 1400/2002 ei estä Daewoota irtisanomasta 
valtuutettua korjaamoa koskevaa sopimusta. Hovioikeuden mukaan Daewoon pitäisi tämän 
vuoksi voida kieltäytyä tekemästä kantajan kanssa sopimusta samoilla perusteilla, joilla 
voidaan irtisanoa valtuutettua korjaamoa koskeva sopimus. Koska kantaja oli vahingoittanut 
sen ja Daewoon välistä liikesuhdetta niin paljon (kantaja oli esimerkiksi kieltäytynyt kahdesti 
suorittamasta maksua ja kieltäytynyt ostamasta entisiä vuokra-autoja vaikka niin oli sovittu), 
tuomioistuin katsoi, että Daewoo oli laillisesti kieltäytynyt tekemästä sopimusta kantajan 
kanssa.  

 
4. Utrechtin käräjäoikeuden presidentti, 3. marraskuuta 2005, 201038 KG ZA 05-911, PCA v. 
Peugeot Nederland N.V. (välipäätösmenettely) (siviilioikeudellinen menettely) 
 
Peugeot Nederland on Peugeot-autojen alankomaalainen maahantuoja. Peugeot on valinnut 
Peugeot-autojen jakelua, korjausta ja huoltoa varten rajoitetun määrän jakelijoita ja 
korjaamoja. Peugeot-autoja korjaavilla ja huoltavilla korjaamoilla on oltava Peugeot-autoihin 
asennettuja ohjelmistoja varten erityiset tekniset tiedot ja diagnostiset laitteet. Peugeotilla on 
näistä laitteista kaksi versiota, nimittäin valtuutetuille jakelijoille ja korjaamoille tarkoitettu 
täydellinen järjestelmä (PPS) ja itsenäisille korjaamoille tarkoitettu rajoitettu järjestelmä 
(PPRI). PCA-jälleenmyyjät ovat itsenäisiä korjaamoja, jotka halusivat täydellisen järjestelmän 
käyttöoikeuden.  
 
Ydinkysymys tässä asiassa on se, onko Peugeot velvollinen antamaan itsenäisille korjaamoille 
samat tiedot kuin valtuutetuille korjaamoille. Peugeot väitti ensiksikin, että asetuksen (EY) 
N:o 1400/2002 4 artiklan 2 kohdan rikkominen tarkoittaa vain sitä, että Peugeotin ja sen 
valtuutettujen jakelijoiden ja korjaamojen sopimukset eivät enää kuulu asetuksen mukaisen 
poikkeuksen piiriin. Tuomioistuin katsoi kuitenkin, että asetuksella (EY) N:o 1400/2002 on 
suora vaikutus. Tämä tarkoittaa sitä, että Peugeotin on noudatettava asetuksen 4 artiklan 
2 kohdassa säädettyjä velvoitteita.  
 
Toiseksi Peugeot väitti, että se ei rikkonut asetuksen (EY) N:o 1400/2002 4 artiklan 2 kohtaa 
ja viittasi asetuksen johdanto-osan 26 kappaleeseen. Tuomioistuin totesi, että PPS- ja PPRI-
järjestelmät määritellään asetuksen (EY) N:o 1400/2002 mukaan taitotiedoksi. Peugeot epäsi 
perusteettomasti itsenäisiltä korjaamoilta täydellisen järjestelmän käyttöoikeuden. 
Tuomioistuin katsoi, että perusteeton epääminen oli mainitun asetuksen johdanto-osan 
26 kappaleessa tarkoitettua väärinkäyttöä. Tuomioistuimen mukaan Peugeot toimi laittomasti 
PCA-jälleenmyyjien osalta ja sen on myönnettävä niille tarpeellisten teknisten tietojen 
käyttöoikeus asetuksen (EY) N:o 1400/2002 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
 
5. Kaupan ja teollisuuden alan muutoksenhakutuomioistuin (College van Beroep voor het 
bedrifsleven), 7. joulukuuta 2005, AWB 04/237 ja 04/249 9500, Secon Group B.V. / G-Star 
International B.V. v. Alankomaiden kilpailuvirasto (NMa) (hallinnollinen menettely) 
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Alankomaiden kilpailuvirasto määräsi Seconille sakon Alankomaiden kilpailulain 6 §:n 
rikkomisesta (perustamissopimuksen 81 artiklaa vastaava yleinen kartellikielto). Secon oli 
sisällyttänyt yleisiin myyntiehtoihinsa määräykset, jotka johtivat jälleenmyyntikieltoon, 
vähimmäisohjevähittäishintoihin ja ohjevähittäishintoihin. Muutoksenhakumenettelyssä 
Rotterdamin käräjäoikeus katsoi, että Seconin yleiset ehdot olivat vastoin Alankomaiden 
kilpailulain 6 §:ää. Kaupan ja teollisuuden alan muutoksenhakutuomioistuin katsoi valitusta 
koskeneessa tuomiossa, että Alankomaiden kilpailulain 6 §:ää ei ollut rikottu.  
 
Ensiksikin muutoksenhakutuomioistuin tarkasteli, oliko Seconin ja ostajien välillä sopimusta 
ja yhteisymmärrystä. Viitaten yhteisöjen tuomioistuimen asioissa Sandoz ja Adalat antamiin 
tuomioihin muutoksenhakutuomioistuin katsoi, että Seconin ja sen ostajien välillä oli 
yhteisymmärrys. Toiseksi muutoksenhakutuomioistuin tarkasteli, oliko Seconilla 
puutteellinen valikoiva jakelujärjestelmä. Tämä tarkoittaisi sitä, että jälleenmyyntikielto ei 
olisi kilpailunvastainen. Alankomaiden kilpailulain 12 ja 13 §:n mukaan kyseisen lain 6 §:ää 
ei sovelleta sopimukseen, joka täyttää vertikaalisia rajoituksia koskevassa 
ryhmäpoikkeusasetuksessa säädetyt edellytykset. Muutoksenhakutuomioistuin katsoi, että 
Seconilla ei ole puutteellista valikoivaa jakelujärjestelmää, koska Secon ei ole todistanut 
valikoivansa ostajat objektiivisten valintakriteerien mukaisesti. Objektiiviset valintakriteerit 
ovat valikoivan jakelujärjestelmän tärkein ominaisuus. Tämä tarkoitti sitä, että 
jälleenmyyntikielto katsottiin kilpailunvastaiseksi. Kolmanneksi muutoksenhakutuomioistuin 
katsoi, että vähimmäissuositushinnat ovat kilpailunvastaisia. Seconin yleisissä ehdoissa 
määrätään, että ostaja ei voi poiketa vähimmäissuositushinnoista ilman Seconin suositusta. 
Vertikaalisia rajoituksia koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan ostajien on voitava 
asettaa vapaasti omat jälleenmyyntihintansa. Muutoksenhakutuomioistuin tarkasteli myös, 
onko sopimuksella tuntuvaa vaikutusta kilpailuun (asiassa Volk Vervaecke annetussa 
tuomiossa tarkoitetussa merkityksessä ja liittyen rajoitusten tuntuvuutta tarkasteltaessa 
käytettäviin määrällisiin kriteereihin). Se katsoi, että on otettava huomioon erityinen tilanne, 
jossa sopimus tulee voimaan, erityisesti yritysten toimintaan liittyvä taloudellinen ja 
oikeudellinen yhteys, kyseisten palvelujen luonne, merkityksellisten markkinoiden rakenne ja 
ne todelliset olosuhteet, joissa sopimusta sovelletaan. Muutoksenhakutuomioistuin katsoi, että 
Alankomaiden kilpailuvirasto ei ollut ottanut riittävästi huomioon erityistä tilannetta, jossa 
sopimusta sovellettiin, eikä se ollut perustellut riittävästi, miksi Seconin väite siitä, että 
sopimuksella ei ole tuntuvaa vaikutusta kilpailuun (erittäin pieni markkinaosuus), oli 
perusteeton. Muutoksenhakutuomioistuin katsoi, että Alankomaiden kilpailuviraston on 
tehtävä uusi päätös. 
 

Itävalta 
Kartellituomioistuin on yksi kansallisista kilpailuviranomaisista, ja se on soveltanut 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa kolmessa päätöksessä, jotka on toimitettu Euroopan 
komissiolle asetuksen (EY) N:o 1/2003 15 artiklan mukaisesti (ks. myös I osan 1.2 kohta). 
Kaikkiin kyseisiin päätöksiin oli haettu muutosta, ja muutoksenhakutuomioistuimet ovat jo 
antaneet niitä koskevat lopulliset tuomiot. 
 

Portugali 
 
Portugalin hammaslääkäriyhdistys 
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Lissabonin kauppatuomioistuin teki 9. joulukuuta 2005 päätöksen muutoksenhakuasiassa, 
joka koski Portugalin kilpailuviranomaisen päätöstä Portugalin hammaslääkäriyhdistystä 
koskevassa asiassa. 
 
Tuomioistuin vahvisti Portugalin kilpailuviranomaisen näkemyksen, jonka mukaan Portugalin 
hammaslääkäriyhdistys oli luonut perustamissopimuksen 81 artiklan vastaisesti kaikille 
Portugalissa hammaslääkärintointa harjoittaville velvollisuuden veloittaa vähimmäispalkkio. 
Tuomioistuin katsoi kuitenkin, että Portugalin hammaslääkäriyhdistys oli toiminut 
huolimattomuuttaan ja alensi sakon 50 000 euroon. Lisäksi tuomioistuin katsoi, että eräät alan 
ammattisäännöstön säännöt ovat mitättömiä. Tuomioistuin vahvisti myös vastaajan 
velvollisuuden julkaista päätöstiivistelmä Portugalin virallisessa lehdessä ja valtakunnallisesti 
ilmestyvässä sanomalehdessä samoin kuin yhdistyksen verkkosivulla ja sen lehdessä.  
 
Portugalin kilpailuviranomainen on hakenut tähän päätökseen muutosta Lissabonin 
muutoksenhakutuomioistuimessa. 

Ruotsi 
 
Markkinatuomioistuin 
 
Asia nro 2005:5: VVS-Installatörerna v. Ruotsin kilpailuvirasto –  
29. helmikuuta 2005 
Asiassa haettiin muutosta Ruotsin kilpailuviraston päätökseen, jossa Ruotsin putki-, 
lämmitys-, jäähdytys-, sähkö- ja levytyöurakoitsijoiden yhdistys (VVS-Installatörerna) 
velvoitettiin 5 miljoonan Ruotsin kruunun uhkasakolla olemaan laatimatta hinnastoa usein 
käytetyistä alakohtaisista hyödykkeistä ja palveluista. Ruotsin kilpailuvirasto oli samassa 
päätöksessä päättänyt olla myöntämättä yksittäispoikkeusta näille järjestelyille. 
Markkinatuomioistuin poisti päätöksen jälkimmäisen osan asialistaltaan Ruotsin kilpailulain 
siirtymäsäännösten vuoksi. Lopettamismääräyksen osalta markkinatuomioistuin vahvisti 
päätöksen, mutta lykkäsi kolmella kuukaudella päivää, jolloin korjaustoimenpiteen on tultava 
voimaan.  
 
 
Asia nro 2005:7: Ruotsin kilpailuvirasto v. viisi öljy-yhtiötä – 22. helmikuuta 2005 
Ruotsin kilpailuviraston laajan tutkimuksen jälkeen vahvistuivat epäilyt öljyalan kartellista 
Ruotsissa. Ruotsin kilpailuvirasto nosti kanteet Tukholman käräjäoikeudessa Statoil 
Detaljhandel AB:tä, OK-Q8 AB:tä, AB Svenska Shelliä, Preem Petroleum AB:tä ja Norsk 
Hydro Olje AB:tä vastaan vuonna 2000 ja pyysi, että yhtiöille määrättäisiin sakot Ruotsin 
kilpailulain 6 §:n ja perustamissopimuksen 81 artiklan rikkomisesta. Tutkimuksessa ilmeni, 
että yritysten edustajat olivat järjestäneet salaisia kokouksia syksyllä 1999 suunnitellakseen ja 
pannakseen täytäntöön hintoja ja alennuksia koskevan sopimuksen. Erästä 
ympäristökysymystä koskevien keskustelujen varjolla oli järjestetty monia kokouksia. 
Kokouksissa yritykset loivat yhteisen strategian alennuksiin liittyvien kustannusten 
supistamiseksi. Markkinatuomioistuin katsoi, että kyseiset viisi öljy-yhtiötä olivat rikkoneet 
Ruotsin kilpailulakia, ja määräsi niille 112 miljoonan Ruotsin kruunun sakot.  
 
Markkinatuomioistuin ei katsonut, että yhteisön oikeutta olisi pitänyt soveltaa asiaan, koska 
sillä ei ollut vaikutusta kauppaan. Se huomautti, että yhdenmukaistetut menettelytavat 
kattoivat koko jäsenvaltion ja että kyseisillä yrityksillä oli erittäin suuri markkinaosuus, joka 
tuomioistuimen mukaan tuki kauppaan kohdistuvia vaikutuksia koskevaa kriteeriä. Tämän 
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näkemyksen vastapainona oli kuitenkin se, että kyseinen menettelytapa koski vain yhtä 
alennusjärjestelyä ja että tietoja oli vaihdettu rajoitetun ajan. Markkinatuomioistuin katsoi, 
että näissä olosuhteissa merkityksellisillä markkinoilla on sellaisia luonnollisia kaupan 
rajoituksia, jotka estävät perustamissopimuksen 81 artiklassa tarkoitetun vaikutuksen 
kauppaan. Markkinatuomioistuin totesi kuitenkin, että jos se soveltaisi perustamissopimuksen 
81 artiklaa, lopputulos olisi samanlainen.  
 
Markkinatuomioistuin hylkäsi Ruotsin kilpailuviraston käyttämän 
sakkojenlaskentamenetelmän. Kyseinen menetelmä perustui sakkoja koskeviin komission 
suuntaviivoihin. Tuomioistuin totesi, että sakot olisi laskettava kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti eikä komission menetelmää pitäisi soveltaa ensisijaisesti. 
 
 
Asia nro 2005:27: FAC Flygbussarna Airport Coaches AB ym. v. Ruotsin kilpailuvirasto ja 
Luftfartsverket – 30. elokuuta 2005 
Asia koski muutoksenhakua Ruotsin kilpailuviraston päätökseen, jonka mukaan Arlandan 
lentokentälle liikennöivien linja-autojen lupa- ja maksujärjestelmä ei tarkoittanut, että Ruotsin 
ilmailulaitos (Luftfartsverket) olisi käyttänyt väärin määräävää asemaansa. 
Markkinatuomioistuin katsoi, että ei voitu sulkea pois mahdollisuutta siitä, että kyseiset 
liikennöintimaksut olisivat Luftfartsverketin määräävän aseman väärinkäyttöä, ja teki 
päätöksen kantajan hyväksi.  
 
Markkinatuomioistuin katsoi, että asian olosuhteiden vuoksi voitiin soveltaa 
perustamissopimuksen 82 artiklaa. Se päätteli, että kansallisen lainsäädännön mukainen 
arviointi oli yhdenmukainen 82 artiklan kanssa ja että 82 artiklan soveltaminen johtaisi sen 
vuoksi samaan lopputulokseen kuin Ruotsin kilpailulain vastaavan pykälän (19 §) 
soveltaminen.  
 
 
Asia nro 2005:29: B2 Bredband Holding AB v. TeliaSonera AB ym – 1. marraskuuta 2005 
B2 Bredband Holding AB väitti, että TeliaSonera käytti väärin määräävää asemaansa kiinteän 
verkon teleliittymien markkinoilla tarjoamalla uusille laajakaista-asiakkaille kiinteän verkon 
liittymiä halvempaan hintaan (sekaniputtaminen) Markkinatuomioistuin katsoi, että B2 
Bredband Holding AB ei ollut osoittanut TeliaSoneralla olevan määräävää asemaa.  
 

Yhdistynyt kuningaskunta 

Menettelyä koskevat kysymykset (esim. todistustaakka, toimivaltakysymykset jne.) 

BHB Enterprises plc v. Victor Chandler (International) Ltd – High Court 
Mr Justice Laddie – 27. toukokuuta 2005 
 
Tietojen yksityiskohtaisuuden asianmukainen taso 82 artiklan väitettyä rikkomista koskevan 
asian vastinekirjelmässä 
 
Kantajan tehtävänä on hallinnoida hevosurheilukilpailuja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 
tämän vuoksi se muun muassa koostaa hevosurheilukilpailuja koskevia tietoja. Vastaaja on 
brittiläinen vedonvälittäjä. Vastaaja keskeytti kantajan hevosurheilutietojen käytöstä perityn 
lisenssimaksun suorittamisen ja väitti, että kantajalla ei ollut enää oikeuksia tietokantaan 
yhteisöjen tuomioistuimen tuomion seurauksena, minkä vuoksi lisenssisopimus oli mitätön. 
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Kantaja väitti, että vastaaja oli velkaa sille yli 200 000 puntaa, ja uhkasi pyytää tietoja 
välittävää kolmatta osapuolta lopettamaan tietojen toimittamisen vastaajalle. Kantaja nosti 
kanteen sopimusrikkomuksen vuoksi. 
 
Vastaaja pyysi tuomioistuimelta lupaa muun muassa muuttaa vastinettaan ja vastakannettaan 
ja vedota siten muuan muassa siihen, että kantaja käytti väärin määräävää asemaansa 
perustamissopimuksen 82 artiklan ja vuoden 1998 kilpailulain II luvun kiellon vastaisesti. 
Lisäksi vastaaja pyysi lupaa vedota erityisesti siihen, että kantajalla oli määräävä asema 
hevosurheilukilpailuja edeltävien tietojen toimittamisen markkinoilla Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, että kyseiset tiedot olivat olennainen väline ammattilaisten 
hevosurheilukilpailuja koskevassa vedonvälityksessä mainitussa maassa ja että kantaja oli 
käyttänyt väärin määräävää asemaansa veloittamalla erityisen korkeita hintoja kyseisistä 
tiedoista ja uhkaamalla estää tietojen toimittamisen. 
 
Tuomioistuin katsoi, että ehdotetussa muutoksessa asiaa ei ollut perusteltu asianmukaisesti. 
Englannin siviiliprosessisääntöjen mukaan vastinekirjelmän on sisällettävä tarkka selostus 
tosiseikoista, joihin osapuoli tukeutuu. Eräissä tilanteissa, esimerkiksi jos on kyse 
petosväitteestä, vastinekirjelmän on oltava yksityiskohtaisempi. Tuomioistuin katsoi, että tätä 
periaatetta on sovellettava myös perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan ja vastaavan 
kotimaisen kilpailulainsäädännön kieltoja koskevaan väitettyyn rikkomiseen. Tuomioistuin 
katsoi, että osapuolelta, joka vetoaa perustamissopimuksen 82 artiklan ja sen kotimaisen 
vastineen eli kilpailulain II luvun kiellon rikkomiseen, edellytetään erityistä huolellisuutta. 
Tuomioistuin totesi, että tällaisia väitteitä koskevat asiat voivat johtaa pitkiin ja kalliisiin 
oikeudenkäynteihin. Tämän vuoksi ei riitä, että vastinekirjelmässä esitetään pelkkä väite 
rikkomisesta. Väitteen esittävän osapuolen on esitettävä selvästi ja lyhyesti tärkeimmät seikat, 
joihin se tukeutuu. Kyseisessä tapauksessa ehdotetussa muutoksessa ei esitetty riittäviä 
perusteita väitteelle, jonka mukaan kantajan hinnat olivat kohtuuttoman korkeat eivätkä 
pelkästään korkeat. 
 
Lisäksi tuomioistuin katsoi, että vastinetta ei voi muuttaa ehdotetulla tavalla, sillä 
vaatimuksille ei esitetty oikeudenkäyntikelpoista perustaa. Tuomioistuimen mukaan asiassa, 
jossa esitetään väite kohtuuttomasta hinnoittelusta, sekä myyjän että ostajan kannalta 
suoritetun hyödykkeen arvon arvioinnin on oltava olennainen osa arviointia. Vastaajan 
näkemyksessä tätä ei otettu ollenkaan huomioon. Siinä hintoja verrattiin pelkästään hankinta- 
tai luomiskustannuksiin. Tuomioistuimen mukaan vastaaja ei ottanut huomioon tarvetta 
osoittaa, että hinnat olivat kohtuuttomat, ja tarkasteli ainoastaan, olivatko ne korkeat.  
 
Tämän vuoksi tuomioistuin epäsi luvan muuttaa vastinekirjelmää niin, että siihen olisi 
sisällytetty väite perustamissopimuksen 82 artiklan ja II luvun kiellon rikkomisesta.  
 
AtTheRaces Ltd ym. v. British Horseracing Board Ltd ym. – High Court 
Vice Chancellor – 15. heinäkuuta 2005 
 
Kantajat tarjoavat lähetys-, verkkosivu- ja muita audiovisuaalisia palveluja, jotka liittyvät 
brittiläisiin hevosurheilukilpailuihin. Ne hankkivat oikeudet eräiden brittiläisten laukkaratojen 
osalta ja voivat sen johdosta tuottaa hevosurheilukilpailujen audiovisuaalisia lähetyksiä. Ne 
antoivat katsojille myös mahdollisuuden lyödä vetoa kyseisistä kilpailuista Internetissä tai 
satelliittitelevisiossa tarjottavien interaktiivisten palvelujen kautta.  
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Vastaajat omistavat atk-pohjaisen tietokannan ja ylläpitävät sitä. Tietokanta sisältää suuren 
määrän brittiläisiin hevosurheilukilpailuihin liittyvää tietoa. Keskeinen osa vastaajien 
tietokannasta sisältää hevosurheilukilpailuja edeltäviä tietoja, jotka eroavat ratatiedoista 
(nämä sisältävät tiedot kilpailuista poisjääneistä hevosista ja kilpailujen tulokset). Kantajien 
audiovisuaalipalvelut tarjoavat hevoskilpailua edeltäviä tietoja asiakkaille, katsojille ja 
mahdollisille vedonlyöjille, ja tiedot saadaan vastaajien tietokannasta. 
 
Kantajat väittivät menettelyssä, että vastaajilla oli tosiasiallisesti monopoli kilpailuja 
edeltävien tietojen toimittamisessa niille brittiläisiin hevosurheilukilpailuihin liittyville 
toimijoille, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja, erityisesti vedonvälitystoimistoille sekä niiden 
TV-kanavien tai Internet-sivustojen tuottajille, jotka lähettävät hevosurheilukilpailuja. Lisäksi 
ne väittivät, että vastaajat pyrkivät asettamaan hevoskilpailuja edeltävien tietojen 
toimittamiselle ehtoja ja uhkasivat keskeyttää tietojen toimittamisen kantajille, mikä näiden 
mielestä oli perustamissopimuksen 82 artiklan ja vuoden 1998 kilpailulain 18 §:ään sisältyvän 
II luvun kiellon vastaista määräävän aseman väärinkäyttöä. Keskeisten väitteiden aiheena oli 
liiallinen, kohtuuton ja syrjivä hinnoittelu. 
 
Lisäksi kantaja pyysi väliaikaista määräystä, jolla kiellettäisiin vastaajia lopettamasta 
kilpailuja edeltävien tietojen toimittaminen. 
 
Tuomioistuin totesi, että sen oli tarkasteltava, oliko kantajalla kohtuullisia perusteita kanteen 
nostamiseksi ja oliko kanteella todellista mahdollisuutta menestyä. Näitä kysymyksiä 
tarkastellessaan tuomioistuimen oli varottava toteuttamasta minkäänlaista 
”pienoisoikeudenkäyntiä”. Ottaen tämän huomioon tuomioistuin katsoi, että monet 
riidanalaiset seikat, erityisesti ne, jotka liittyivät objektiivisiin perusteluihin, kytkeytyivät 
monitahoisiin tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskeviin kysymyksiin eikä niistä voinut 
tehdä päätöstä kyseisen kaltaisen hakemuksen pohjalta. Tämän johdosta tuomioistuin ei 
voinut tehdä päätelmää, jonka mukaan kantajilla ei ollut kohtuullisia perusteita kanteen 
nostamiseksi tai ettei niiden kanteella ollut todellista mahdollisuutta menestyä. Tämän vuoksi 
tuomioistuin hylkäsi hakemuksen määräävän aseman väärinkäyttöä koskevien väitteiden 
tutkimatta jättämisestä tai nopeutetusta menettelystä.  
 
Tuomioistuin katsoi myös, että kysymyksessä olevien etujen tasapainottaminen ja tilanteen 
säilyttäminen ennallaan suosivat väliaikaisen määräyksen antamista. Tuomioistuin katsoi, että 
jos kilpailuja edeltävien tietojen toimittaminen kantelijoille keskeytettäisiin, kantajille 
aiheutuneen liiketoiminnan menetystä ei voitaisi asianmukaisesti korvata rahalla. Ajantasaiset 
ja täsmälliset tiedot olivat olennaisia sekä vedonvälittäjille että vedonlyöjille. Samat syyt, 
joiden perusteella tehtiin päätös tutkimatta jättämistä tai nopeutettua menettelyä koskevien 
hakemusten hylkäämisestä, tukivat myös näkemystä siitä, että oli olemassa vahvat perusteet 
kieltomääräyksen vaatimiseksi oikeudenkäynnissä.  
 
 
Hewlett Packard Development Company LP ym. v. Expansys UK Limited – High Court 
Mr Justice Laddie – 15. heinäkuuta 2005 
 
Ei riittävää yhteyttä väitetyn väärinkäytön ja teollis- ja tekijänoikeuksien käytön välillä, 
minkä johdosta myönnettiin nopeutettu menettely 
 
Kantajat pyysivät nopeutettua menettelyä rekisteröityjen tavaramerkkien loukkaamista 
koskeneessa kanteessaan. Kantajat valmistavat ja markkinoivat kämmentietokoneita HP:n ja 
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iPAQ:n tuotemerkeillä. Vastaajana on elektroniikkalaitteiden verkkokauppaa harjoittava 
jälleenmyyjä, joka hankki kantajan valmistamia kämmentietokoneita Aasiasta ja tarjosi ja myi 
niitä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kantajat väittivät, että tämä loukkasi niiden 
rekisteröityjä tavaramerkkejä ja että vastaajalla ei ollut esittää mitään todellista tai uskottavaa 
perustetta kanteen vastustamiseksi. 
 
Vastaajat väittivät muun muassa, että kantajien väitetyn kilpailunvastaisen toiminnan johdosta 
kantajilla ei ollut oikeutta vedota rekisteröityihin tavaramerkkeihinsä tavaramerkillä 
varustettujen tuotteiden muuten laitonta tuontia vastaan. Vastaaja väitti erityisesti, että HP, 
ensimmäinen kantaja, käytti väärin määräävää asemaansa vahvistamalla 
kämmentietokoneidensa hinnat. 
 
Englannin siviiliprosessisääntöjen mukaan nopeutettu menettely voi tulla kysymykseen 
silloin, kun vastaajalla ei todellisuudessa ole mahdollisuutta puolustaa kannettaan 
menestyksellä eikä ole muuta pakottavaa syytä siihen, miksi asia tai oikeuskysymys olisi 
ratkaistava oikeudenkäynnissä. Soveltaakseen tätä edellytystä vastaajan kilpailulain 
perusteella esittämiin väitteisiin tuomioistuin käytti lähtökohtana oletusta, että oli ainakin 
uskottavaa, että kilpailusääntöjä oli rikottu (vaikka kantaja kiisti ehdottomasti kaikki tämän 
oletuksen kannalta merkitykselliset oikeuskysymykset). Tuomioistuin katsoi kuitenkin, että 
tähän ei voi vedota puolustukseksi kannetta vastaan ellei rikkomisella ja kanneperusteella 
ollut merkityksellistä yhteyttä. 
 
Tuomioistuin totesi, että tällaista yhteyttä ei ollut. Se katsoi, että vaikka kyse olisikin 
määräävän aseman väärinkäytöstä (minkä kantajat jälleen kielsivät), ainoastaan väärinkäyttö 
on kiellettyä, ei määräävä asema tai väärinkäyttöön syyllistyneen kyky jatkaa toimintaansa 
merkityksellisillä markkinoilla ja hyödyntää erilaisia teollis- ja tekijänoikeuksia. Jos vastaaja 
olisi osoittanut hintojen vahvistamista koskevat väitteensä toteen oikeudenkäynnissä, kantajat 
olisi määrätty lopettamaan hintojen vahvistaminen. Tämä ei olisi kuitenkaan evännyt heiltä 
tavaramerkkien käyttöoikeutta, sillä kyseiset oikeudet eivät määrittäneet sitä, olivatko 
yritykset vahvistaneet hinnat Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai miten ne ovat vahvistaneet 
hinnat. Tämän vuoksi vastaaja ei todellisuudessa voisi käyttää väitettään vastatakseen 
kantajien nostamaan kanteeseen, vaikka vastaaja osoittaisi määräävän aseman väärinkäyttöä 
koskevan väitteensä toteen. Ei myöskään ollut muita painavia syitä siihen, miksi kanne olisi 
käsiteltävä tuomioistuimessa. Tämän vuoksi tuomioistuin myönsi kantajille nopeutetun 
menettelyn ja hylkäsi vastaajan muut väitteet, jotka eivät perustuneet kilpailulakiin. 
 
Sportswear Company Spa ja Four Marketing Ltd v. Sarbeet Ghattaura (käy kauppaa nimellä 
’GS3’) ja Stonestyle Ltd – High Court 
Mr Justice Warren – 3. lokakuuta 2005 
 
Riittävän yhteyden puuttuminen väitetyn rikkomisen ja teollis- ja tekijänoikeuksien käytön 
välillä on riittävä peruste kilpailulakiin perustuvan vastineen tutkimatta jättämiselle 
 
Tuomioistuimen oli käsiteltävä tavaramerkkien rikkomista koskevassa asiassa kantajan 
hakemus niiden vastineessa olevien kappaleiden tutkimatta jättämiseksi, joissa väitettiin 
kantajan rikkoneen perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa. Kyseisessä asiassa kantajina 
olivat johtavan urheiluvaatetavaramerkin omistaja ja kyseisellä merkillä myytävien vaatteiden 
jakelijat. Kantajat olivat nostaneet kanteen vastaajia vastaan näiden myytyä vaatteita, joissa 
oli kantajan tavaramerkki mutta joiden etiketit oli turmeltu ja/tai riippuetiketit oli leikattu irti 
ja turmeltu. Kyseisissä etiketeissä on vaatekoodit, joihin sisältyvät tilaukseen ja tilausmäärään 
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liittyvät tiedot ja joista Sportswear voisi saada selville, kenelle jakelijalle/asiakkaalle vaate oli 
alun perin myyty. Vaikka kantajat eivät kiistäneetkään sitä, että myydyt vaatteet olivat aitoja 
tuotteita, ne kuitenkin väittivät, että oikeuksien sammumista koskevasta periaatteesta 
huolimatta kantajat voivat Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkilainsäädännön mukaan 
vastustaa tavaramerkillä varustettujen hyödykkeiden myöhempää kauppaa vaatteiden väitetyn 
vahingoittumisen vuoksi.  
 
Vastaajat tukeutuivat puolustuksenaan moniin väitteisiin, kuten siihen, että eräät kantajien 
väliset jakelusopimukset olivat perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan vastaisia. Lisäksi 
ne väittivät, että Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkilainsäädännön asiaankuuluvissa 
säännöksissä tavaramerkin omistajalle annettu oikeus vastustaa eräissä tapauksissa 
hyödykkeiden myöhempää kauppaa olisi tulkittava perustamissopimuksen 81 artiklan 
1 kohdan valossa. Vastaajien mukaan tavaramerkkioikeuden loukkaamista koskevan kanteen 
todellisena tarkoituksena oli pakottaa vastaajat säilyttämään vaatekoodit, joiden perusteella 
kantajat voivat selvittää, kenelle ne alun perin toimittivat vaatteet. Vastaajat väittivät, että tällä 
tavalla kantajat voisivat sitten keskeyttää toimitukset ja lopettaa vastaajan liiketoiminnan. 
 
Kantaja vastusti kilpailulakiin perustuvia vastaajan väitteitä kahdella perusteella: 1) vastaaja 
ei ollut vedonnut valtioiden väliseen kauppaan kohdistuvaa vaikutusta koskevaan 
vaatimukseen ja 2) vaikka voitaisiin osoittaa, että 81 artiklan 1 kohtaa olisi rikottu, sillä ei 
voitaisi puolustaa tavaramerkkioikeuden loukkaamista riittävän yhteyden puuttumisen vuoksi. 
 
Tuomioistuin ei katsonut tarpeelliseksi tarkastella syvällisesti valtioiden väliseen kauppaan 
kohdistuvaa vaikutusta, vaikka vastaaja toimitti muutoksia ja yksityiskohtaisia tietoja tämän 
puutteen korjaamiseksi väittäen, että kyse oli ainoastaan yhdestä vastineen kohdasta. Sen 
sijaan tuomioistuin keskittyi yhteyttä koskevaan seikkaan. 
 
Vaikka tuomioistuin myönsi, että tavaran vapaata liikkuvuutta koskeva yhteisön 
oikeuskäytäntö saattaa olla merkityksellinen kanteen piiriin kuuluvien oikeuskysymysten 
suhteen, se katsoi, että perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohta ei ollut merkityksellinen 
kyseisessä menettelyssä. Tuomioistuin katsoi, että vaikka tavaramerkkioikeuden 
täytäntöönpano, jonka tarkoituksena on estää jälleenmyyjiä toimittamasta tavaroita 
rinnakkaiskauppaa harjoittaville henkilöille, olisi yhteisön kilpailuoikeuden vastainen, sillä ei 
ollut merkitystä niiden väitteiden osalta, joiden mukaan kantajat olivat kyseisessä 
tarkoituksessa sellaisen sopimuksen osapuolia, joka sattui olemaan perustamissopimuksen 
81 artiklan 1 kohdan vastainen. Tuomioistuin katsoi, että jos vastaajat olivat oikeassa 
sanoessaan, että markkinat oli jaettu keinotekoisesti, tämä saattoi olla yhteisön oikeuden 
mukaan vahva puolustus rikkomista koskevissa kanteissa, mutta tällä puolustuksella ei olisi 
mitään tekemistä perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan kanssa. Tuomioistuin katsoi 
lisäksi, että jos vastaajilla ei ollut muuta vahvaa yhteisön oikeuden mukaista puolustusta kuin 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohta, myöskään kyseisestä kohdasta ei todennäköisesti 
olisi niille apua.  
 
AtTheRaces ym. v. British Horseracing Board ym. – High Court 
Mr Justice Etherton – 21. joulukuuta 2005 
 
Kantajat tarjoavat lähetys-, verkkosivu- ja muita audiovisuaalisia palveluja, jotka liittyvät 
brittiläisiin hevosurheilukilpailuihin. Ne hankkivat oikeudet eräiden brittiläisten laukkaratojen 
osalta ja voivat sen johdosta tuottaa hevosurheilukilpailujen audiovisuaalisia lähetyksiä. Ne 
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antoivat myös katsojille mahdollisuuden lyödä vetoa kyseisistä kilpailuista Internetissä tai 
satelliittitelevisiossa tarjottavien interaktiivisten palvelujen kautta.  
 
Vastaajat omistavat atk-pohjaisen tietokannan ja ylläpitävät sitä. Tietokanta sisältää suuren 
määrän brittiläisiin hevosurheilukilpailuihin liittyvää tietoa. Keskeinen osa vastaajien 
tietokannasta sisältää hevosurheilukilpailuja edeltävää tietoja, jotka eroavat ratatiedoista 
(nämä sisältävät tiedot kilpailuista poisjääneistä hevosista ja kilpailujen tulokset). Kantajien 
audiovisuaalipalvelut tarjoavat kilpailua edeltäviä tietoja asiakkaille, katsojille ja mahdollisille 
vedonlyöjille, ja tiedot saadaan vastaajien tietokannasta.  
 
Kantajat väittivät menettelyssä, että vastaajilla oli tosiasiallisesti monopoli kilpailuja 
edeltävien tietojen toimittamisessa niille brittiläisiin hevosurheilukilpailuihin liittyville 
toimijoille, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja, erityisesti vedonvälitystoimistoille sekä niiden 
TV-kanavien tai Internet-sivustojen tuottajille, jotka lähettävät hevosurheilukilpailuja. Lisäksi 
ne väittivät, että vastaajat pyrkivät asettamaan kilpailuja edeltävien tietojen toimittamiselle 
ehtoja ja uhkasivat keskeyttää tietojen toimittamisen kantajille, mikä näiden mielestä oli 
perustamissopimuksen 82 artiklan ja vuoden 1998 kilpailulain 18 §:ään sisältyvän II luvun 
kiellon vastaista määräävän aseman väärinkäyttöä. Keskeisten väitteiden aiheena oli liiallinen, 
kohtuuton ja syrjivä hinnoittelu. Eräistä kiistanalaisista seikoista päästiin sovintoon ennen 
oikeudenkäyntiä. Tuomio koski sen vuoksi ainoastaan kantajien tarjoamaa totalisaattoripoolia 
ja kiinteiden kertoimien vedonlyöntipalveluja. 
 
Tuomioistuin totesi päätelmissään, että merkitykselliset markkinat olivat kilpailua edeltävien 
tietojen toimittaminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa niille hevosurheilukilpailualan 
toimijoille, jotka tarvitsivat kyseisiä tietoja tarjotakseen asiakkailleen palveluja (erityisesti 
vedonvälittäjät ja hevosurheilukilpailuja välittävien TV-kanavien tai Internet-sivustojen 
tuottajat). Tuomioistuimen näkemyksen mukaan tämä päätelmä vahvistui sovellettaessa 
hintojen vähäistä mutta merkityksellistä, pysyväisluonteista nousua koskevaa ns. SSNIP-
testiä. Tuomioistuimen mukaan tuotemarkkinat kattoivat menettelyn osalta kaikki 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin ulkopuoliset maat, mutta jos tämä käsitys olisikin 
väärä ja maantieteelliset markkinat kattaisivat koko maailman, sillä ei ollut merkitystä asian 
lopputuloksen kannalta.  
 
Tuomioistuin katsoi lisäksi, että BHB:llä oli määräävä asema markkinoilla. Tuomioistuimen 
mukaan kantajat käyttivät väärin määräävää markkina-asemaansa uhkaamalla lopettaa 
hevoskilpailuja edeltävien tietojen toimittamisen vastaajille, vaikka vastaajat olivat kantajien 
nykyisiä asiakkaita ja kilpailuja edeltävät tiedot olivat vastaajien hallinnoima olennainen 
väline, jota ilman kantajat joutuisivat poistumaan markkinoilta. Tuomioistuimen mukaan 
vastaajien tällaiselle käytännölle ei ollut objektiivisia perusteita. Tuomioistuimen mukaan oli 
merkityksetöntä, että kantajat ja vastaajat eivät olleet kilpailijoita. Vastaajat pyrkivät 
perustelemaan hintaehdotuksensa, jota kantajat kieltäytyivät hyväksymästä, sillä, että ne 
olivat kohtuullisia maksuja kantajien ulkomaisille asiakkaille – jotka muuten voisivat käyttää 
tietoja ilmaiseksi – ja että ne perittiin kantajien kautta. Tuomioistuimen mukaan tämä ei ollut 
oikea kuvaus niistä sisältö- tai muotokysymyksenä: ne olisivat kantajalle lankeavia maksuja 
sekä sisällöltään että muodoltaan. Lisäksi tuomioistuin katsoi, että ennen oikeusmenettelyn 
alkua ehdotetut hinnat olivat kohtuuttoman korkeat ja että ne syrjivät kantajia kohtuuttomasti. 
Vastaajat väittivät menettelyn alkamisen jälkeenkin, että kantajat olivat saaneet vastaajilta 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lisenssin, vaikka se, että kantajat käyttivät vastaajien 
toimittamia kilpailua edeltäviä tietoja ei loukannut vastaajien teollis- ja tekijänoikeuksia. 
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Vastaajien kantajilta ennen oikeuskäsittelyn alkua veloittamat hinnat olivat liian korkeat ja 
kohtuuttomat, ja vastaajat käyttivät väärin määräävää asemaansa markkinoilla, sillä hinnat 
ylittivät huomattavasti hevoskilpailuja edeltävien tietojen taloudellisen arvon eikä niitä voitu 
perustella muuten. Tietojen taloudellinen arvo mitattiin laskemalla vastaajien tietokannan 
tuotantokustannukset (noin 5 miljoonaa puntaa), joihin lisättiin kohtuullinen tuotto. Vastaajien 
kantajille ehdottamat maksut ylittivät siinä määrin kulut, jotka voitaisiin perustellusti veloittaa 
kantajilta, että ne olivat selvästi kohtuuttomat.  
 
Tuomioistuin totesi myös, että kun vastaaja ei kyennyt puolustamaan kantaansa 
perustamissopimuksen 86 artiklan tai vuoden 1998 kilpailulain liitteessä 3 olevan 4 kohdan 
(joka kansallisessa laissa vastaa perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohtaa) mukaisen yleisen 
edun vaatimuksen perusteella, ei sillä seikalla, että vastaajia vastaan tehdyllä päätöksellä olisi 
kyseisessä asiassa vakavia seurauksia hallituksen ja vastaajien ehdotuksille ja suunnitelmille 
uudistaa brittiläistä hevosurheilua ”kaupallistamalla” vastaajien omaisuus ja korvaamalla 
vedonvälittäjien lakisääteinen vero, voi olla vaikutusta oikeuskäsittelyn tulokseen. Lisäksi 
tuomioistuin katsoi, että ei ole mitään merkitystä perustamissopimuksen 82 ja vuoden 1998 
lain II luvun kiellon moitteettoman soveltamisen kannalta, että vastaajien motiivi tehdessään 
hintaehdotuksia kantajille perustui brittiläisen hevosurheilun kannalta laajempaan etuun eikä 
yksityiseen voittoon.  
 
Tämän vuoksi tuomioistuin teki päätöksen kantajien hyväksi ja kehotti asianosaisia tekemään 
ehdotuksen asianmukaisista oikeusseuraamuksista perusteluineen. 
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