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Konkurentsipoliitika eest vastutava komisjoni liikme

neelie kroesi eessõna

2005. aasta märtsis kinnitas Euroopa Ülemkogu, et jätkusuutlik majanduskasv ning 
suurema hulga ja paremate töökohtade loomine on Euroopa poliitilise päevakorra täht-
samaid küsimusi. Uuendatud Lissaboni strateegia põhineb liikmesriikide ja komisjoni 
ning äriringkondi, kodanikuühiskonda ja teadusringkondi esindavate sidusrühmade 
partnerlusel. Seatud eesmärgid on auahned ja saavutatavad ainult siis, kui kõik asjaosa-
lised rakendavad maksimaalselt kõiki asjakohaseid poliitikavahendeid.

Konkurents on majanduskasvule ja tööhõivele suunatud partnerluse puhul esmatähtis. 
Euroopa Komisjoni konkurentsipoliitika on Euroopa konkurentsivõimeliste turgude 
kujundamisel ja seega ka tootlikkuse tõstmisel määrava tähtsusega. Me peame jätkama 
konkurentsipoliitika maksimaalselt rakendamist, et soodustada siseturu tõhusat toimi-
mist ning luua vajalikke tingimusi teadmiste süvendamiseks ja uuenduste tegemise er-
gutamiseks ning muuta Euroopa ihaldatavaks investeerimise ja töötamise paigaks ning 
luua rohkem ning paremaid töökohti. Need sihid olen endale Euroopa volinikuna sead-
nud ja samal eesmärgil kujundasime ja rakendasime konkurentsipoliitikat ka 2005. aas-
tal.

Poliitiline reform

Eelmise aasta juunis kiitis komisjon heaks minu ettepanekud tervikliku, ühtse ja laiaula-
tusliku riigiabieeskirjade ja -menetluste reformi kohta, mis on otsene panus uuendatud 
Lissaboni strateegiasse. Riigiabi tegevuskavas kavandatud muudatuste eesmärk on viia 
ellu Euroopa Ülemkogu korduvad üleskutsed vähendada riigiabi ja seda paremini suu-
nata. Samuti antakse liikmesriikidele selgem, terviklikum, vähem bürokraatlik ja pare-
mini prognoositav riigiabi andmise raamistik.

Riigiabi kontrolli tähtsaim ja üldiseim eesmärk on tagada, et ettevõtted saaksid konku-
reerida samadel tingimustel, sest avatud ja vaba konkurents on parim viis saavutada 
majanduslikku efektiivsust, tõsta tootlikkust ja soodustada uuendustegevust. Ühtlasi 
tuleb tunnistada tõde, et turud üksi ei suuda alati saavutada tõhusat tulemust. Meie re-
formimeetmete eesmärk on tagada, et toetused, mis on tõepoolest vajalikud, oleksid 
hästi suunatud ja moonutaksid konkurentsi võimalikult vähe. Meie reform peaks aita-
ma liikmesriikidel saada oma raha eest parimat. Kui riiklikke toetusi kasutatakse otstar-
bekalt, et kõrvaldada selgelt kindlaks tehtud puudusi, võib nende mõju olla märkimis-
väärne, seda nii kodanikele, tarbijatele, ettevõtetele, Euroopa üldisele konkurent- 
sivõimele, sotsiaalsele ja piirkondlikule ühtekuuluvusele, avalikele teenustele, 
jätkusuutlikule majanduskasvule kui ka kultuurilisele mitmekesisusele. Komisjon aren-
dab edasi oma majanduslikku käsitlusviisi, et nimetatud puudusi paremini välja selgita-
da ja soodustada tõhusate, sihtotstarbeliste ja arukalt väljatöötatud meetmete rakenda-
mist nende kõrvaldamiseks.
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Tegevuskava äratas märkimisväärset huvi ja me saime tagasisidet rohkem kui 130 huvi-
tatud poolelt, sealhulgas Euroopa Parlamendilt, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomi-
teelt ning Regioonide Komiteelt. Praegu me rakendame seda tegevuskava, võttes seejuu-
res arvesse konsultatsioonide käigus saadud väärtuslikku tagasisidet.

Novembris avaldas komisjon hulga üldist majandushuvi pakkuvate teenuste rahastami-
se õiguskindlust suurendavaid meetmeid. Nende meetmetega tagatakse, et riik hüvitab 
ettevõtetele kulud, mida nad kannavad riigiasutuste määratletud ja neile ülesandeks 
tehtud avalike teenuste osutamisel, ja samal ajal välditakse ülemäärast hüvitamist, mis 
võiks moonutada konkurentsi. Meetmetega tühistati teatud kriteeriumidele vastavatest 
väikesemahulistest ja kohalikest avalikest teenustest teatamise kohustus.

Aasta lõpus kehtestasime piirkondliku abi suunised aastateks 2007–2013. Suunised aita-
vad leida õiglast tasakaalu erinevate asjaomaste huvide vahel: nad toetavad ühtekuulu-
vuseesmärkide saavutamist, andes abi piirkondadele, kus seda kõige rohkem vajatakse, 
tagades samas maksimaalse kooskõla struktuurifondi määrustega. Samuti toetavad kõ-
nealused suunised Lissaboni strateegia eesmärkidega seotud abimeetmeid, andes liik-
mesriikidele suurema vabaduse oma spetsiifiliste vajaduste rahuldamiseks.

2005. aastal alanud riigiabipoliitika reformi rakendamine jääb minu peamiseks priori-
teediks komisjonilt saadud mandaadi ajal.

Monopolivastase võitluse valdkonnas oli 2005. aasta esimene uuendatud ELi konku-
rentsieeskirjade kohaldamise ja Euroopa konkurentsivõrgustiku (komisjoni ja riikide 
konkurentsiasutuste vahelise koostöö foorum) eduka tegutsemise täisaasta. Võrgustiku 
raames tehakse juba tihedat koostööd ja abistatakse üksteist, mis on väga teretulnud.

Detsembris võttis komisjon vastu rohelise raamatu, mis käsitleb EÜ konkurentsieeskir-
jade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamist. Roheline raamat algatas avaliku arutelu 
kahjunõuete esitamist takistavate asjaolude ja nende võimalike kõrvaldamise viiside üle. 
Konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamise parem kord lihtsus-
taks nii tarbijatel kui ettevõtetel selliste kahjude sissenõudmist. Samuti aitab see paran-
dada konkurentsieeskirjade täitmist kogu Euroopas, täiendades riikide täitevasutuste 
tööd. Minu arvates on väga oluline vaadata kriitiliselt üle meie varasem täitetegevus ja 
varasematest kogemustest õppida. 2005. aastal avaldasime ühinemise parandusmeet-
mete uuringu, mille käigus hinnati üle 40 ühinemisotsuse parandusmeetmete ülesehi-
tust ja rakendamist. Kavatseme hinnata ka teisi meie tegevuse tahke ja teha selle põhjal 
vajalikud järeldused edaspidiseks.

Toetudes 2004. aasta reformidele, töötame eesmärgiga arendada monopolivastast polii-
tikat kindlate majanduslike põhimõtete alusel ja seda turul tegutsejatele paremini tut-
vustada. 2005. aastal hakati tegelema turgu valitseva seisundi kuritarvitamise küsimuse-
ga ja mittehorisontaalsete ühinemiste ning ühinemise parandusmeetmete küsimustega 
ning tulemused selguvad 2006. aastal.
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Täitetegevuse keskendamine kõige kahjulikumale konkurentsivastasele 
tegevusele

2005. aastal oli üheks minu prioriteediks kartellide vastu võitlemine. Kartellid tõstavad 
kunstlikult kaupade ja teenuste hinda. Nad vähendavad pakkumist ja takistavad tege-
mast uuendusi. Nad võivad märkimisväärselt suurendada Euroopa ettevõtete tootmis-
kulusid. Meie leebema kohtlemise programm on osutunud väga edukaks ja selle tule-
musel on kasvanud kartelle käsitlevate uurimiste arv. 2005. aastal võttis komisjon vastu 
viis kartellidevastast otsust, määrates rikkumise toime pannud äriühingutele märkimis-
väärseid trahve.

Samuti algatasime laiaulatuslikke sektorisiseseid uurimisi, kasutades 2004. aasta refor-
mi käigus ajakohastatud vahendeid, mis võimaldavad meil kontrollida majandusharu-
sid, kus turumajanduslik konkurents ei näi toimivat tarbijate kasuks nii nagu peaks. 
Keskendusime finantsteenuste ja energeetikasektorile, mis on mõlemad väga olulised 
mitmete äritegevuse valdkondade seisukohalt. Meie eesmärk on teha kindlaks nimeta-
tud turgudel esinevate probleemide põhjused ja võtta vajalikke meetmeid, kui tuvasta-
takse riigi või eraisiku tekitatud konkurentsitakistused. Energeetikasektori uurimise 
esimesed tulemused avaldati avalikuks aruteluks 2005. aasta lõpus. Jätkame ELi siseturu 
kujundamist ja konsolideerimist nimetatud sektorites, et lõpetada uurimine 2006. aas-
tal.

Ühinemistega seotud täitemeetmed on peamised vahendid turu konkurentsipõhimõte-
tele vastava ülesehituse säilitamiseks. 2005. aastal mõjutas ühinemistega seotud täitete-
gevus eriti liberaliseerimisjärgus sektoreid. Koostasime üksikute juhtumite jaoks täht-
sad parandusmeetmed, et vältida tarbijate põhjendamatut kahjustamist vertikaalse 
integreerumise poolt energiaturgudel. Olgu siinkohal märgitud, et Esimese Astme Ko-
hus kinnitas komisjoni 2004. aasta otsust keelata ühinemine Portugali energeetikasek-
toris: nimetatud juhtumi puhul ei olnud poolte pakutud parandusmeetmed konkurent-
siprobleemide kõrvaldamiseks piisavad. Samuti jälgime hoolikalt, et liikmesriigid ei 
teeks põhjendamatuid takistusi piiriülestele ühinemistele. Komisjon kontrollib edaspi-
digi nii siseturgu käsitlevate sätete kui ka ühinemismääruse artikli 21 kohaselt kõiki 
riigiasutuste sekkumisi ettevõtete ümberkorraldamisse. Kui selline sekkumine osutub 
õigustatud avaliku huvi seisukohast põhjendamatuks ja/või sellega rikutakse asutamis-
lepingut, tegutseb komisjon otsustavalt.

Et tagada riigiabi kontrolli tõhusust ja usaldusväärsust, tuleb täita komisjoni otsuseid 
nõuetekohaselt. Seetõttu on komisjoni eesmärk saavutada oma tagastamisotsuste tõhu-
sam ja kiirem järgimine, et tagada kõigi abisaajate võrdne kohtlemine. Nagu on öeldud 
riigiabi tegevuskavas, jälgib komisjon hoolikamalt, kuidas liikmesriigid järgivad tagas-
tamisotsuseid vastavalt oma siseriiklikele menetlustele. 2005. aastal tehti märkimisväär-
seid edusamme alates 2000. aastast vastuvõetud otsuste alusel tagastamisele kuuluva 
ebaseadusliku ja kokkusobimatu riigiabi summa vähendamises. Kui ilmneb, et riigiabi 
ei nõuta tagasi kohe ega tõhusal moel, jätkab komisjon aktiivselt rikkumiste uurimist 
asjakohaste asutamislepingu artiklite kohaselt.
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Parem õiguslik reguleerimine

2005. aastal kiitis komisjon heaks ELi õigusaktide mõju hindamise läbivaadatud suuni-
sed, millega täiendatakse kavandatavate ELi õigusaktide majandusliku mõju hindamist 
ja mis hõlmavad ka konkurentsimõju analüüsi. Oleme kindlad, et selline konkurentsi-
mõju hindamine, mida ka liikmesriigid peaksid riiklikul tasandil tegema, aitab täiusta-
da komisjoni õigusloome tegevuskava ja tagada, et iga uus õigusakt, mis piirab konku-
rentsi, teeb seda ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik tarbijate kaitsmiseks või muude 
asutamislepingu eesmärkide saavutamiseks.

Käimasolevatel sektorisisestel uurimistel ja muudel vähem ametlikel algatustel, nagu 
komisjoni teatis ELi kutseteenuste kohta, on oma roll ELi või siseriiklikul tasandil vas-
tuvõetud õigusaktidest tulenevate võimalike tõhusat konkurentsi takistavate asjaolude 
tuvastamisel.

* * *

2005. aasta oli teguderohke. Esmaste eesmärkideni jõudmiseks oleme loonud kindla 
aluse, milles konkurentsipoliitika omab olulist rolli majanduskasvu ja parema tööhõive 
saavutamises, mis on Barroso komisjoni peamine eesmärk. Ootan saavutatu edasiaren-
damist ja konsolideerimist 2006. aastal ja edaspidi.
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sissejuhatus

konkurentsi peaDirektori sissejuhatus

2005. aastal tegi konkurentsi peadirektoraat suuri edusamme konkurentsieeskirjade tu-
lemuslikumal ja paremini keskendatud kohaldamisel kõikides oma tegevusvaldkonda-
des.

Kasutusele võeti riigiabi tegevuskava – laiaulatuslike reformide kogum, mille eesmärk 
on riigiabi eeskirjade täpsustamine, et soodustada paremini eesmärgistatud abi, näiteks 
uuenduste, riskikapitali, uurimis- ja arendustegevuse toetuseks ette nähtud abi. Riigiabi 
tegevuskava lõppeesmärk on muuta riigiabi kontrollimine prognoositavamaks, paran-
dada majandustulemusi ja hallatavust. Riigiabi kontrollijate töökoormus kasvas oluliselt 
seoses juhtumite menetlemisega – 2005. aastal registreeriti 676 uut juhtumit (kasv eel-
mise aastaga võrreldes 8%).

Monopolivastases võitluses pööras konkurentsi peadirektoraat kõige rohkem tähelepa-
nu kartellide kui konkurentsi kahjustava tegevuse kõige raskekujulisema vormi avasta-
misele, likvideerimisele ja karistamisele. Kartellid tõstavad kunstlikult kaupade ja tee-
nuste hindu, vähendavad pakkumist ja takistavad uuendusi (mistõttu tarbijad maksavad 
madalama kvaliteedi eest kõrgemat hinda) ja võivad oluliselt suurendada Euroopa ette-
võtete tootmiskulusid. Komisjoni leebema kohtlemise programmi edu, mille tulemusel 
on uuritavate kartellide arv kasvanud, on lootustandev märk selle poliitika tulemuslik-
kusest. 2005. aastal võttis komisjon vastu viis kartellidevastast otsust; trahve määrati 
kokku 683,029 miljoni euro ulatuses. Et suurendada jõudlust kartellidevastases võitlu-
ses, loodi 2005. aastal konkurentsi peadirektoraadi juurde spetsiaalne kartellide direkto-
raat.

Konkurentsi peadirektoraadi muu monopolivastane tegevus keskendus üha enam tarbi-
jaid kõige rohkem kahjustavate tegevustega seotud juhtumite lahendamisele. Näiteks 
karistas komisjon reguleeriva süsteemi kuritarvitamise eest AstraZenecat, kes püüdis 
nii edasi lükata oma menutoote Loseciga konkureerivate geneeriliste ravimite turuletu-
lekut. Ametlike rikkumismenetluste kõrval kasutati ka määrusega (EÜ) nr 1/2003 paku-
tud uut võimalust, millega ettevõtjad võtavad endale siduvaid kohustusi, et lahendada 
konkurentsiküsimusi. Seda tehti näiteks seoses Coca-Cola kaubanduspoliitikat käsitle-
va juhtumiga.

Määruse (EÜ) nr 1/2003 rakendamisel on oluliseks tähiseks kahe esimese sektorisisese 
uurimise alustamine artikli 17 kohaselt: üks finantsteenuste sektoris ja teine energeeti-
kasektoris (gaas ja elekter), mõlemal on tähtis roll komisjoni majanduskasvu- ja tööhõi-
vepoliitika laiemate eesmärkide saavutamisel. Nende sektorisiseste uurimistega täitis 
komisjon endale võetud kohustuse muuta täitetegevus ennetavamaks ja majanduspõhi-
semaks. Komisjon kasutab nimetatud uurimiste tulemusi, et selgitada, millised täite- ja 
seadusandlikud meetmed on neis sektorites siseturu nõuetekohase toimimise tagami-
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seks vajalikud. Konkurentsi peadirektoraadi peamised ülesanded 2006. aastal ja edaspi-
di on analüüsida ja nõuetekohaselt järgida sektorisiseste uurimiste tulemusi.

2005. aastal kasvas täitetegevus ühinemiste valdkonnas, seda ettevõtete ühinemiste ja 
omandamiste arvu üldise kasvu tõttu. Teatati 313 ühinemisest, mida on 25% rohkem 
kui 2004. aastal. Konkurentsi peadirektoraadi uurimised põhinevad üha enam põhjali-
kul asjaolude väljaselgitamisel. Keskendutakse usaldusväärset majandusanalüüsi vaja-
vate ja kindlatel faktidel põhinevate konkurentsiprobleemide kindlakstegemisele. Eriti 
suurt tähelepanu pöörati ühinemistele, mis võivad takistada ELi liberaliseerimisees-
märkide saavutamist.

ELi konkurentsieeskirjade tõhusamaks muutmine oli nende ajakohastamise peamine 
eesmärk, mida on võimalik saavutada, tagades komisjoni ja liikmesriikide konkurentsi-
asutusi ühendava Euroopa konkurentsivõrgustiku nõuetekohase toimimise. Võrgustiku 
eesmärk on tagada ühtne ja järjepidev ELi konkurentsieeskirjade kohaldamine laienenud 
Euroopa Liidus. Seda arvesse võttes teatati konkurentsi peadirektoraadile määruse (EÜ) 
nr 1/2003 artikli 11 lõike 4 kohaselt ligikaudu 80 juhtumist, kui riigi konkurentsiasutus 
kavatses vastu võtta otsuse vastavalt asutamislepingu artiklile 81 ja/või 82.

Konkurentsi peadirektoraadil on koos infoühiskonna peadirektoraadiga oluline roll 
2002. aastal komisjoni poolt vastu võetud elektroonilisi sidevahendeid käsitleva ja ELi 
konkurentsiõiguse põhimõtetele tugineva reguleeriva raamistiku rakendamisel. Nime-
tatud raamistiku kohaselt vastutab konkurentsi peadirektoraat koos infoühiskonna pea-
direktoraadiga riikide reguleerivate asutuste esitatud elektroonilise side turge reguleeri-
vaid meetmeid käsitlevate teadete läbivaatamise eest. 2005. aastal vaadati läbi 201 sellist 
teadet (seda on kaks korda rohkem kui 2004. aastal, mil vaadati läbi 89 teadet). 2004. 
aastaga võrreldes kahekordistus 2005. aastal ka nimetatud teateid käsitlevate komisjoni 
otsuste arv: 64-lt 117-le.

2005. aastal astuti olulisi samme, et tagada konkurentsi valdkonnas vastuvõetud komis-
joni otsuste tulemuslikku rakendamist, mida näitab ametliku rikkumismenetluse alus-
tamine (detsembris) Microsofti juhtumis. Ka riigiabi valdkonnas on alates 2000. aastast 
kuni 2005. aasta keskpaigani vähenenud vastuvõetud otsuste alusel tagasinõutava eba-
seadusliku või ühisturuga kokkusobimatu riigiabi maht: 9,4 miljardi euro suurusest ko-
gusummast oli 2005. aasta juuni lõpuks tagastatud umbes 7,9 miljardit eurot.

Lisaks riigiabi tegevuskavale tegi konkurentsi peadirektoraat olulisi edusamme ka ambit-
sioonikas konkurentsipoliitika läbivaatamise protsessis, mille eesmärk on süvendada 
konkurentsieeskirjade järgimist, et muuta ELi konkurentsieeskirjad tõhusamaks ja soo-
dustada konkurentsi. Konkurentsi peadirektoraadi aruteludokument, mis käsitleb asuta-
mislepingu artikli 82 rakendamist turuseisundi kuritarvitamise puhul, mis seisneb kon-
kurentide turult väljatõrjumises, ning kahjunõudeid käsitleva rohelise raamatu 
vastuvõtmine aitavad kaasa konkurentsikultuuri tõusule Euroopa Liidus. Näiteks võib 
tuua komisjoni ettepaneku tunnistada kehtetuks liinilaevanduskonverentside grupierand 
ELi konkurentsieeskirjadega keelatud piiravate kaubandustavade suhtes. Erandi kehte-
tuks tunnistamine on kasulik ELi eksportijatele, sest veokulu väheneb, samas säilivad 
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usaldusväärsed teenused ja seega suureneb ELi asjaomase majandusharu konkurentsi-
võime.

Konkurentsi peadirektoraat investeeris 2005. aastal märkimisväärse summa õigusloome 
kvaliteedi parandamisega seotud algatuste toetamiseks. See hõlmas eelkõige uute alga-
tuste väljavalimist komisjoni poolt, et hinnata nende mõju konkurentsile ning konku-
rentsi kaitsele suhetes liikmesriikidega. Lisaks poliitika väljatöötamisele aitasid nimeta-
tud meetmed tõhustada konkurentsieeskirju ning muuta need äriringkondadele ja 
tarbijatele arusaadavamaks ja paremini prognoositavaks.

Üldiselt oli 2005. aasta edukas nii monopolidevastast võitlust ja ühinemisi käsitleva 
muudetud süsteemi kindlustamise kui ka riigiabi valdkonna laiaulatusliku reformimise 
poolest. 2005. aastal tehti olulisi edusamme ka rohkem tagajärgedele orienteeritud ja 
majanduslikul mõtlemisel põhineva konkurentsiküsimuste käsitluse rakendamisel kõi-
kide olemasolevate juriidiliste dokumentide puhul. 2005. aastal alustas konkurentsi 
peadirektoraat mitmeid uusi ja tähtsaid projekte, eriti sektorisiseseid uuringuid, mille 
tulemused on tulevikus aluseks uutele algatustele ja/või täitemeetmetele. Need toovad 
kasu ELi tarbijatele, olgu need siis üksikisikud või ettevõtted, ja soodustavad konkurent-
si Euroopa Liidus.

ÄrakuulaMise eest VastutaVa aMetniku teaDe

Komisjon lõi ärakuulamise eest vastutava ametniku ametikoha, et usaldada monopoli-
vastaste ja ühinemisjuhtumitega seotud haldusmenetlus sõltumatule isikule, kellel on 
kogemusi konkurentsi valdkonnas, võimaldades muuta menetluse objektiivsemaks, lä-
bipaistvamaks ja tõhusamaks. Ärakuulamise eest vastutav ametnik tegutseb vastavalt 
talle antud volitusele.

Konfidentsiaalsus versus toimikuga tutvumise tagamine vastavalt toimikule 
juurdepääsu reegleid käsitlevale teatisele

2005. aastal tekkis mitme juhtumi puhul keerukaid toimikuga tutvumisega seotud prob-
leeme. Mitmes juhtumis, mille toimik sisaldas tuhandeid dokumente, mis olid põhjen-
datult kuulutatud konfidentsiaalseks, põhjustasid toimikuga tutvumise taotlused me-
netluses viivitusi. Kuna iga dokumendi puhul tuleb kontrollida, kas kaitseõiguse 
teostamise eesmärgil taotletav juurdepääs on konfidentsiaalsusest olulisem, on õigeaeg-
se menetluse tagamisel esmatähtis toimikule juurdepääsu põhjalik ettevalmistus.

Kõikide osapoolte huvides on, et menetlus toimuks sujuvalt ja kiirelt. Seega peaksid 
teabe andjad ja konfidentsiaalsele teabele juurdepääsu taotlejad järgima konfidentsiaal-
suse põhimõtteid:

• teabe esitaja peaks esitama konfidentsiaalsustaotluse, mis on piisavalt põhjendatud 
ja piirdub teatud lõikudega, mille puhul saab põhjendatult eeldada tõsise kahju ohtu. 
Tuleb esitada teabe mittekonfidentsiaalne versioon, mis sisaldab iga väljajäetud osa 
lühikirjeldust. On oluline, et mittekonfidentsiaalne versioon ja väljajäetud teabe kir-
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jeldus esitatakse viisil, mis võimaldab kõikidel toimikuga tutvuda võivatel pooltel 
otsustada, kas väljajäetud teave on nende kaitse seisukohalt oluline ja kas on piisa-
valt alust taotleda komisjonilt juurdepääsu kõnealusele teabele;

• konfidentsiaalse teabega tutvumist taotlevad pooled peaksid esitama üksikasjaliku 
ja põhjendatud taotluse, milles on selgelt väljendatud nende kaitseõigusel põhinevat 
huvi teatud dokumentide vastu.

Ärakuulamise eest vastutavate ametnike otsused

2005. aastal võtsid ärakuulamise eest vastutavad ametnikud toimikuga tutvumisega seo-
tud üksikute taotluste lahendamisel volituse artikli 8 alusel seitsmes asjas vastu 13 ot-
sust. Vastavalt artiklile 8 võivad pooled taotleda tutvumist dokumentidega, mis nende 
arvates on vajalikud ärakuulamisõiguse nõuetekohaseks kasutamiseks ja mida ei ole 
neile võimaldatud konfidentsiaalsuse tõttu. Ärakuulamise eest vastutav ametnik võib 
keelduda loa andmisest selliste dokumentidega tutvumiseks või võimaldada neile täieli-
ku või osalise juurdepääsu.

2005. aastal ei pidanud ärakuulamise eest vastutavad ametnikud tegema ühtegi otsust 
artikli 9 alusel. Volituse nimetatud artikli alusel otsustab ärakuulamise eest vastutav 
ametnik, et komisjon võib andmeid avaldada isegi ettevõtja vastuseisu korral, kui ta 
leiab, et andmed ei ole kaitstud või kui andmete avaldamise huvi ja avaldamisest tulene-
va võimaliku kahju kaalumisel osutub avaldamine olulisemaks. Sellise otsuse võib edasi 
kaevata Euroopa kohtutesse ja üldiselt nimetatakse seda protsessi Akzo menetluseks.

Koormava menetluse vältimiseks on ärakuulamise eest vastutavad ametnikud kasutusele 
võtnud nn artikli 9 kasutamisele eelnevad kirjad. Nendega teatatakse ettevõtjatele ära-
kuulamise eest vastutava ametniku esialgne seisukoht enne lõpliku ja õiguslikult siduva 
otsuse tegemist artikli 9 kohaselt. 2005. aastal saadeti ettevõtjatele mitu sellist kirja.

Juhtumi toimiku reguleerimisala

2005. aasta jooksul tunnistasid ärakuulamise eest vastutavad ametnikud, et kooskõlas 
kohtupraktikaga peaks pooltel olema õigus taotluse esitamisel tutvuda kõikide väideta-
va rikkumisega objektiivselt seotud dokumentidega tingimusel, et nimetatud dokumen-
tide konfidentsiaalsuse või ettevõttesisese iseloomu tõttu kohaldatakse tavapäraseid 
erandeid. Komisjoni vastavatel talitustel on siiski teatud vabadus otsustada, kas ühenda-
da uuritavad juhtumid, mis nende arvates on piisavalt üksteisega seotud, või mitte. Ko-
misjoni talitused võivad objektiivsetel põhjustel otsustada, kas eri kauba- või geograafi-
liste turgude samaaegne uurimine on uuritava konkurentsivastase tegevuse terviklikuks 
ja põhjalikuks analüüsiks vajalik või mitte.

Ärakuulamise eest vastutavate ametnike aruanded ja suulised ärakuulamised

2005. aastal koostasid ärakuulamise eest vastutavad ametnikud vahe- ja/või lõpparuan-
ded kolme ühinemisjuhtumi ja kaheteistkümne monopolivastase juhtumi kohta, millest 
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mõne puhul toimus suuline ärakuulamine 2004. aastal. 2005. aastal taotleti suulist ära-
kuulamist kaheksa monopolivastase juhtumi puhul. Ühinemisjuhtumite menetluse käi-
gus ärakuulamisi ei toimunud. Vähenev huvi suulise ärakuulamise vastu ühinemisjuh-
tumitel võib tuleneda poolte soovist kasutada nende käsutuses olevat piiratud aega 
võetavate kohustuste üle läbirääkimiste pidamiseks, selle asemel, et seada komisjoni 
hinnang kahtluse alla suurema kuulajaskonna ees, kuhu võivad kuuluda ka koondumise 
suhtes vaenulikult meelestatud ettevõtjad.

Suuliste teatiste esitamise kord

2005. aastal võeti kasutusele uus menetlus tagamaks, et ettevõtjaid, kes soovivad teha 
komisjoniga koostööd vastavalt leebema kohtlemise teatisele, ei segaks seda tegemast 
väljaspool ELi jurisdiktsiooni toimuva tsiviilõigusliku kahju menetluses avalduvad asja-
olud. See tähendab, et kahtlustatava kartelli teistel liikmetel puudub tavajuurdepääs et-
tevõtte aruannetele (st CD-ROMil/DVD-l või paberil). Selle asemel on nimetatud pool-
tel lubatud teha märkmeid leebemat kohtlemist taotleva poole ütluste salvestuse 
põhjal.
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i. MonopoliVastane Võitlus. euroopa ÜhenDuse 
asutaMislepingu artikliD 81, 82 ja 86

a. seaDusanDlikuD, tõlgenDaVaD ja MenetluseeskirjaD

1. turgu valitseva seisundi kuritarvitamine

1. 19. detsembril avaldas konkurentsi peadirektoraat aruteludokumendi turgu 
valitseva seisundi kuritarvitamist käsitlevate ELi konkurentsieeskirjade rakendamise 
kohta (asutamislepingu artikkel 82).1 Aruteludokumendi eesmärk on soodustada arute-
lu selle üle, kuidas kõige paremini kaitsta ELi turge turgu valitsevate ettevõtete poolse 
konkurente tõrjuva tegevuse eest, mille tulemusel väheneb tõenäoliselt ka turgudel säi-
linud konkurentsi piirav mõju. Dokumendis on asutamislepingu artikli 82 range kohal-
damise jaoks esitatud raamistik, mis põhineb viimaste juhtumite majandusanalüüsil 
ning mis kehtestab ühe võimaliku metoodika kõige levinumate kuritarvituste, näiteks 
turuvallutusliku hinnapoliitika, ühe kaubamärgi pealesurumise, toote ostmise sidumise 
teise toote ostmise kohustusega ja tarnimisest keeldumise hindamiseks. Muude kuritar-
vitusvormidega, näiteks diskrimineeriva või kurnava tegevusega, tegeleb komisjon eda-
si 2006. aastal. Konkurentsi peadirektoraat on palunud esitada märkused praeguse aru-
teludokumendi kohta 31. märtsiks 2006.

2. Asutamislepingu artikkel 82 keelab turgu valitseva seisundi kuritarvitamise. 
Tavapärased kuritarvitusliigid on konkurentide turult väljatõrjumine ja kurnamine, kus 
turgu valitsev ettevõte kasutab oma turujõudu, kehtestades näiteks liiga kõrgeid hindu. 
Aruteludokument käsitleb ainult turult väljatõrjumist.

3. Dokumendis kirjeldatakse turgu valitseva ettevõtte konkurente tõrjuva tege-
vuse analüüsimise üldist raamistikku. Juba ainuüksi turgu valitseva ettevõtte olemasolu 
nõrgestab konkurentsi sellel turul. Seetõttu on konkurentsieeskirjade eesmärk takistada 
sellise ettevõtte tegevust, mis nõrgestaks turgu veelgi ja kahjustaks tarbijaid, sõltumata 
sellest, kas see kestaks lühikest, pikemat või pikka aega. Hindadega seotud tegevusega, 
näiteks mahahindlusega seoses arutatakse dokumendis, kas tegevust, mis võib tõrjuda 
ainult võrdseid konkurente, saab pidada konkurentsivastaseks. Dokumendis diskuteeri-
takse ka selle üle, kas tõhusust tuleks arvesse võtta asutamislepingu artikli 82 alusel, ja 
kui tuleb, siis kuidas. Kui seda tuleks teha, peaks väidetav tõhusus kaaluma üles kõne-
aluse tegevuse piirava mõju.

4. Konkurentsi peadirektoraat korraldab aruteludokumendi üle laiaulatuslikke 
konsultatsioone. Dokumenti on juba arutatud Euroopa konkurentsivõrgustikus ja nüüd 
on alanud selle avalik arutelu. Konsultatsioonide käigus korraldab komisjon 2006. aasta 
kevadel turgu valitseva seisundi kuritarvitamist ja eriti aruteludokumendis esitatud raa-
mistikku käsitleva avaliku arutelu.

� http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/index.html.
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2. kokkulepped ja kooskõlastatud tegevused

2.1. Transpordi grupierandi määrused

2.1.1. Meretransport

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 4056/86 (liinilaevanduskonverentside grupierand) 
kehtetuks tunnistamine

5. 14. detsembril võttis komisjon vastu nõukogu määruse ettepaneku,2 millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 4056/86, millega nähakse ette üksikasjalikud 
eeskirjad asutamislepingu artiklite 85 ja 86 rakendamiseks meretranspordis.3 Nõukogu 
teeb ettepanekut käsitleva otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega pärast konsulteeri-
mist Euroopa Parlamendiga.

6. Eesmärk on kaotada liinilaevanduskonverentside grupierand, mis võimaldab 
konverentsidel osalevatel laevandusettevõtjatel kehtestada lastihindu ja reguleerida 
veomahte. Pärast kolm aastat kestnud analüüsi näitas mõju hindamine, et liinilaevandu-
se konverentsid ei vasta artikli 81 lõikes 3 esitatud neljale kumulatiivsele tingimusele ja 
et grupierandi tühistamine alandab tõenäoliselt veohindu, samas kui usaldusväärsed 
teenused säilivad ja Euroopa asjaomase majandusharu, eriti ELi eksportijate konkurent-
sivõime tugevneb. Ettepanekus on liinilaevanduskonverentside grupierandit käsitlevate 
sätete rakendamiseks kavandatud kaheaastane üleminekuaeg, mis algab määruse vastu-
võtmisest nõukogu poolt.

7. Ettepaneku eesmärk on ka muuta nõukogu määrust (EÜ) nr 1/2003,4 laienda-
des selle reguleerimisala kabotaažile ja trampteenustele ja seega kohaldades samu üldi-
seid konkurentsieeskirju kõikides majandustegevuse valdkondades.

8. Et hõlbustada üleminekut täiesti vabale konkurentsile, kavatseb komisjon 2007. 
aastal välja anda asjakohased suunised konkurentsi kohta meretranspordi valdkonnas.

Komisjoni määruse (EÜ) nr 823/2000 (konsortsiumide grupierand) kehtivusaja 
pikendamine ja muutmine

9. 20. aprillil võttis komisjon vastu määruse (EÜ) nr 611/2005, millega muude-
takse olemasolevat liinilaevandusettevõtjate konsortsiumide grupierandi määrust.5 Sel-
lega pikendatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 823/2000 kehtivusaega kuni 25. aprillini 

2 KOM(2005) 65�, ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EMÜ) nr 4056/86, millega nähakse ette üksikasjalikud eeskirjad asutamislepingu artiklite 85 ja 86 
rakendamiseks meretranspordis, ja muudetakse määrust (EÜ) nr �/2003 seoses selle rakendusala 
laiendamisega kabotaažile ja rahvusvahelistele trampteenustele.

3 EÜT L 378, 3�.�2.�986, lk 24.
4 Nõukogu �6. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr �/2003 asutamislepingu artiklites 8� ja 82 sätes-

tatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L �, 4.�.2003, lk �).
5 ELT L �0�, 2�.4.2005, lk �0.
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2010 ja tehakse sellesse kaks väiksemat muudatust. Muudatused võimaldavad konsort-
siumi liikmel trahvi maksmata taganeda konsortsiumi kokkuleppest esimese 24 kuu 
jooksul, mis on varem lubatust 6 kuud pikem aeg. Algset perioodi kohaldatakse juhul, 
kui kehtiva kokkuleppe pooled nõustuvad tegema uusi ja olulisi investeeringuid kon-
sortsiumi osutatavatesse meretransporditeenustesse. Nimetatud investeeringud peavad 
moodustama vähemalt poole konsortsiumi liikmete koguinvesteeringust. Peale selle on 
muudetud ühte erandi põhitingimust, nimelt tegeliku hinnakonkurentsi olemasolu 
nõuet konsortsiumis: nüüd võib konkurentsi olemasolu tõestamisel arvesse võtta ka 
„konfidentsiaalseid üksiklepinguid”.

10. Konsortsiumide grupierand on tihedalt seotud liinilaevanduskonverentside 
grupierandiga (nõukogu määrus (EMÜ) nr 4056/86). Kahe grupierandi tiheda seotuse 
tõttu leidis komisjon, et enne nõukogu määruse (EMÜ) nr 4056/86 läbivaatamise lõpe-
tamist pole vajalik ega õige teha konsortsiumide grupierandisse olulisi muudatusi.

2.1.2. Õhutransport

Komisjoni määruse (EMÜ) nr 1617/93 (grupierand) asendamine

11. Komisjon jätkas komisjoni määruse (EMÜ) nr 1617/936 2004. aastal alanud 
läbivaatamisega seotud konsultatsioone, avaldades 2. märtsil konsultatsioonide käigus 
esitatud ettepanekuid sisaldava aruteludokumendi.

12. 15. novembril võttis komisjon vastu komisjoni määrust (EMÜ) nr 1617/93 
asendava grupierandi määruse esialgse eelnõu. Eelnõu tuleb arutusele konkurentsi pii-
ravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlevas nõuandekomitees. Grupierandi 
määruse esialgses eelnõus on sätestatud, et:

• ELi-sisestel lennuliinidel võib reisijateveo tariifide suhtes grupierandit kasutada 
kuni 31. detsembrini 2006; pärast nimetatud kuupäeva grupierandi kasutusaega ei 
pikendata;

• teenindusaegade jaotamise ja lennujaamade sõiduplaanide koostamise suhtes kasu-
tatakse grupierandit kuni 31. detsembrini 2006; pärast nimetatud kuupäeva grupi-
erandit ei pikendata;

• ELi ja kolmandate riikide vahelistel lennuliinidel võib reisijateveo tariifide suhtes 
grupierandit kasutada kuni 31. detsembrini 2008 tingimusel, et on täidetud andme-
te esitamise kohustus.

6 Komisjoni 25. juuni �993. aasta määrus (EMÜ) nr �6�7/93 asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohal-
damise kohta teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes, mis käsitlevad 
sõiduplaanide ühist planeerimist ja kooskõlastamist, ühist tegutsemist, regulaarlennuliinide reisija-
te- ja lastiveotariifidega seotud konsultatsioone ning teenindusaegade jaotamist lennujaamades 
(EÜT L �55, 26.6.�993, lk �8). Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
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13. Samaaegselt uue grupierandimääruse ettevalmistamisega arutavad komisjoni 
talitused IATA ja mitme üksiku lennuettevõtjaga lennuettevõtjate ühistegevuse tulevik-
ku.

2.2. Mootorsõidukite turustamist käsitleva grupierandi määrus

Grupierand ei hõlma enam asukohta käsitlevaid sätteid sõidukite turustuslepingutes

14. 1. oktoobril jõustus viimane osa mootorsõidukite turustamisel kohaldatavate 
konkurentsieeskirjade reformist: komisjoni mootorsõidukite grupierandi määrus (EÜ) 
nr 1400/2002 ei sisalda enam autotootjate ja edasimüüjate vahel sõlmitud turustuslepin-
gutes sisalduvaid asukohta käsitlevaid klausleid. Asukohta käsitlevad klauslid on sõidu-
kite turustuslepingute klauslid, millega määratakse kindlaks edasimüüja peamine asu-
koht ja keelatakse tal omada autode müügi- või turustuskohti mujal.

15. Uus eeskiri käsitleb sõiduautosid ja väikseid tarbesõidukeid. Seda ei kohaldata 
ainuturustussüsteemide ja kokkulepete suhtes, mille turumõju on minimaalne.7 Valik-
turustuse kokkulepete puhul tähendab uus eeskiri, et asukohta käsitlevatele klauslitele, 
mis keelavad edasimüüjatel täiendavate müügi- või turustuskohtade avamise, ei laiene 
grupierandi määrusega antud õiguskaitse.

16. Uue eeskirja aluseks olev poliitiline eesmärk on kahesugune:8

• vähendada territoriaalseid piiranguid, et tarbijad saaksid kasu edasimüüjatevaheli-
sest konkurentsist, eriti hindadest ja eelkõige piirkondades, kus neil ei ole tegelikku 
võimalust valida sama kaubamärgi edasimüüjate vahel; ja

• soodustada uuenduslike turustusvormide arengut, näiteks mitut kaubamärki müü-
vad müügikohad.

17. Käsitledes asukohta käsitlevaid klausleid vastavalt määruse artiklile 5, tunnis-
tas komisjon, et iga juhtumi puhul tuleb eraldi hinnata, kas klausel vastab kõikidele 
tingimustele, mis on nõutavad erandi põhjendamiseks artikli 81 lõike 3 alusel. Asukoh-
ta käsitlevate klauslite kõige tõenäolisem positiivne mõju valikturustussüsteemide pu-
hul on see, et nad võivad takistada juba tegutsevate edasimüüjate investeeringute ja 
müügiedendustegevuse ärakasutamist.

18. Seoses määruses nimetatud esimest tüüpi asukohta käsitlevate klauslitega, st 
täiendavate müügikohtade rajamist keelavate klauslitega, ei ole selge, kuidas autotootjad 
saavad nõuda lisamüügikohtade piiramist, et vältida ühtede edasimüüjate ärakasuta-
mist teiste poolt. Määruse kohaselt võivad autotootjad nõuda, et lisamüügikohad vas-
taksid kõikidele sama piirkonna esinduste suhtes kohaldatavatele kvaliteedistandardite-
le, ja kontrollida vastavust enne müügikoha avamist. Sellega välditakse tavaliselt juba 
tegutsevate edasimüüjate investeeringute ja müügiedendustegevuse ärakasutamise ohtu. 

7 Vt näiteks Porsche juhtum, pressiteade IP/04/585, 3.5.2004.
8 Vt pressiteade IP/05/�208, 30.9.2005.
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Peale selle ei ole tõenäoline, et lisamüügikohad suurendaksid autotootjate tehingu- ja 
logistilisi kulusid, sest kehtiv edasimüüjaga sõlmitud leping määrab jätkuvalt koha, 
kuhu autotootja peab tellitud sõidukid toimetama. See tähendab, et kui edasimüüja avab 
lisamüügikoha teises liikmesriigis, ei ole kohaliku importijaga vaja sõlmida lisalepingut, 
kuigi autotootja võib kohalikule importijale delegeerida teatud ülesandeid, näiteks kva-
liteedinõuetele vastavuse kontrollimise. Ostutingimused ja müügieesmärgid on jätku-
valt kindlaks määratud kehtivas edasimüügilepingus.

19. Seoses määruses nimetatud teist tüüpi asukohta käsitlevate klauslitega, st 
täiendavate tarnekohtade olemasolu keelavate klauslitega, võib asutamislepingu artikli 
81 alusel teostatud individuaalne analüüs anda teistsuguse tulemuse. Oht, et selliseid 
tarnekohti kasutatakse (ära), et rakendada oma kasuks sihtterritooriumil tuntud edasi-
müüja investeeringuid, müügiedendustegevust ja maineväärtust, on suurem. Kui tarne-
kohta kasutatakse müügikohana de facto (mitte ainult sõidukite üleandmiseks), võib 
tootja edukalt toetuda artikli 81 lõikes 3 ettenähtud erandile tingimusel, et tarnekohtade 
avamise piiramine on ainus viis vältida nimetatud ärakasutamisohtu, mis tooks kaasa 
tootja turustusvõrgu destabiliseerumise.

3. Menetluseeskirjad

3.1. Toimikule juurdepääs

20. 13. detsembril võttis komisjon vastu teatise komisjoni toimikutele juurdepää-
sureeglite kohta konkurentsi- ja ühinemisasjades.9 Teatises on esitatud toimikuga tutvu-
mise õiguse kasutamise õiguslik raamistik kooskõlas teatises sõnaselgelt nimetatud sä-
tetega. See ei hõlma dokumentide esitamise võimalust muude menetluste puhul. Teatises 
kirjeldatud toimikuga tutvumise õigus, mis erineb määruses (EÜ) nr 1049/200110 sätes-
tatud üldisest dokumentidele juurdepääsu õigusest, võimaldab isikutel, kellele komisjon 
on adresseerinud vastuväiteteatise, kasutada tulemuslikult oma kaitseõigusi.

21. Teatise, millega asendatakse 1997. aastal vastu võetud teatis toimikutele juur-
depääsu kohta, eesmärk on muuta konkurentsi- ja ühinemisasjades esitatud toimikuga 
tutvumise taotluste komisjonis läbivaatamise menetlus läbipaistvamaks ja selgemaks. 
Seetõttu on teatises märgitud, et komisjoni vastuväiteteatise adressaatidel on õigus tut-
vuda nii elektroonilises vormis kui ka trükitud toimikuga. Teatises on nimetatud need 
juhud, millal pooltel lubatakse toimikuga tutvuda. Teatises on märgitud, et „komisjoni 
toimik” hõlmab kõiki komisjoni vastuväiteteatise aluseks oleva asjaomase menetlusega 
seotud dokumente (sealhulgas liikmesriikidega vahetatud dokumente), ärisaladusi ja 
muud konfidentsiaalset teavet pooltele siiski ei avaldata. Komisjoni mõistes on sisedo-

9 Komisjoni teatis komisjoni toimikutele juurdepääsureeglite kohta EÜ asutamislepingu artiklite 8� 
ja 82, EMP lepingu artiklite 53, 54 ja 57 ning nõukogu määruse (EÜ) nr �39/2004 kohaldamise juh-
tudel (ELT C 325, 22.�2.2005, lk 7).

�0 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 200�. aasta määrus (EÜ) nr �049/200� üldsuse juurdepää-
su kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L �45, 3�.5.200�, lk 43).
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kumendid põhimõtteliselt kogu komisjoni ja välisekspertide vaheline kirjavahetus. Me-
netlusega seoses tellitud uuringu tulemused ja dokumendid, mis on vajalikud uuringus 
kasutatud metoodika mõistmiseks või selle õigsuse kontrollimiseks, on siiski avalikud.

22. Teatises on põhjalikult kirjeldatud konfidentsiaalse teabe käsitlemise ja toimi-
kuga tutvumise õiguse kasutamise korda. Samuti kirjeldatakse konfidentsiaalsusvaid-
luste lahendamise korda, sealhulgas ärakuulamise eest vastutavate ametnike rolli.

23. Teatises käsitletakse ka monopolivastastes menetlustes kaebuse esitajate ja 
ühinemismenetlusega seotud muude isikute teatavatele dokumentidele juurdepääsu õi-
gust. Nimetatud õigus on siiski piiratum kui toimikuga tutvumise õigus.

3.2. Turuteabe ja kaebuste käsitlemine

24. Komisjon väärtustab ettevõtjate ja tarbijate antud teavet, sest see aitab tagada 
konkurentsieeskirjade tulemusliku täitmise. Komisjon on tänulik, kui talle teatatakse 
halvasti toimivatest turuvaldkondadest ja konkurentsieeskirjade rikkumise kahtlustest.

25. Kõnealust teavet saab komisjonile esitada mitmel viisil:

• rikkumistest teatamisele ja leebema kohtlemise taotlustele11 pööratakse kõige roh-
kem tähelepanu. Kartellid on kõige halvem konkurentsivastase tegevuse vorm ja 
komisjon teeb suuri jõupingutusi nende vastu võitlemisel;

• turuteave12 on alati teretulnud, sõltumata sellest, kas teave annab põhjust üksikjuhtu-
mi uurimiseks või mitte. Ainult eri allikatest eri andmeid kogudes saab komisjon 
turgu õigesti mõista;

• ametlikud kaebused,13 mis tõstatavad ühenduse huvidega seotud probleeme ja sisal-
davad sobivat taustteavet, on samuti teretulnud. Mitmed olulised komisjoni otsused 
oleks kaebuse esitaja antud teabeta ja aktiivse toetuseta jäänud vastu võtmata. Enne 
ametliku kaebuse esitamist tuleks ühendust võtta konkurentsi peadirektoraadiga. 
Kaebuse esitamise eel võetud mitteametlikud kontaktid võimaldavad juba varakult 
arutada kaebuse esitaja käsutuses olevat teavet ja selgitada, kas juhtum võiks olla 
komisjoni jaoks tähtis.

26. Kõik nimetatud teabe esitamise viisid on olulised ja võivad põhjustada sunni-
meetmete võtmise. Komisjon kaalub hoolikalt kõiki saadud teateid ja vastab neile.

�� Komisjoni teatis, mis käsitleb kaitset trahvide eest ja trahvide vähendamist kartellide puhul (EÜT C 
45, �9.2.2002, lk 3).

�2 Komisjoni teavitamise erinevate viiside (turuteave, kaebus) kohta vt komisjoni teatise (kaebuste 
käsitlemise kohta komisjonis vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklitele 8� ja 82) 
punktid 3 ja 4 (ELT C �0�, 27.4.2004, lk 65) (edaspidi „komisjoni teatis kaebuste kohta”).

�3 Vt komisjoni teatis kaebuste kohta ja komisjoni määrus (EÜ) nr 773/2004, artikkel 5 ja lisad (vorm 
C).
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1. raaM. asutaMislepingu artikliD 81 ja 82: ÜhenDuse huVi 
VÄiDetaVate rikkuMiste uuriMisel ja prioriteetiDe seaDMisel

Potentsiaalsetel kaebuste esitajatel palutakse enne komisjonile ametliku kaebuse 
esitamist arvesse võtta järgmisi asjaolusid.

Liikmesriikide konkurentsiasutused ja kohtud

Kaaludes ametliku kaebuse esitamist komisjonile, peaksid tarbijad ja ettevõtjad ar-
vestama sellega, et ka liikmesriikide konkurentsiasutused kohaldavad ELi konku-
rentsieeskirju ja teevad koostööd komisjoniga Euroopa konkurentsivõrgustiku raa-
mes. Seetõttu peaksid potentsiaalsed kaebuste esitajad kaaluma, kas sellega ei võiks 
tegeleda liikmesriigi konkurentsiasutus.

Näiteks kui kahtlustatav rikkumine mõjutab konkurentsi peamiselt ühe liikmesriigi 
territooriumil, võib juhtumiga tahta tegeleda selle riigi konkurentsiasutus. Isegi kui 
juhtum mõjutab konkurentsi mitmes liikmesriigis, võivad riikide konkurentsiasu-
tused teha koostööd tõendite kogumisel ja juhtumi uurimisega hakkavad tegelema 
kahe-kolme liikmesriigi konkurentsiasutused üheskoos. Üksikasjalikumad suuni-
sed Euroopa konkurentsivõrgustiku tööjaotuse kohta on avaldatud komisjoni vee-
bilehel.1

Potentsiaalsed kaebuse esitajad peaksid kaaluma ka hagi esitamist oma riigi kohtus-
se. Paljusid juhtumeid, sealhulgas lepinguliste kohustuste täitmise nõuded, artikli 
81 lõikes 2 ettenähtud lepingu tühistuse kui tsiviilõigusliku sanktsiooni kohaldami-
ne või hagi tagamise abinõude rakendamine,2 saab nõuetekohaselt lahendada sise-
riiklikus kohtus. Komisjon toetab konkurentsivastase tegevuse tõttu kannatanute 
õigust nõuda tekitatud kahju hüvitamist3 siseriiklikus kohtus ja on välja andnud 
rohelise raamatu,4 milles selgitatakse, kuidas lihtsustada kahju hüvitamise nõud-
mist.

Prioriteedid

Igaüks, kes kaalub komisjonile ametliku kaebuse esitamist, peaks arvestama ka, et 
kuigi komisjon suhtub igasugusesse talle esitatud teabesse väga tõsiselt, ei ole tal 
ressursse kõikide probleemide uurimiseks, millele tema tähelepanu on juhitud. Ko-
misjon peab seadma prioriteedid ja keskendama oma piiratud ressursid kõige ras-

� Vt komisjoni teatis (kaebuste kohta), punkt �9 jj, ja komisjoni teatis (koostöö kohta konkurent-
siasutuste võrgustikus), punkt 5 jj (ELT C �0�, 27.4.2004, lk 43).

2 Vt komisjoni teatis (kaebuste kohta), punkt �6.
3 Vt kohtuasi C-453/99, Courage v. Crehan, EKL 200�, lk I-6297, punktid 26 ja 27, ja määrus (EÜ) 

nr �/2003, 7. põhjendus.
4 Roheline raamat, mis käsitleb EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvita-

mist, KOM(2005) 672, �9.�2.2005 (vt I.A.5 osa allpool).
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kemate rikkumiste uurimisele ja karistamisele nende toimepaneku eest ning ELi 
konkurentsipoliitika väljatöötamise ning asutamislepingu artiklite 81 ja 82 ühetao-
lise kohaldamise seisukohalt oluliste juhtumite käsitlemisele.5

Olemasolevale teabele tuginedes kasutab komisjon ühte või mitut järgmist kritee-
riumi, olenevalt sellest, mis on vastava juhtumi puhul asjakohane, et otsustada, kas 
ühendusel on piisavalt huvi selle vastu, et kaebust põhjalikult uurida:6

• mõju olulisus konkurentsi toimimisele siseturul, mida näitab eelkõige:

– kaebuses kirjeldatud tegevuse geograafiline ulatus või majanduslik olulisus 
või turu suurus või asjaomase toote või tegevuse olulisus lõpptarbijatele; 
või

– ettevõtjate, kelle peale on kaebus esitatud, turupositsioon või kõnealuse turu 
üldine toimimine;

• vajaliku uurimise ulatus või keerukus, rikkumise tuvastamise tõenäolisus ja kas 
nimetatud asjaolusid arvestades on otstarbekas teostada põhjalik uurimine;

• kaebuse esitaja võimalus lahendada asi liikmesriigi siseriiklikus kohtus, võttes 
eelkõige arvesse seda, kas juhtumi suhtes on juba rakendatud eraõiguslikke õi-
guskaitsevahendeid või kas on tegemist juhtumiga, mida saab nõuetekohaselt 
lahendada eraõiguse kaudu;

• teatud õigusprobleemi (-probleeme), mida komisjon juba uurib seoses ühe või 
mitme muu juhtumiga või mida on juba uuritud ja/või mille suhtes on ühendu-
se kohtutes alustatud menetlust, käsitleva üksiku kaebusega tegelemise asjako-
hasus;

• kaebuses nimetatud tegevuse lõpetamine või muutmine, eriti juhul, kui vasta-
valt määrusele (EÜ) nr 1/2003 vastu võetud komisjoni otsusega on kohustused 
muudetud siduvaks või kui ettevõtjad, kelle peale kaebus on esitatud, on muut-
nud oma tegevust muudel põhjustel, tingimusel et väidetava rikkumise konku-
rentsivastane mõju ja tõsidus ei muuda kaebust ühenduse jaoks olulisemaks te-
gevuse lõpetamisest või muutmisest hoolimata;

• kaebuses nimetatud tegevusest mõjutatud ühenduse või siseriikliku õiguse 
muude valdkondade olulisus võrreldes kaebuses nimetatud konkurentsiprob-
leemide olulisusega.

Nimetatud kriteeriume rakendatakse siiski paindlikult. Pole võimalik määratleda 
abstraktseid reegleid selle kohta, millal on komisjoni sekkumine õige ja millal mitte. 

5 Vt eriti määrus (EÜ) nr �/2003, 3. põhjendus, ja komisjoni teatis (kaebuste kohta), punkt ��.
6 Vt komisjoni teatis (kaebuste kohta), punkt 4� jj, eriti punkt 43.
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Alati võib ette tulla eeltoodud punktides nimetamata jäänud asjaolusid, mis võivad 
teatud juhtumi olulisust suurendada või vähendada. Samuti ei ole komisjon kohus-
tatud loobuma juhtumi uurimisest, kui ühendusel ei ole selle vastu huvi. Kuid kui 
komisjoni arvates ei ole ühenduse huvi põhjaliku uurimise teostamiseks piisav, lük-
kab ta tavaliselt kaebuse tagasi, viidates ühele või mitmele eelnimetatud kriteeriu-
mile.

Komisjon püüab kaebuse esitajatele teatada nelja kuu jooksul alates kaebuse saami-
sest, kas ta kavatseb juhtumit uurida või mitte.

4. eli õigusaktide konkurentsianalüüs

27. Üks 22. ja 23. märtsil uuesti käivitatud Lissaboni strateegias nimetatud kesk-
seid meetmeid oli õiguskeskkonna täiustamine nii ELi kui ka siseriiklikul tasandil, et 
soodustada konkurentsi. Töö parema õigusliku reguleerituse saavutamiseks algas 2002. 
aastal vastavalt komisjoni tegevuskavale, mida muudeti 16. märtsil. Tegevuskava hõl-
mab kõiki veel vastu võtmata ELi õigusaktide ettepanekuid, olemasolevaid eeskirju 
(lihtsustamine), uusi õigusakte ning poliitilisi ettepanekuid. Kooskõlas tegevuskavaga 
võttis komisjon juunis vastu läbivaadatud mõju hindamise suunised,14 milles käsitletak-
se kõiki komisjoni aasta tööprogrammi kuuluvaid seadusandlikke ja poliitilisi algatusi. 
Nimetatud hindamiste käigus uuritakse tuvastatud probleemi lahendamise võimalusi ja 
hinnatakse nende majanduslikku, keskkonna- ja sotsiaalset mõju.

28. Mõju hindamise suunistes kinnitatakse, et „tugev konkurents seda toetavas 
ärikeskkonnas on tootlikkuse kasvu ja konkurentsi peamisi tõukejõude”.15 Seetõttu on 
konkurentsianalüüs mõju hindamise lahutamatu osa. Mõju hindamise suunised sisal-
davad selliste ettepanekute tüüpide, mida tuleb analüüsida nende võimaliku konkurent-
si kahjustava mõju seisukohalt, mittetäielikku loetelu (näiteks liberaliseeritud võrgu-
tööstust reguleerivad õigusaktid, meetmed, mis mõjutavad turuletuleku ja turult 
lahkumise tõkkeid, erandid konkurentsieeskirjadest jne).16

29. Peamine konkurentsianalüüsis kasutatav konkurentsimõju hindamise kritee-
rium hõlmab kahte küsimust, millele tuleb leida vastus analüüsi alguses. Esiteks: milli-
seid konkurentsipiiranguid võib ettepanek otseselt või kaudselt kaasa tuua (kas sellega 
piiratakse turulepääsu või kas mõjutatakse äritegevust jne)? Teiseks: kas kõnealust polii-
tilist eesmärki saab saavutada vähem piiravate vahenditega? Konkurentsianalüüsi tule-
musena võidakse teatud poliitiliste eesmärkide saavutamiseks valida vähem piirav sea-
dusandlik või turul põhinev meetod, vältides seega põhjendamatuid või liigseid 
konkurentsipiiranguid. See on nii tarbijate kui ka majandusharu huvides.

�4 SEK(2005) 79�.
�5 Vt mõju hindamise suuniste lisad, punkt 9.
�6 Vt mõju hindamise suuniste lisad, punkt 9.2.
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5. roheline raamat, mis käsitleb eÜ konkurentsieeskirjade rikkumisega 
tekitatud kahju hüvitamist

30. Asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade täitmist 
saavad kindlustada nii konkurentsiasutused (täitmise tagamine avaliku õiguse kaudu) 
kui ka eraõiguslikud isikud menetluse algatamisega siseriiklikes kohtutes (täitmise taga-
mine eraõiguse kaudu). Üks ELi konkurentsieeskirjade ajakohastamise eesmärke oli si-
seriiklike kohtute ja konkurentsiasutuste rolli taastamine nimetatud eeskirjade täitmise 
tagamisel. Määruses (EÜ) nr 1/2003 rõhutatakse komisjoni, siseriiklike kohtute ja kon-
kurentsiasutuste ühist vastutust ja antakse ELi konkurentsieeskirjade parema ja järje-
kindlama täitmise tagamiseks vajalikud vahendid. Seoses avaliku õiguse kaudu täitmise 
tagamisega teevad komisjon ja riikide konkurentsiasutused Euroopa konkurentsivõr-
gustiku raames tihedat koostööd, et järgida ELi konkurentsieeskirju. Seoses eraõiguse 
kaudu täitmise tagamisega kaotati määrusega (EÜ) nr 1/2003 komisjonile kuuluv artik-
li 81 lõike 3 kohaldamise ainuõigus, andes sellega siseriiklikele kohtutele volituse kohal-
dada asutamislepingu artikleid 81 ja 82 täies ulatuses. Konkurentsiõiguse rikkumise 
tõttu kannatanutele kahjuhüvitise määramine kuulub siseriiklike kohtute ainupädevus-
se.

31. Komisjoni poolt 19. detsembril vastu võetud roheline raamat17 keskendub kon-
kurentsieeskirjade rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise nõuete esitamisele. Komis-
jon julgustab kahjunõudeid esitama, mida seni on väga vähe tehtud,18 sest need teenivad 
mitut eesmärki. Kahjunõude esitamine mitte ainult ei võimalda kannatanutel ELi kon-
kurentsieeskirjade rikkumise tõttu saada hüvitist, vaid on ka ettevõtjatele lisastiimuliks 
järgida paremini ELi konkurentsieeskirju. Kahjunõuded mitte ainult ei tugevda mõju, 
mida avaldab rikkumiste tuvastamine konkurentsiasutuse poolt, vaid võivad olla ka ise-
seisvaks täitmise tagamise vahendiks. ELi konkurentsieeskirjade täitmise tagamisest 
eraõiguse kaudu saab seega asutamislepingu artiklite 81 ja 82 reguleerimisala laienda-
mise vahend. Lisaks tõhusamale kahjunõude esitamise võimalusele kaasatakse Euroopa 
ettevõtjad ja tarbijad otseselt konkurentsieeskirjade täitmise tagamisse. Selline otsene 
kogemus suurendab konkurentsieeskirjade tähtsust ettevõtjate ja tarbijate jaoks. ELi 
konkurentsieeskirjade täitmise tagamisele kaasa aidates toetab kahjunõuete esitamine 
nimetatud eeskirjade järgimist ja seega ka tõhusat konkurentsi Euroopas. Seega on kah-
junõue oluline Euroopa Liidu majanduse kasvule ja Euroopa kodanike tööhõive suu-
rendamisele suunatud Lissaboni strateegia keskse eesmärgi, konkurentsivõimelise ma-
janduse loomise ja säilitamise vahend.

32. 2001. aastal kohtuasjas Courage v. Crehan tehtud otsuses kinnitas Euroopa 
Kohus, et ELi konkurentsieeskirjade rikkumise tõttu kannatanutel on kahjunõude esita-

�7 Roheline raamat on kättesaadav veebiaadressil: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/ 
actionsdamages/documents.html#greenpaper. Seda täiendab komisjoni töödokument, mis selgi-
tab rohelise raamatu tausta ja selles kirjeldatud poliitilisi võimalusi ning on kättesaadav aadressil: 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html#staffpaper.

�8 Vt komisjoni tellitud ja 2004. aastal avaldatud uuring, mis on kättesaadav aadressil: http://ec.europa.
eu/competition/cartels/studies/studies.html.
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mise õigus ja liikmesriigid peavad tagama tõhusad tekitatud kahju hüvitamist võimal-
davad menetluseeskirjad.19 Rohelise raamatu peamine eesmärk on teha kindlaks tõhusa-
ma kahjunõuete esitamise korra peamised takistused ja määrata kindlaks tulevaste 
arupidamiste võimalused ja meetmed, mis soodustaksid kahjunõuete esitamist ELi kon-
kurentsieeskirjade rikkumise korral.
33. Rohelises raamatus käsitletakse mitmeid põhiprobleeme, näiteks tõenditega 
tutvumist, rikkumise tõestamise vajadust, kahjusumma arvutamist, võimalust kasutada 
kaitseargumendina kahjude edasisuunamist, kaudse ostja õigust esitada nõue, esindava 
ja ühishagi esitamise võimalust, kohtukulusid, eeskirjade täitmise kooskõlastatud taga-
mist avaliku ja eraõiguse kaudu ning kohtualluvust ja kohaldatavat õigust.
34. Rohelise raamatu eesmärk on ergutada arutelu selle üle, kuidas suurendada 
ELi konkurentsieeskirjade rikkumise tõttu esitatud edukate kahjunõuete arvu. Rohelise 
raamatu kohta tehtud märkuste põhjal hindab komisjon, milliseid meetmeid on vaja 
võtta, kui üldse, et soodustada kahjunõuete esitamist.

B. artiklite 81, 82 ja 86 kohalDaMine

1. energeetika, põhitööstused, kemikaalid ja farmaatsiatooted

1.1. Energeetika

Gaasi- ja elektrienergiasektori sisesed uurimised

35. Seoses ELi konkurentsieeskirjade kohaldamisega energeetikasektoris oli 2005. 
aasta ainsaks kõige olulisemaks tegevuseks sektorisisese uurimise alustamine gaasi- ja 
elektrienergiasektoris. 13. juunil võttis komisjon vastu otsuse,20 millega alustati sektori-
siseseid uurimisi gaasi- ja elektrienergiasektoris vastavalt komisjonile nõukogu määru-
sega (EÜ) nr 1/2003 antud volitustele. Sektorisiseseid uurimisi põhjendatakse konku-
rentsivoliniku teatises, mis on koostatud kokkuleppel energeetikavolinikuga.21

36. Sektorisisesed uurimised on osa komisjoni jõupingutustest Lissaboni stratee-
gia rakendamise taasalustamiseks koos selle eesmärgiga kiirendada majanduskasvu, 
suurendada tööhõivet ja muuta Euroopa Liit „kõige dünaamilisemaks ja konkurentsi-
võimelisemaks teadmistepõhiseks majandusjõuks”. Lissaboni strateegia taasrakendami-
seks otsustas komisjon kohaldada konkurentsieeskirju ennetavamalt, nimelt sektoriana-
lüüsi kaudu, et tagada Euroopa turgude avatus ja konkurentsivõimelisus, seda eriti 
energeetikasektoris.22

�9 Kohtuasi C-453/99, Courage v. Crehan, EKL 200�, lk I-6297.
20 Komisjoni �3. juuni 2005. aasta otsus (EÜ) nr K(2005) �682, millega alustatakse gaasi- ja elektrisek-

toris uurimist vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr �/2003 artiklile �7, vt http://ec.europa.eu/ 
competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/decision_en.pdf.

2� Vt http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/communication_
en.pdf.

22 Teatis kevadisele Euroopa Ülemkogule – koostöö majanduskasvu ja töökohtade nimel – Lissaboni 
strateegia uus algus, KOM(2005) 24, 2.2.2005. Vt eriti lk 8 ja �9.
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37. Uuritakse põhiliselt hiljuti liberaliseeritud elektri- ja gaasitööstust. Turu integ-
reerimine on olnud pettumusttekitavalt aeglane ja siiani ei ole õnnestunud vähendada 
mõlemat sektorit iseloomustavat sageli väga suurt koondumist. 2004. ja 2005. aastal 
tõusid hinnad märkimisväärselt ja tarbijad kurdavad üha enam, et nad ei saa tarnijatelt 
konkureerivaid pakkumisi. Need asjaolud näitavad, et turud ei toimi optimaalselt, ja 
õigustavad uurimise alustamist määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 17 alusel ning komisjoni 
käsutuses olevate uurimisvahendite kasutamist.

38. Elektrisektoris uuritakse põhiliselt elektri hulgimüügiturgude hinnakujundus-
mehhanisme, elektri tootmist ja sellega varustamist ning tootjate tarne- ja pakkumis-
strateegiaid määravaid tegureid. Erilist tähelepanu pööratakse sellele, kas elektritootjal 
on oluline turujõud ja kas ta võib mõjutada elektri hulgimüügihindu. Selle väljaselgita-
miseks kasutatakse tõenäoliselt ökonomeetrilist analüüsi. Lisaks uuritakse lähemalt tu-
rulepääsu ja piiriüleste tarnete tõkkeid, näiteks neid, mis võivad tuleneda mõnes liik-
mesriigis kasutatavatest pikaajalistest tarnelepingutest ja riikide elektrivõrkudes 
kasutatavate võrkudevaheliste ühenduste õiguslikust ja tegevusrežiimist.

39. Gaasisektori puhul on uurimise keskmes pikaajalised impordilepingud, vahe-
tuslepingud ja gaasi piiriülese tarnimise tõkked. Samuti uuritakse tähelepanelikult tasa-
kaalustusnõudeid gaasivõrgu kasutajate tarvis ja gaasi hoiustamist ning järgmise etapi 
pikaajalisi lepinguid ja nende võimalikku mõju üleminekukuludele ja turulepääsule.

40. Gaasi- ja elektrisektorisiseste uurimiste käigus käsitletakse mitmesuguseid küsi-
musi, sest konkurents on nimetatud sektorites eri arengujärgus ja nende tootmisstruktuu-
rid on üpris erinevad. Sellest hoolimata võetakse arvesse sektoritevahelisi seoseid. Gaas on 
tõepoolest muutumas üha olulisemaks põhikütuseks elektrienergia tootmises ja konku-
rentsivõimelisemad gaasiturud võivad avaldada elektriturgudele otsest soodsat mõju.

41. Konkurentsi peadirektoraadi ülesanne on teha kindlaks, kas elektri- ja gaasitur-
gude praeguse halva toimimise põhjuseks on asutamislepingu artiklite 81, 82 ja 86 rikku-
mised, mispuhul komisjon võiks rakendada ennetavaid parandusmeetmeid. Lähtudes 
uurimise käigus kogutud faktidest ja rakendusprioriteetidest, alustab konkurentsi peadi-
rektoraat juhtumite menetlemist vastavalt asutamislepingu artiklitele 81, 82 ja 86 kohe 
nende rikkumiste ilmnemisel. Uurimiste tulemused hakkavad mängima olulist rolli keh-
tiva gaasi- ja elektriturgude liberaliseerimise õigusraamistiku tõhususe hindamisel.

42. Uurimiseks valmistudes konsulteeris konkurentsi peadirektoraat uurimise 
täpsustamiseks ja selle tulemuslikkuse tagamiseks ametiliitude, tarbijate rühmade, teiste 
komisjoni talituste (sealhulgas transpordi ja energeetika peadirektoraadi) ja riikide 
konkurentsiametitega ning reguleerivate asutustega ja nende Euroopa esindajatega. 
Konkurentsi peadirektoraadi eesmärgiks on tagada kogu protsessi läbipaistvus. 1. det-
sembril esitas komisjon vastuste esialgsel analüüsimisel ilmnenud probleemide ülevaate 
mitmele foorumile, sh energeetikanõukogule, kelle ees komisjon andis ka aru energia-
sektori liberaliseerimist käsitlevate õigusaktide rakendamisest. Peamised probleemid, 
mis konkurentsi peadirektoraat oma töödokumendis23 esitas, on seotud turu suure kont-

23 Vt: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/issues_paper�5��2005.pdf.
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sentreerituse, turulepääsu vertikaalse piiramise, turu vähese integreerituse, läbipaistvu-
se puudumise ja hinnakujundusmehhanismiga. Eelaruanne esitatakse 2006. aasta algu-
ses, millele järgneb selle intensiivne avalik arutelu. Energiasektori uurimise lõpparuanne 
valmib 2006. aasta lõpus.

43. Sektorisisesed uurimised suurendavad oluliselt komisjoni suutlikkust enneta-
valt tugevdada konkurentsi hiljuti avanenud gaasi- ja elektrisektoris, kuid 2005. aastal 
tegeleti aktiivselt ka konkurentsieeskirjade täitmise tagamisega konkreetsete juhtumite 
puhul, et toetada turgude konkurentsile avamist.

Järgnevate turgude pikaajalised gaasitarnelepingud

44. Omaette probleem, mis tekkis pärast gaasisektori konkurentsile avamist 2005. 
aastal, on järgnevale turule juurdepääsu võimalik piiramine ühelt poolt traditsiooniliste 
tarnijate ning teiselt poolt jaotusettevõtjate ja tööstus- ning äritarbijate vahel sõlmitud 
pikaajaliste gaasitarnelepingutega.

45. Pikaajalised lepingud takistavad tarbijate üleminekut alternatiivsete tarnijate 
juurde, kes on valmis pakkuma sama raha eest kvaliteetsemat toodet. Mõned praegused 
lepingud kehtivad veel aastaid ja seetõttu ei saa tarbijad kasu sektoris kasvavast konku-
rentsist. Samuti iseloomustab gaasitarneturgu ulatuslik mastaabisääst, näiteks tasakaa-
lustamise ja paindlikkuse kulukuse tõttu, mis gaasi tarnekoguste suurenemisel omakor-
da väheneb. Seega võivad järgneva gaasituru pikaajalised lepingud takistada 
alternatiivsetel tarnijatel tulemuslikuks konkureerimiseks piisava turuosa omandamist. 
Järelikult võivad need pikaajalised lepingud piirata turulepääsu ja põhjustada konku-
rentsiprobleeme, kui nad ei ole tarbijatele tasakaalustavate hüvede loomiseks hädavaja-
likud.

46. Konkurentsi peadirektoraat, riikide konkurentsiasutused ning reguleerivad 
asutused on arutanud järgnevate turgude pikaajaliste lepingute küsimust Euroopa kon-
kurentsivõrgustiku energeetika alarühmas kaks korda. Bundeskartellamt avaldas aruan-
de Saksamaa kohalike kommunaalettevõtetega (Stadtwerke) neile gaasi tarnimiseks 
sõlmitud pikaajaliste lepingute kohta. Seejärel alustati läbirääkimisi sellel turul tegutse-
va 15 suurema tarnijaga, et määrata nendele tarnelepingutele kindlad kehtivusajad. 
Septembris läbirääkimised katkesid ja Bundeskartellamt teatas ametliku keelustamis-
menetluse alustamisest.24 Konkurentsi peadirektoraat uurib ka pikaajaliste gaasitarne-
lepingutega seotud juhtumit Belgia turul.

Territoriaalsete piirangutega seotud juhtumid

47. 2005. aastal jätkas konkurentsi peadirektoraat jõupingutuste tegemist taga-
maks, et energiaturgude avanemiseelsed kaubandustavad ei kahjustaks turgude avane-
mise protsessi. Jõupingutuste tulemusel kaotati Gazpromi ja mitme ELi olulise pikka 
aega tegutsenud hulgimüüja vahel sõlmitud gaasitarnelepingutes sisalduvad territoriaal-

24 http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/entscheidungen/Kartellrecht/EntschKartell.shtml.
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sete piirangute klauslid. Territoriaalsed piirangud takistavad gaasi importijatel gaasi 
eksportimist muudesse riikidesse ja/või piiravad nende huvi seda teha, kahjustades see-
ga turu integreerumist ja turul edukalt tegutsevate operaatorite vahelist konkurentsi.

48. 2003. aastal sundis konkurentsi peadirektoraat Gazpromi ning Itaalia nafta- ja 
gaasiettevõtet Eni Spa25 sellisest tegevusest loobuma. Veebruaris26 astus konkurentsi pea-
direktoraat samme, et parandataks Austria turul edukalt tegutseva gaasi hulgimüüja 
OMV ja Vene gaasitootja Gazpromi vahelisi gaasitarnelepinguid. Tuleb märkida, et 
OMV-le ei tehta enam takistusi Gazpromilt ostetud gaasi edasimüümisel väljapoole 
Austriat ja Gazprom võib gaasi müüa teistele Austria klientidele ilma kohustuseta pak-
kuda seda esmalt OMV-le (nn ostueesõigus). OMV nõustus Vene gaasi Austria kaudu 
Itaaliasse transportimiseks kasutatava TAG gaasimagistraali võimsuse suurendamisele 
kaasa aitama. Samalaadse tulemuseni jõuti 2003. aastal seoses ENIga. Kohustused on 
olemuselt samad, mis teine TAG gaasimagistraali osanik ENI endale komisjoni ees 
2003. aasta oktoobris võttis. Sündmuste sellist käiku arvesse võttes otsustati uurimine 
lõpetada.

49. Juunis27 lõpetas konkurentsi peadirektoraat Gazpromi ja suurima Saksa hulgi-
müügifirma, E.on kontserni liikme E.on Ruhrgas AG vahel sõlmitud gaasitarnelepingu-
te uurimise, olles saavutanud territoriaalsete piirangute klauslite kõrvaldamise nimeta-
tud lepingutest. Lisaks ei ole Gazprom enam seotud varem lepingutes sisaldunud 
„enim eelistatud kliendi” sättega. Nimetatud sätted kohustasid Gazpromi pakkuma 
Ruhrgasile sarnaseid tingimusi Saksamaa hulgimüügiturul konkurentidele pakutavate 
tingimustega.

50. Nimetatud kahe juhtumi lõpetamine tähendab, et kõik 2001. aastal komisjoni 
algatatud juhtumite uurimised, mis käsitlesid Vene gaasi (Austriasse, Prantsusmaale, 
Saksamaale, Itaaliasse ja Madalmaadesse) eksportimise piiranguid, on nüüd lõpetatud. 
Jätkub 2001. aastal alustatud juhtumite uurimine, mis käsitlevad Alžeeria gaasi impor-
timist Itaalia ja Hispaania operaatorite poolt.

Õiguslik raamistik

51. 2005. aastal jätkati elektri ja gaasi siseturgu reguleeriva õigusliku raamistiku 
väljatöötamist. 28. septembril võtsid nõukogu ja parlament vastu määruse kolmandate 
isikute maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta, mis peaks parandama 
uute ettevõtjate võimalusi tegeleda piiriülese kaubandusega.28 2006. aasta algul võetakse 
vastu direktiiv elektrienergia varustuskindluse ja infrastruktuuriinvesteeringute kohta.29 

25 2003. aasta konkurentsiaruanne, punkt 98.
26 Pressiteade IP/05/�95, �7.2.2005.
27 Pressiteade IP/05/7�0, �0.6.2005.
28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. septembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr �775/2005 maagaasi-

edastusvõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta (ELT L 289, 3.��.2005, lk �).
29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 89/2005/EÜ elektrienergia varustuskindluse ja infrastruk-

tuuriinvesteeringute kohta.
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See peaks andma usaldusväärse õigusliku raamistiku uutele investeeringutele elektri-
tootmisse ja infrastruktuuri.

52. 2005. aastal jätkas komisjon jõupingutuste tegemist, et tagada energiaturu li-
beraliseerimise aluseid sisaldavate teise gaasidirektiivi30 ja elektridirektiivi31 rakendamine 
liikmesriikides. Sel puhul on saavutatud märgatavat edu. Teise gaasidirektiivi ja elektri-
direktiivi kohaselt peab komisjon 2005. aasta lõpuks esitama aruande gaasi ja elektri 
siseturgude loomisel tehtud edusammudest. Komisjon esitas aruande energianõukogu-
le 1. detsembril. See langeb kokku konkurentsi peadirektoraadi sektorisiseste uurimiste 
raames tehtud analüüsiga ja selles tehakse ettepanek koostada ülevaated olukorrast rii-
kides, enne kui 2006. aasta lõpul otsustatakse, kas on vaja vastu võtta kolmas liberalisee-
rimist käsitlevate õigusaktide pake.

53. Euroopa Kohus selgitas mõningaid õigusliku raamistiku olulisi aspekte, kui 
tegi 7. juunil otsuse VEMW kohtuasjas.32 Kuigi kohtuasi käsitles ainult Madalmaade võr-
kudevaheliste ühenduste võimsuste pikaajalist reserveerimist, on see oluline paljude 
pikaajaliste võrkudevaheliste ühenduste, mis säilisid pärast esimese elektridirektiivi33 
jõustumist, võimsuste reserveerimise seisukohalt.

54. Euroopa Kohus leidis, et eelisjuurdepääs, mis Madalmaade õigusaktide koha-
selt anti pikaajalistele tarnelepingutele (kõnealusel juhul 23% kogu võrkudevaheliste 
ühenduste võimsusest), kujutas endast 1996. aasta elektridirektiivis keelatud diskrimi-
neerimist, sest nimetatud direktiivi artiklite 7 ja 16 kohaselt tuleb kõiki uusi ja vanu 
võrgukasutajaid kohelda võrdselt. Euroopa Kohus asus sellisele seisukohale põhjendu-
sega, et teistsugune tõlgendus ohustaks üleminekut monopolistlikult ja killustatud tu-
rult avatud ja konkurentsivõimelisele turule. Kohus leidis samuti, et Madalmaad oleksid 
pidanud taotlema olemasolevatele lepingutele kõnealuse direktiivi alusel erandi tege-
mist, kuid nad ei teinud seda õigel ajal.

55. Nimetatud kohtuotsusele võivad järgneda uued, riikide reguleerivate asutuste 
algatatud kohtuasjad siseriiklikes kohtutes. Seoses konkurentsieeskirjade täitmise taga-
misega sillutab kohtuotsus teed võimalikele konkurentsi peadirektoraadi algatatud koh-
tuasjadele, kuigi Euroopa Kohtu otsuses ei käsitletud sõnaselgelt konkurentsiproblee-
me.

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/55/EÜ maagaasi siseturu ühis-
eeskirjade kohta ning direktiivi 98/30/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L �76, �5.7.2003, 
lk 57).

3� Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/54/EÜ, mis käsitleb elektriener-
gia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/92/EÜ (ELT L �76, 
�5.7.2003, lk 37).

32 Kohtuasi C-�7/03, Vereniging voor Energie, Milieu en Water jt v. Directeur van de Dienst uitvoering 
en toezicht energie.

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu �9. detsembri �996. aasta direktiiv 96/92/EÜ elektri siseturu ühis-
eeskirjade kohta (EÜT L 27, 30.�.�997, lk 20).
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56. Valdkondlik uurimine annab konkurentsi peadirektoraadile ilmselt hea üle-
vaate pikaajaliste võimsuste reserveerimistega seotud asjaoludest ja täiendava uurimise 
vajadusest.

57. 2005. aastal hakati ka kauplema CO2 saastekvootidega.34 Kuigi see ei puuduta 
ainult energeetikasektorit, on selle mõju ilmselt kõige selgemini tunda elektriturgudel. 
Näib, et saastekvootidega kauplemise süsteem on mõjutanud elektrihindu, sest elektri-
tootjad arvestavad saastekvootide hinna osaliselt lõpptarbijatele kehtestatud hinna sisse. 
Mõned elektritarbijad on väitnud, et hinda ei oleks tohtinud tõsta, sest enamik saaste-
kvoote eraldati tasuta.

Repsol

58. Kuigi 2005. aastal oli komisjoni prioriteediks hiljuti liberaliseeritud gaasi- ja 
elektrisektor, jätkus rikkumistega võitlemine ka teistes energiasektorites, näiteks moo-
torikütuse turustamise sektoris.

59. 20. oktoobril 2004. aastal avaldas komisjon määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 
lõike 4 alusel teatise,35 et analüüsida kohustusi, mis Repsol C.P.P. (Repsol) võttis endale 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 lõikele 1. Asutamislepingu artikli 81 kohaselt 
algatatud komisjoni uurimise aluseks on Repsoli sõlmitud mootorikütuse turustusle-
pingute ainumüügiõiguse sätted, mille tulemusel piirati juurdepääsu Hispaania mooto-
rikütuste hulgi- ja jaemüügiturgudele. Lepingutest oli algselt komisjonile teatatud, kuid 
see teade aegus 1. mail 2004. aastal.

60. 17. juunil 2004. aastal saadeti Repsolile esialgne hinnang määruse (EÜ) nr 
1/2003 artikli 9 lõike 1 tähenduses.

61. Nimetatud esialgses hinnangus väidetakse, et turulepääs on raskendatud ning 
et Repsoli lepingud aitavad turulepääsu võimalikule takistamisele märkimisväärselt 
kaasa, sest need seovad suure osa turust Repsoliga ja on pikaajalised (eriti hoonestusõi-
guse ja kasutusvalduse lepingud, mille kohaselt Repsolil on ajaliselt piiratud omandiõi-
gus ja mille kestus on 25–40 aastat).

62. Repsoli pakutud parandusmeetmena antakse paljudele hoonestusõiguse ja ka-
sutusvalduse lepingu sõlminud turustajatele lepingu ennetähtaegse lõpetamise õigus 
tingimusel, et Repsolile makstakse selle eest hüvitist. Samuti kohustus Repsol mitte sõl-
mima DODO-tüüpi36 teenindusjaamadega uusi lepinguid kauemaks kui viieks aastaks ja 
enne 2006. aasta lõppu mitte ostma uusi DODO-tüüpi teenindusjaamu. Kavandatud 
kohustuste täitmist jälgib Repsoli määratud usaldusisik.

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu �3. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse 
ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu 
direktiivi 96/6�/EÜ (ELT L 275, 25.�0.2003, lk 32).

35 ELT C 258, 20.�0.2004, lk 7.
36 DODO = Distributor Owned, Distributor Operated.
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63. Pärast kavandatud parandusmeetmete turuteste esitas Repsol läbivaadatud pa-
randusmeetmete ettepaneku ja komisjon kavandab menetluse algatamist, et võtta mää-
ruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 lõike 1 alusel vastu otsus, mis muudaks nimetatud muude-
tud kohustused siduvaks.

1.2. Põhitööstused

Alrosa – De Beersi kaubanduskokkulepe

64. 3. juunil avaldas komisjon määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõike 4 alusel 
teatise,37 et testida ettevõtete Alrosa ja De Beers poolt määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 
lõike 1 kohaselt esitatud parandusmeetmeid turul.38 Komisjoni poolt asutamislepingu 
artiklite 81 ja 82 ning EMP lepingu artiklite 53 ja 54 alusel algatatud uurimine käsitleb 
kahe nimetatud töötlemata teemantide kaevandamise ja tarnimisega tegeleva äriühingu 
vahel sõlmitud kaubanduskokkulepet. Kokkuleppest oli algselt komisjonile teatatud, 
kuid see teade aegus 1. mail 2004.

65. 2003. aasta jaanuaris ja juulis äriühingutele esitatud vastuväiteteatised sisalda-
sid komisjoni esialgset hinnangut määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 lõike 1 tähenduses.

66. Esialgses hinnangus väidetakse, et De Beers on töötlemata teemantide maail-
maturgu valitsevas seisundis. Oma suurima konkurendi Alrosaga kaubanduskokkule-
pet sõlmides saavutaks De Beers kontrolli olulise osa töötlemata teemantide turu tarne-
allikate üle ning juurdepääsu laiemale teemandivalikule, mis muidu ei oleks talle avatud. 
Ühest küljest kõrvaldaks see Alrosa kui väljaspool Venemaad asuvate turgude tarnealli-
ka ning suurendaks De Beersi juba olemasolevat turuvõimu, mis mõjuks takistavalt 
konkurentsi kasvule või säilitamisele töötlemata teemantide turul.

67. Esialgses hinnangus märgiti ka, et nimetatud kaubanduskokkuleppe kohaselt 
tegutseks De Beers, maailma suurim teemanditootja, umbes poole oma suurima konku-
rendi toodangu turustajana. Pidades silmas, et kaubeldavad kogused oleksid märkimis-
väärsed ja et kokkulepe on sõlmitud kahe töötlemata teemantide turul tegutseva suuri-
ma ettevõtja vahel, nõrgeneks kaubanduskokkuleppe tagajärjel konkurents sellel turul 
oluliselt.

68. Pakutud parandusmeetmena kohustusid Alrosa ja De Beers järk-järgult vä-
hendama töötlemata teemantide omavahelise müügi väärtust 700 miljoni USA dollarini 
2005. aastal, 625 miljoni USA dollarini 2006. aastal, 550 miljoni USA dollarini 2007. 
aastal, 475 miljoni USA dollarini 2008. aastal, 400 miljoni USA dollarini 2009. aastal ja 
275 miljoni USA dollarini 2010. aastal ja edaspidi. Seoses hinnakujunduse, sorteerimise 
ja hindamisega sõlmivad Alrosa ja De Beers kaubanduskokkuleppega sarnase kokku-
leppe. Kavandatud kohustuste täitmist jälgivad vastavad Alrosa ja De Beersi määratud 
usaldusisikud.

37 ELT C �36, 3.6.2005, lk 32.
38 Vt: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_38�.
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69. Pärast kavandatud parandusmeetmete turuteste kaalub komisjon, kas võtta 
määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 lõike 1 alusel vastu otsus, mis muudaks läbivaadatud 
kohustused siduvaks.

1.3. Kemikaalid

70. 2005. aastal analüüsis konkurentsi peadirektoraat konkurentsi seisukohalt 
mitmeid keemiasektori seaduseelnõusid, näiteks taimekaitsevahendite turuleviimist kä-
sitlevasse taimekaitsedirektiivi 91/414/EMÜ39 kavandatud muudatusi ja komisjoni ette-
panekut määruse kohta, mis kehtestab kemikaalide registreerimise, hindamise, kasutus-
se lubamise ja piiramise korra40 (REACH) ja mille kohaselt tuleb registreerida umbes 
30 000 olemasolevat kemikaali ja ka kõik uued kemikaalid.

71. Konkurentsianalüüsi tehakse pidevalt, sest õigusaktide ettevalmistamise käi-
gus võidakse nende ettepanekute tekstidesse teha muudatusi. Selle eesmärk on tagada, 
et nimetatud õigusaktid ja eriti tööstusele tekitatavad kulud ei moonutaks konkurentsi.

1.4. Farmaatsiatööstus

Geneeriliste ravimite pakutav konkurents

72. Konkurentsivõimeline Euroopa farmaatsiatööstus on üks komisjoni prioritee-
te, eriti pidades silmas Lissaboni strateegiat. Tuleb tagada, et uuenduslikud tooted oleks 
intellektuaalse omandi kaitse all, et ettevõtjad teeksid tasa uurimis- ja arenduskulud ja 
saaksid tasu jõupingutuste eest uuenduste tegemisel. Ent kui ettevõtjad püüavad nime-
tatud kaitset õigusvastaselt pikendada, mõjub see uuendustele pärssivalt ja nii võidakse 
ELi konkurentsieeskirju tõsiselt rikkuda. Kolmandate isikute poolt pärast patendi aegu-
mist toodetud geneeriliste ravimite pakutav konkurents soodustab tavaliselt edasist 
uuenduste tegemist farmaatsiatööstuses.

73. AstraZeneca kohtuasja (vt 2. raam) raames ja samaaegselt sellega on konku-
rentsi peadirektoraat saanud teada võimalikust konkurentsivastasest käitumisest, mille 
eesmärk on geneeriliste ravimite pakutava konkurentsi kaotamine või takistamine. Ni-
metatud asjaolu tõttu hakati intensiivsemalt jälgima konkurentsi geneeriliste ravimite 
sektoris.

Farmaatsiatoodete paralleelkaubandus

74. Komisjoni arvates on farmaatsiatoodete paralleelimport üheks kõrgete ja ma-
dalate hindadega liikmesriikide vaheliste vastuolude lahendamise vahendiks, aidates 
kaasa farmaatsiatoodete ühisturu loomisele. Euroopa kohtud kohaldavad asutamisle-
pingu artiklit 81 kitsalt tarnekvootide süsteemidele, mis piiravad liikmesriikidevahelist 

39 Nõukogu �5. juuli �99�. aasta direktiiv 9�/4�4/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT 
L 230, �9.8.�99�, lk �).

40 KOM(2003) 644 (lõplik).



37

I. Monopolivastane võitlus. Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklid 8�, 82 ja 86

kaubandust või teevad selle võimatuks, põhjendades seda sellega, et nimetatud süstee-
mid kujutavad endast ettevõtjate ühepoolset tegutsemist.

75. Sellest hoolimata võivad ühepoolsed tarnekvootide süsteemid kuuluda asuta-
mislepingu artikli 82 kohaldamisalasse. Siiski tuleks arvesse võtta selliste süsteemide 
rakendamise võimalikke objektiivseid põhjuseid.

2. raaM. astraZeneca: Valitsuse kehtestatuD korra rikkuMine 
farMaatsiasektoris

15. juunil võttis komisjon vastu otsuse, millega määrati äriühingutele AstraZeneca 
AB ja AstraZeneca plc (AZ) 60 miljoni euro suurune trahv asutamislepingu artikli 
82 ja EMP lepingu artikli 54 rikkumise eest, mis seisnes valitsuse kehtestatud korra 
ja õigusaktide rikkumises mitmetes EMP riikides, et takistada geneeriliste ja paral-
leelselt imporditud ravimitega kauplejaid konkureerimast AZi maohaavandiravimi 
Loseciga.1 Trahvi määramisel võeti arvesse, et mõnda rikkumise asjaolu, st valitsuse 
kehtestatud korra rikkumist, võib pidada uudseks.

1. Asjaomane turg

Asjaomase turu moodustavad mao ja soolestiku happelisusega seotud haiguste (nagu 
maohaavandi) ravis kasutatavate ja retsepti alusel müüdavate nn prootonpumba in-
hibiitorite siseriiklikud turud. AZi Losec oli esimene prootonpumba inhibiitor.

2. AZi valitsev seisund asjaomastel prootonpumba inhibiitorite siseriiklikel 
turgudel

Komisjoni otsus asjaomaste riikide turul valitseva seisundi kohta vastavatel aastatel 
põhineb muu hulgas AZi suurtel turuosadel ja positsioonil prootonpumba inhibii-
tori turul edukalt tegutseva ettevõtjana. Esimene farmaatsiatoodete turule tulija 
saab tavaliselt kehtestada ja hoida kõrgemaid hindu kui hilisemad tulijad. Komisjo-
ni otsuses käsitletakse ka monopsone (näiteks riiklikud tervishoiusüsteemid) ja 
hindade reguleerimist. Leitakse, et monopsoni võimalused pidada läbirääkimisi 
äriühingutega, kes pakuvad tõeliselt uuenduslikke tooteid (näiteks Losecit), vähe-
nevad märkimisväärselt. Lisaks ei oma monopsonid kontrolli turuletuleku üle.

3. Õigussüsteemi rikkumine

AZi esimene rikkumine seisnes 1992. aastal vastu võetud nõukogu määruse2 (ravi-
mite täiendava kaitse tunnistuse kohta) rikkumises, mille kohaselt saab pikendada 

� Pressiteade IP/05/737, �5.6.2005.
2 Nõukogu �8. juuni �992. aasta määrus (EMÜ) nr �768/92 ravimite täiendava kaitse tunnistuse 

kasutuselevõtu kohta (EÜT L �82, 2.7.�992, lk �).



 2005. aasta konkurentsipoliitika aruanne

38

aega, mil farmaatsiatoode on kaitstud aluspatendiga. Rikkumine seisnes peamiselt 
selles, et AZ esitas 1993. aasta keskel mitmete EMP riikide patendiametitele vale-
andmeid seoses omeprasooli jaoks (AZi toote Losec toimeaine) täiendava kaitse 
tunnistuse taotlemisega. Tänu valeandmete esitamisele sai AZ mitmes riigis täien-
dava kaitse. Seega lükkus edasi Loseci odavamate geneeriliste versioonide turuletu-
lek ja see tõi tervishoiusüsteemidele ning tarbijatele kaasa kulusid.

Komisjon leidis, et nimetatud korrale ja õigusaktidele tuginemine võib olla kuritar-
vituslik teatud olukorras, eriti kui sellist korda kohaldavate asutuste või organite 
kaalutlusõigus on väike või puudub.

Parandusmeetmete olemasolu muudes õigusaktides ei saa iseenesest välistada asu-
tamislepingu artikli 82 kohaldamist, isegi kui need hõlmavad tõrjuva tegevuse as-
pekte. Komisjon leidis, et pole põhjust piirduda konkurentsiõiguse kohaldamisega 
olukordades, kus selline tegevus ei riku muid seadusi ja kus puuduvad muud paran-
dusmeetmed.

4. Ravimile müügiloa andmise korra rikkumine

Teine rikkumine toimus 1990. aastate lõpus ja seisnes selles, et AZ taotles Loseci 
kapslite müügiloa ümberregistreerimist Taanis, Norras ja Rootsis pärast Loseci 
kapslite turult eemaldamist ja Losec MUPS tablettide müügiletulekut nimetatud 
kolmes riigis.

Valikulise ümberregistreerimisega kadus võrdlusmüügiluba, mida geneeriliste ja 
paralleelselt imporditud ravimitega kauplejad väidetavalt sel ajal vajasid turule tule-
miseks ja/või seal püsimajäämiseks.

Komisjon leidis, et sellise käitumisega püüdis AZ tegelikult kaitsta ravimit kauem, 
kui seda lubasid kehtivad eeskirjad, ja osaliselt see tal ka õnnestus.

Nimetatud teine rikkumine seisneb ka kavatsuses konkurendid turult tõrjuda selli-
ses õiguslikus raamistikus, kus asjaomaste asutuste kaalutlusõigus oli piiratud või 
puudus. Turgu valitsevatel ettevõtetel on eriline kohustus kasutada neile avaliku või 
eraõigusega antud õigusi mõistlikult seoses teistele ettevõtetele turulepääsu võimal-
damisega.

Komisjon märkis oma otsuses, et üksikud toote turule toomise, sealt eemaldamise 
või ümberregistreerimise taotlustega seotud toimingud ei kujuta endast tavaliselt 
rikkumist.
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2. informatsioon, side ja meedia

2.1. Elektrooniline side ja postiteenused

Mobiilside rändlustasud

76. Seoses rändlusega (st mobiilside kasutamise tasudega välismaal reisides) saatis 
komisjon 10. veebruaril vastuväiteteatise Saksa mobiilioperaatoritele T-Mobile Interna-
tional AG & Co. KG (edaspidi „T-Mobile”) ja Vodafone D2 GmbH (edaspidi „Vodafo-
ne”). Vastuväiteteatis käsitleb hulgihindasid, mida nii T-Mobile kui ka Vodafone on 
kehtestanud välismaistele mobiilioperaatoritele rahvusvahelise rändluse eest (nn ope-
raatoritevahelised kõneminuti hinnad ehk sidumistasud). T-Mobile’i kohta tehtud ko-
misjoni uurimise esialgne järeldus oli, et T-Mobile kuritarvitas oma turgu valitsevat 
seisundit Saksamaal, pakkudes oma võrgus 1997. aastast kuni vähemalt 2003. aasta lõ-
puni rahvusvahelise rändluse hulgiteenust ebaõiglase ja liiga kõrge hinna eest. Komis-
jon jõudis samasugusele esialgsele järeldusele seoses tasudega, mida Vodafon võttis aja-
vahemikul alates 2000. aastast kuni vähemalt 2003. aasta lõpuni.

Lairibateenused

77. Lairibateenuste valdkonnas aktsepteeris komisjon 2004. aastal Deutsche Tele-
kom AG kohustust kõrvaldada liiga väike erinevus kliendiliiniga liitumise hulgi- ja jae-
hindade vahel, mida esialgse hinnangu järgi peeti turgu valitseva seisundi kuritarvita-
miseks.41 Selle tulemusel sõlmitud kokkulepe põhines Deutsche Telekomi otsuses 
sätestatud hulgi- ja jaehindade erinevuse arvutamise metoodikal.42 Pärast Saksamaa tur-
gu reguleeriva asutusega Bundesnetzagentur konsulteerimist kiitis komisjon kokkulep-
pe heaks, mille tulemusel liitumistasud alanesid märgatavalt. Seejärel alustas mitu ette-
võtet võrgustike loomist jagatud liinidel põhineva lairibateenuse osutamiseks. Kuid 24. 
mail Bundesnetzagenturile esitatud taotluses teatas Deutsche Telekom AG oma kavat-
susest liitumistasusid jälle tõsta. Pärast kontrollimist ja veendumist, et see oleks uuesti 
kaasa toonud kokkuleppe-eelse liiga väikese hulgi- ja jaehindade erinevuse, sekkusid 
komisjoni talitused ja nõudsid Deutsche Telekom AG-lt võetud kohustuse täitmist. Et 
vältida komisjoni ametliku menetluse algatamist, esitas Deutsche Telekom AG Bundes-
netzagenturile uue taotluse samade hindadega, mis kehtisid 2004. aastal. Bundes-
netzagentur, kellega komisjoni talitused tegid kõnealuse juhtumi uurimisel tihedat 
koostööd, kinnitas lõpuks hulgihinnad, mis olid madalamad taotletud hindadest ja 

4� Juhtum COMP/38.436 QSC; pressiteade IP/04/28�, �.3.2004.
42 Ühendatud juhtumid COMP/37.45�, 37.578 ja 37.579, Deutsche Telekom (ELT L 263, �4.�0.2003, 

lk 9). Vt pressiteade IP/03/7�7, 2�.5.2003. Otsus on edasi kaevatud ja arutlusel Esimese Astme Koh-
tus kohtuasjana T-27�/03 (ELT C 264, �.��.2003, lk 29).
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Deutsche Telekom AG kohustuse täitmiseks vajalikest hindadest.43 Komisjon loodab, et 
jagatud liinide kaudu lairibateenuse osutamise paremad tingimused mõjuvad konku-
rentsile positiivselt ja suurendavad lairibateenuse pakkujate arvu Saksamaal, mis lõpp-
kokkuvõttes suurendab tarbijate jaoks valikut ja alandab jaehindu.

3G sektori sisene uurimine

78. Septembris lõpetas komisjon konkurentsiolukorra sektorisisese uurimise uute, 
audiovisuaalse sisu edastamist võimaldavate mobiilsidesüsteemide (3G) turul. Sektori-
sisese uurimise tulemused avaldati 27. mail ja turuosalised on esitanud nende kohta 
oma märkused.

79. 2004. aastal ja 2005. aasta alguses teostas komisjon koos EFTA järelevalveame-
tiga sektorisisese uurimise, mis algatati seetõttu, et komisjon soovis olla kindel, et kon-
kurentsivastase käitumisega ei takistataks spordiülekannete edastamist, mis on uute 
mobiilsideteenuste kasutusele võtmisel otsustav. Uurimise käigus kontrolliti kõikide 
spordiülekannete mobiilside kaudu edastamise õiguste omandamise, edasimüügi ja ka-
sutamisega seotud asjaosaliste käitumist.

80. 2004. aastal laiali saadetud küsimustikule vastas umbes 230 organisatsiooni. 
Lisaks kogutud teabe läbivaatamisele analüüsis konkurentsi peadirektoraat 50 konku-
rentsiprobleeme tekitanud 3G õiguste müügi juhtumit.

81. Sektorisisese uurimise tulemused andsid komisjonile selge ülevaate turul toi-
muvast ja valdavatest turundus- ja kasutusmeetoditest kogu mobiilside kaudu spordi-
ülekannete edastamise väärtusahelas. Sektorisisese uurimise ja järelmeetmete tulemusi 
on kirjeldatud sektorisisese uurimise järeldusi kokkuvõtvas aruandes.44

82. Selles aruandes juhitakse tähelepanu mitmele sektorisisese uurimise käigus 
avastatud võimalikule konkurentsivastasele kaubandustavale, mis võivad piirata uuen-
dusliku, mobiilside kaudu spordiülekannete edastamise teenuse kättesaadavust tarbija-
tele. Aruandes keskendutakse uurimise käigus avastatud neljale peamisele konkurentsi-
probleemide valdkonnale.

• Pake: olukord, kus suured meediaettevõtted on ostnud kõik peamiste spordivõistlus-
te audiovisuaalsete ülekannete õigused pakmena, et tagada ülekannete ainuõigused 
kõikides meediakanalites, kavatsemata kasutada 3G õigusi või anda all-litsentse.

• Embargo: olukord, kus mobiilsideõigused antakse liialt piiravatel tingimustel (suu-
red ajalised piirangud või klippide pikkuse põhjendamatu piiramine), mis piiravad 
3G sisu tegelikku kättesaadavust.

43 Vt pressiteade IP/05/�033, 3.8.2005. Üks liitumise hulgihindade edasise alanemise põhjusi on see, 
et Bundesnetzagenturi poolt teostatud hulgi- ja jaehindade liiga väikese erinevuse eelhindamine 
põhines Deutsche Telekom AG kuludel (millel põhines Deutsche Telekomi otsus) ja tõhusa operaa-
tori (väga tõenäoliselt suurematel) kuludel. Seetõttu võeti arvesse mõlemat konkurentsieeskirjade 
rakendamist telekommunikatsioonisektori juurdepääsulepete suhtes käsitlevas teatises (EÜT C 
265, 22.8.�998, lk 2) sätestatud hulgi- ja jaehindade liiga väikese erinevuse hindamise võimalust.

44 Aadressil: http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/inquiry/3g/index.html.



�1

I. Monopolivastane võitlus. Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklid 8�, 82 ja 86

• Ühismüük: olukord, kus 3G õigusi ei kasutata, sest ühismüügi organisatsioonid ei 
suuda müüa üksikute spordiklubide 3G õigusi.

• Ainuõigused: 3G ainuõiguste andmine, mille tagajärjel suured operaatorid mono-
poliseerivad kvaliteetsisu.

83. Aruandes kutsuti turuosalisi oma kaubandustavasid üle vaatama ja neist tule-
nevaid võimalikke konkurentsivastaseid mõjusid õigel ajal heastama. Samuti tehti aru-
andes teatavaks, et konkurentsi peadirektoraat vaatab koos asjaomaste siseriiklike kon-
kurentsiasutustega läbi valdkondliku uurimise käigus riigis avastatud konkurentsi 
potentsiaalselt kahjustavad juhtumid.

Raamdirektiivi (2002/21/EÜ) artiklis 7 sätestatud konsulteerimiskord

84. Elektroonilisi sidevõrke ja -teenuseid käsitleva ELi õigusraamistiku45 kohaselt 
on riigi reguleerivad asutused kohustatud kindlaks määrama riigi oludele vastavad asja-
omased elektroonilise side turud kooskõlas konkurentsiõiguse põhimõtetega.

85. Pärast turu analüüsimist peab riigi reguleeriv asutus komisjonile kättesaada-
vaks tegema asjaomaste turgude määramist reguleerivate meetmete eelnõu, teatama 
olulise turujõuga ettevõtete olemasolust või nende puudumisest ja ka kavandatavatest 
õiguslikest abinõudest, kui neid on. Komisjon võib esitada märkusi, mida riigi regulee-
riv asutus peab kindlasti arvesse võtma, või nõuda, et riigi reguleeriv asutus võtaks ka-
vandatud meetme tagasi, kui olulise turujõuga ettevõtte turu piiritlus ja/või määratlus ei 
ole vastavuses ühenduse õigusega. 2005. aastal sai komisjon riikide reguleerivatelt asu-
tustelt 201 teadet (netokasv võrreldes 2004. aastal saadud 89 teatega).

86. 2005. aastal võttis komisjon vastu ühe teatatud meetme tagasivõtmist nõudva 
otsuse.46 Nimetatud juhtumi puhul, mis käsitles kõnede püsiliini kaudu ühendamise 
hulgimüüki Saksamaal, tegi riigi reguleeriv asutus ettepaneku määratleda Deutsche Te-
lekom olulist turujõudu omava ettevõttena kõnede hulgiühendusteenuse osutamise tõt-
tu oma võrgus. Riigi reguleeriv asutus jõudis järeldusele, et 53 alternatiivsel Saksa püsi-
võrguoperaatoril ei olnud Deutsche Telekomi tasakaalustava ostujõu tõttu olulist 
turujõudu, hoolimata nende monopoolsest seisundist hulgiühendusteenuse osutamisel 
oma võrkudes. Komisjon leidis siiski, et riigi reguleeriv asutus ei esitanud piisavalt tõen-
deid, mis oleksid toetanud tasakaalustava ostujõu väidet.

87. Lisaks analüüsis komisjon kolme teadet, milles riigi reguleeriv asutus leidis, et 
veel kaks või enam operaatorit on asjaomasel turul ühiselt valitsevas seisundis. Kahe 
juhtumi puhul võttis riigi reguleeriv asutus komisjoni talituste esialgse hinnangu põhjal 

45 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/2�/EÜ elektrooniliste sidevõr-
kude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) (EÜT L �08, 24.4.2002, lk 33).

46 Komisjoni otsus K(2005) �442 juhtumis DE/2005/0�44; kättesaadav aadressil: http://circa.europa.
eu/Public/irc/infso/ecctf/home.
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teate enne komisjoni otsust tagasi.47 Kolmanda juhtumi puhul, mis käsitles mobiilsidele 
juurdepääsu ja kõnede alustamist Iirimaal, ei esitanud komisjon vastuväiteid riigi regu-
leeriva asutuse otsusele turgu ühiselt valitseva seisundi kohta.

88. Lõpetuseks tuleb veel märkida, et komisjon võttis vastu Prantsusmaa regulee-
riva asutuse ettepaneku lisada asjaomaste kõneteenuste hulka nn Voice over Internet 
Protocol (VoIP) ehk Interneti-kõne protokoll, mis võimaldab tarbijatel kõnesid võtta ja 
neile vastata samamoodi kui tavatelefoniga.48 Prantsusmaa reguleeriv asutus eristas 
puhtalt Interneti-põhised VoIP-teenused, mis sarnanevad sõnumivahetusele, ja part-
nervõrgu (peer-to-peer) kaudu toimuva Interneti-põhise side, nagu näiteks Skype, ja 
VoIP-teenused, mida osutavad alternatiivsed lairibaoperaatorid, kes on investeerinud 
eraldi juurdepääsuga kliendiliinidesse ja muudesse lairibateenusele juurdepääsu või-
maldavatesse toodetesse ja saavad seetõttu osutada oma klientidele kvaliteetsemaid kõ-
neteenuseid, mis toimivad samamoodi kui tavatelefoniga helistamine.

Konkurentsidirektiiviga (2002/77/EÜ) seotud rikkumismenetlus vastavalt 
asutamislepingu artiklile 226

89. Lisaks ELi konkurentsieeskirjadele ja raamdirektiivi artiklis 7 sätestatud kon-
sulteerimismenetlusele ning koos eelnimetatutega kasutas komisjon asutamislepingu 
artiklis 226 ettenähtud rikkumismenetlust tagamaks, et liikmesriigid i) võtavad ELi di-
rektiivid üle siseriiklikku õigusesse ja ii) teevad seda õigesti. Konkurentsi peadirekto-
raadi kohuseks on kontrollida liikmesriikide vastavust ühele elektroonilisi sidevõrke 
reguleeriva ELi raamistiku direktiivile, nimelt niinimetatud konkurentsidirektiivile.49 
Konkurentsidirektiivi peamiseks eesmärgiks on tagada, et liikmesriigid ei annaks ega 
hoiaks asutamislepingu artikliga 86 vastuolus olevaid eriõigusi elektrooniliste sidevõr-
kudele juurdepääsu lubamiseks ja elektrooniliste sideteenuste osutamiseks, ja tagada nii 
konkurentsi soodustavate turutingimuste olemasolu kogu Euroopa Liidus.

90. Komisjon jätkas rikkumismenetlusi nende liikmesriikide suhtes, kes hilinesid 
konkurentsidirektiivi nõuetega vastavuse saavutamiseks vajalike siseriiklike meetmete 
vastuvõtmisega. 2005. aastal lõpetas komisjon Belgia, Eesti ja Tšehhi Vabariigi suhtes 
algatatud menetlused pärast seda, kui nimetatud liikmesriigid olid teatanud komisjoni-
le siseriiklike meetmete vastuvõtmisest. Teisalt leiti Euroopa Kohtu 14. aprilli otsuses, et 
Kreeka ei ole veel konkurentsidirektiiviga vastavuse saavutamiseks vajalikke meetmeid 
vastu võtnud.50 Samuti jõuti Euroopa Kohtu 16. juuni otsuses järeldusele, et ka Luksem-
burg ei ole vastu võtnud nimetatud direktiiviga vastavuse saavutamiseks vajalikke meet-

47 Juhtum UK/2004/0��� (edastamisteenuste juhtimine) ja juhtum FR/2005/0�79; tagasivõtmise tea-
ted on kättesaadavad aadressil: http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/home.

48 Komisjoni otsus juhtumites FR/2005/22�–FR/2005/0226, SG-Greffe (2005) D/205048.
49 Komisjoni �6. septembri 2002. aasta direktiiv 2002/77/EÜ konkurentsi kohta elektrooniliste side-

võrkude ja -teenuste turgudel (EÜT L 249, �7.9.2002, lk 2�). Liikmesriikide elektroonilist sidet regu-
leeriva raamistiku direktiividele vastavuse eest vastutab infoühiskonna peadirektoraat.

50 Kohtuasi C-299/04, komisjon v. Kreeka, �4. aprilli 2005. aasta kohtuotsus.
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meid.51 23. juunil teatas Luksemburg siiski komisjonile meetmetest, mis viivad riigi õi-
gusaktid kooskõlla konkurentsidirektiiviga.

91. 2004. aastal juhiti komisjoni tähelepanu asjaolule, et Rootsis kehtis edasi õi-
guslik regulatsioon, mis kohustavad raadio- ja televisiooniorganisatsioone ostma maa-
pealseid televisiooni-, raadio- ja sideteenuseid ainult riigiettevõttelt Teracom AB. See-
tõttu algatas komisjon Rootsi suhtes rikkumismenetluse.52 Rootsi valitsuse vastus 
komisjoni ametlikule märgukirjale, mis käsitles analoogtelevisiooni ja -raadio teenu-
seid, ei sisaldanud selget lubadust lõpetada rikkumine mõistliku aja jooksul. Seetõttu 
võttis komisjon 16. märtsil asutamislepingu artikli 226 alusel Rootsi suhtes vastu põh-
jendatud arvamuse. Komisjon leidis, et nõue, et raadio- ja televisiooniorganisatsioonid 
peavad ostma analoogtelevisiooni- ja raadioteenuseid ainult Teracomilt, on vastuolus 
konkurentsidirektiiviga. 2005. aastal teostatud lisauurimine näitas, et Rootsi digitelevi-
siooni- ja raadioteenuseid reguleerival aktil on samasugune mõju. Raadio- ja televisioo-
niorganisatsioonid, kes soovivad Rootsis edastada saateid maapealse digivõrgustiku 
kaudu, peavad digileviahela teatud lülides (näiteks multipleksimise puhul) tegema koos-
tööd Teracomiga. Komisjon jõudis järeldusele, et Teracomile on antud de facto ka digi-
televisiooni- ja raadioteenuste osutamise eri- või ainuõigus, millega on rikutud konku-
rentsidirektiivi. Seetõttu saatis komisjon 12. oktoobril Rootsi valitsusele ametliku 
lisakirja.

92. Samal päeval saatis komisjon Ungarile ametliku kirja, milles teatas oma seisu-
kohast, et Ungari meediaseadus ei ole kooskõlas konkurentsidirektiiviga. Piirates kaa-
beltelevisiooni operaatorite tele- või raadiosaate edastusteenuste osutamise õigust terri-
tooriumiga, kus ei tohi elada rohkem kui üks kolmandik elanikkonnast, piirab Ungari 
meediaseadus õigust luua elektroonilisi sidevõrke või osutada elektroonilisi sideteenu-
seid ja takistab kaabeltelevisioonituru edasist konsolideerumist. Piirangu kõrvaldamine 
suurendaks kaabeltelevisiooni operaatorite vahelist ja ka kaabeltelevisiooni operaatorite 
ning muud tüüpi infrastruktuuri kasutavate operaatorite vahelist konkurentsi.

Postiteenused

93. Postisektori suhtes rakendatakse ELi konkurentsipoliitikat olukorras, kus pos-
titurgude avanemine ei ole lõpule viidud. Postidirektiivis53 on sätestatud, et liikmesriigid 
võivad reserveerida teatavad postiteenused ikka veel suure osa turust haaravatele uni-
versaalsete postiteenuste osutajatele niivõrd, kuivõrd seda on vaja, et tagada universaal-
teenuse toimimine majanduslikult tasakaalustatud tingimustes. Postidirektiivi kohaselt 
peab komisjon hiljemalt 31. detsembril 2006 esitama ettepaneku (kui see on kohane) 

5� Kohtuasi C-349/04, komisjon v. Luksemburg, �6. juuni 2005. aasta kohtuotsus.
52 Menetlus 2004/2�97, liberaliseerimine – Rootsi, direktiivi 2002/77/EÜ rikkumine.
53 Euroopa Parlamendi ja nõukogu �5. detsembri �997. aasta direktiiv 97/67/EÜ ühenduse postitee-

nuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (EÜT L 
�5, 2�.�.�998, lk 25); Euroopa Parlamendi ja nõukogu �0. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/39/EÜ, 
millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste konkurentsile avamise jätkamise 
kohta (EÜT L �76, 5.7.2002, lk 2�).
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avada konkurentsile ELi postiturg 2009. aastaks täielikult. Mõned liikmesriigid on kõr-
valdanud monopolid või teatanud kavatsusest seda teha enne nimetatud kuupäeva.

94. Seda arvesse võttes uuris komisjon 2005. aastal mitme liikmesriigi postiteenu-
seid käsitlevate õigusaktide eelnõusid. Komisjon jõudis seisukohale, et Tšehhi Vabariigi 
postiseaduse eelnõu sisaldas sätteid, mis oleksid laiendanud turgu valitseva ettevõtja 
monopoli rohkem, kui postidirektiivis lubatud, ja oleks seega taasmonopoliseerinud 
konkurentsile avatud turu kõnealuses liikmesriigis. Komisjon on seisukohal, et kui ai-
nuõigused ei hõlma enamat kui postidirektiivis määratletud reserveeritavad postiteenu-
sed, on need prima facie õigustatud vastavalt artikli 86 lõikele 2.54 Pärast komisjoni ja 
Tšehhi Vabariigi valitsuse vahelisi mitteametlikke kontakte muudeti seadust nii, et see ei 
laiendanud monopoli ja võimaldas asjaomasel turul konkurentsi edasi arendada.

95. Lisaks uurib konkurentsi peadirektoraat praegu tegevusi, mis võivad takistada 
konkurentsi ühendusesisese rahvusvahelise postiteenuse turul, mis on põhimõtteliselt 
konkurentsile avatud ELi eeskirjade kohaselt. Enamikul juhtudel on väidetavad rikkumi-
sed seotud tegevustega, mis laiendavad turgu valitsevat seisundit monopoolsete teenuste 
turult lähiturgudele, mis on konkurentsile avatud. Sellised tegevused muutuvad liberali-
seerimise edenedes tõenäoliselt üha tavalisemaks. Seetõttu peavad komisjon ja liikmes-
riigi konkurentsiasutused olema valvsad ja tagama, et konkurentsivastane käitumine ei 
nulliks nõukogu ja parlamendi algatatud turgude järkjärgulise avamise kasutegureid.

2.2. Meedia

Saksa Bundesliga

96. 19. jaanuaril võttis komisjon vastu Saksa Bundesliga55 otsuse – esimese määru-
se (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 alusel vastu võetud kohustava otsuse. Otsusega kuulutati 
Saksa jalgpalliliiga kohustused seoses jalgpallivõistluste meediaõiguste ühis- ja ainu-
müügiga õiguslikult siduvaks ja lõpetati menetlus.

97. Bundesliga otsusega tugevdas komisjon oma monopolivastase võitluse poliiti-
kat meedia valdkonnas seoses väärtuslike audiovisuaalsete spordiülekannete õiguste 
müügi ja omandamisega. Meediasektoris, kus ettevõtja kaupleb piiratud arvu väärtusli-
ke audiovisuaalsete spordiülekannete ainuõigustega, on selle ülesehituse tõttu konku-
rentsiprobleemid kerged tekkima. Sageli on peamiste spordiülekannete õiguste pakku-
jaid väga vähe. Pakkujate koondumine on suurendanud ühismüüki, st olukorda, kus üks 
ettevõtja koondab enda kätte klubiõigused ja müüb neid.56 Ka ostjate seas on olulisel 

54 Komisjoni teatis, mis käsitleb konkurentsieeskirjade kohaldamist postisektori suhtes ja teatavate 
postiteenustega seotud riiklike meetmete hindamist (EÜT C 39, 6.2.�998, lk 2, punkt 5.4).

55 Juhtum COMP/37.2�4, Saksa Bundesliga meediaõiguste ühismüük. Terviktekst on avaldatud kon-
kurentsi peadirektoraadi kodulehel: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions 
/372�4/en.pdf.

56 Vt komisjoni otsus UEFA Champions League (ELT L 29�, 8.��.2003, lk 25), mis käsitleb ühismüügi 
probleemi.
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määral märgata koondumist, mis võib tekitada probleeme, võttes arvesse selle võimalik-
ku mõju teiste turul tegutsevate ettevõtjate juurdepääsule sisule.57

98. 18. juunil 2004. aastal koostas komisjon vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2003 ar-
tikli 9 lõikele 1 esialgse hinnangu, mis edastati liigade liidule ja DFBle. Esialgse hinnan-
gu kohaselt tekitas meedia kasutusõiguste ühis- ja ainumüük Liga-Fußballverbandi 
poolt mitmesuguseid konkurentsiprobleeme. See võis takistada Bundesliga klubidel sõl-
tumatult sõlmida raadio- ja televisiooniorganisatsioonidega ja/või spordiülekandeõi-
guste agentuuridega tehinguid ning eelkõige otsustada sõltumatult õiguste hinna ja sisu 
üle, välistades seega klubidevahelise vaba konkurentsi õiguste müümisel. Kuna jalgpal-
liülekanded on reklaamitulu ja tellijate pärast konkureerivatele raadio- ja televisioonior-
ganisatsioonidele ja uutele meediaettevõtetele olulised, oleks Ligaverbandi-poolne õi-
guste ühismüük mõjunud negatiivselt järgnevatele televisiooni- ja uutele 
meediaturgudele, piirates tootmist ja takistades turulepääsu.

99. Nende konkurentsiprobleemide lahendamiseks oli Ligaverband nõus võtma 
kohustused, mis muutsid märkimisväärselt ühismüügi poliitikat.58 Kavandatud kohustu-
sed testiti turul vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõikele 4.59 Et vältida turule-
pääsu piiramist järgnevatel turgudel, müüakse meediaõigusi võistupakkumisel mitte-
diskrimineerivate ja selgete tingimuste alusel. Kuigi ainuõiguste andmine on teatud 
määral vajalik, et kaitsta spordiülekandeõiguste väärtust, kõrvaldab kohustus piirata 
vertikaalsete ainulitsentsilepingute kestvust kuni kolmele hooajale pikaajalise turule-
pääsu takistamise ohu. Komisjoni esialgse hinnangu kohaselt on oht, et pikemaajalised 
lepingud loovad olukorra, kus edukas ostja saavutab turgu valitseva seisundi, vähenda-
des seetõttu tulevaste pakkumisvoorude eelset tõhusat konkurentsi.

100. Selleks, et potentsiaalselt huvitatud ostjad saaksid osaleda audiovisuaalõiguste 
võistupakkumises, kohustus Ligaverband piirama ainuõiguste andmist, jagades audio-
visuaalõigused mõistlikuks hulgaks pakmeteks, mida tehakse nii, et ettevõtja saab iga 
paket kasutada teistest sõltumatult. Mitme mõistlikult koostatud pakme müük võimal-
dab nõrgematel ettevõtjatel, kellel on vähem rahalisi vahendeid, osaleda nende vajadus-
tele vastavate õiguste võistupakkumistes. Mõned pakmed eraldatakse teatud turgudele: 
õiguste ebaühtlase väärtuse tõttu erinevate turustuskanalite seisukohalt võib teatud are-
nevaid turustuskanaleid kasutavate ettevõtjate juurdepääs spordiülekandeõigustele olla 
takistatud; pakmete eraldamine teatud turustuskanalitele võimaldab omandada õigusi 
piirideta televisiooni ja tasulise televisiooni operaatoritel, mobiilsideoperaatoritel ja In-
terneti-teenuse pakkujatel.

101. Et vähendada ainuõiguste ühismüügiga põhjustatud tootmise piiramise ohtu, 
jääb klubidele õigus müüa teatud õigusi üksikult. Tagastamistingimuse eesmärk on taga-

57 Nimetatud küsimust käsitlevad mitmed komisjoni otsused; näiteks 2. aprilli 2003. aasta otsus 
Newscorp/Telepiù juhtumis COMP/M.2876.

58 MEMO 05/�6 sisaldab kohustuste terviklikku ülevaadet ja õiguste pakmete üksikasjalikku kirjel-
dust.

59 ELT C 229, �4.9.2004, lk �5.
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da õiguste maksimaalne kasutamine ja kasutamata õiguste, st õiguste, mida Ligaverband 
ei suuda müüa või mida nende ostjad täielikult ei kasuta, olemasolu vältimine. Kasuta-
mata õigused antakse klubidele tagasi eraldi kasutamiseks mitteainuõiguslikel alustel.

102. Komisjon nõustus, et korralduse konkurentsieeskirjadega vastavusse viimi-
seks võetud kohustuste jõustamiseks kohaldatakse üleminekuetappi,60 ilma et see ohus-
taks Saksa jalgpalliliiga tegevust.

103. Otsuses on sätestatud, et see käsitleb ainult Saksamaa Ligaverbandi meeste 
jalgpalli esi- ja teise liigaga seotud õiguste ühis- ja ainumüügi poliitikat ja ei hõlma eral-
di sõlmitud litsentsilepingutest tulenevaid konkurentsiprobleeme. Seetõttu rõhutatakse 
otsuses, et ei ole välistatud, et komisjon algatab uue uurimise, eriti juhul, kui üksikostja 
ostab rohkem kui ühe õiguste pakme.

104. Ligaverbandi kavandatud kohustused muudavad spordiülekanded oluliselt 
kättesaadavamaks televisioonile, raadiole ja eelkõige uutel meediaturgudel tegutsevatele 
ettevõtjatele. Seetõttu on need kooskõlas komisjoni poliitikaga, millega tagatakse sisu 
maksimaalne edastamine, et soodustada uuendusi ja vähendada koondumiste tendent-
si meediaturgudel ning võtta täielikult arvesse vaatajate huvisid.

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga61

105. Novembris teatas komisjon, et Inglismaa jalgpalli kõrgliiga (FAPL) on teata-
nud võetavatest kohustustest seoses kõrgliiga jalgpallimatšide meediaõiguste ühismüü-
giga Ühendkuningriigis. Võetavate kohustuste ettepanek tehti pärast vastuväiteteatise 
esitamist 2002. aastal ja 2004. aasta aprillis toimunud esimesi võetavate kohustuste ava-
likke arutelusid. Õiguste müügi suhtes kohaldatakse võetavaid kohustusi alates jalgpal-
lihooajast 2007/2008. Võetavate kohustuste peamine eesmärk on koostada väiksemad ja 
ühtlasemad teleülekannete õiguste pakmed tagamaks, et üks ostja ei saa omandada kõi-
ki pakmeid ja et nimetatud õigusi müüakse õiglaselt. Seetõttu kohustus Inglismaa kõrg-
liiga müüma õiguste pakme ostjale, kes pakub selle eest kõrgeimat hinda, ja tagama, et 
protsessi jälgib sõltumatu seirehaldur. Võetavad kohustused hõlmavad mitmeid muid 
elemente, mis kõrvaldavad erinevate meediaõigustega kehtestatud piirangud. Nimeta-
tud võetavate kohustuste põhjal võib komisjon vastu võtta määruse (EÜ) nr 1/2003 ar-
tikli 9 kohase otsuse.

2.3. Infotööstus, Internet ja tarbeelektroonika

Microsoft

106. 28. juulil võttis komisjon vastu otsuse, mis käsitles seirehalduri määramist 
Microsofti juhtumis.62 Microsofti juhtumis tehtud komisjoni 24. märtsi 2004. aasta ot-

60 Televisiooni ja (osaliselt) Internetti käsitlevad muudatused jõustuvad �. juulil 2006. Kõiki teisi muu-
datusi kohaldatakse alates �. juulist 2004.

6� Juhtum COMP/38.�73; vt pressiteade IP/05/�44�, �7.��.2005.
62 K(2005) 2988 (lõplik).
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suses (edaspidi „otsus”) nähakse ette sobiva seiremehhanismi loomine, sealhulgas 
Microsoftist sõltumatu seirehalduri määramine, et jälgida otsuse täitmist Microsofti 
poolt. See on üks harvadest juhtudest, mil komisjon on määranud asutamislepingu ar-
tikli 82 kohaselt keelustamiskorralduse täitmist jälgiva halduri. Haldureid kasutatakse 
sagedamini otsuste täitmise kontrollimiseks ühinemisjuhtumite puhul.

107. Halduri põhikohustus on nõustada komisjoni seoses otsuse täitmisega. Haldur 
teatab komisjonile, kas i) Microsoft teeb koostalitlusvõimet käsitleva teabe kättesaada-
vaks täielikult, õigesti ja õigel ajal ega sea sellisele teabele juurdepääsule või sellise teabe 
kasutamisele põhjendamatuid või diskrimineerivaid piiranguid ning ii) kas Windowsi 
operatsioonisüsteemi mitteseotud versioon, mille Microsoft peab otsuse kohaselt tege-
ma tarbijatele kättesaadavaks, toimib täielikult ega sisalda Windows Media Playerit, ja 
kas konkureerivate meediumipleierite pakkujatel on piisavalt teavet tagamaks, et nende 
meediumipleierid ei ole Windows Media Playeriga võrreldes ebasoodsamas olukorras, 
kui neid kasutatakse koos Microsofti operatsioonisüsteemiga. Selleks peab halduril ole-
ma juurdepääs Microsofti operatsioonisüsteemiga personaalarvutite ja serverite operat-
sioonisüsteemide lähtekoodile. Kõik halduri määramise ja tasustamisega seotud kulud 
kannab Microsoft. Haldur määrati 4. oktoobril Microsofti esitatud kandidaatide hul-
gast.

108. Pärast Microsofti ajutiste meetmete taotluse tagasilükkamist 22. detsembril 
2004. aastal alustas komisjon Microsoftiga otsuse täitmise arutelu. Seoses koostalitlus-
võime meetmega (otsuse artikkel 5) keskendus komisjon Microsofti kohustusele anda 
täielikku ja õiget teavet, mis võimaldaks Microsofti konkurentidel välja töötada töörüh-
ma serveri operatsioonisüsteemi tooteid, mis oleksid võimelised talitlema koos Win-
dowsi personaalarvutite ja serveritega samamoodi kui Microsofti serveri operatsiooni-
süsteemi tooted. Kohustuse täitmiseks tegi Microsoft kättesaadavaks personaalarvutite 
ja töörühma serverite vahel sidepidamiseks kasutatava tarkvara („protokolli”) tehnilise 
kirjelduse („tehniline dokumentatsioon”).

109. Haldur, komisjoni tehnilised eksperdid ja ka mitmed kolmandad isikud vaata-
sid nimetatud tehnilise dokumentatsiooni läbi. Nad jõudsid järeldusele, et dokumentat-
sioonis ei antud piisavalt teavet konkureerivate koostalitlusvõimeliste töörühma serveri 
operatsioonisüsteemi toodete väljatöötamiseks.

110. Teine küsimus, mida komisjon 2005. aastal Microsoftiga arutas seoses koosta-
litlusvõime parandusmeetme rakendamisega, käsitleb Microsofti poolt parandusmeet-
me suhtes määratud soodustatud isikutele seatud tehnilisele dokumentatsioonile juur-
depääsu ja selle kasutamise tingimuste põhjendatust. Algul tegi Microsoft ettepaneku 
sõlmida tehnilise dokumentatsiooni kasutamisest huvitatud ettevõtjatega lepingud, mis 
sisaldasid teatud tingimusi. Pärast konkurentsi peadirektoraadiga peetud arutelusid 
muutis Microsoft neid lepinguid mitmel korral. Konkurentsi peadirektoraat teostas tu-
rutesti, konsulteerides Microsofti ettepaneku küsimuses huvitatud ettevõtjatega.

111. Turutesti tulemusi arvesse võttes ja tehnilist dokumentatsiooni hinnanud eks-
pertide arvamuse põhjal otsustas komisjon alustada Microsofti suhtes menetluse, et 
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sundida Microsofti täitma otsusest tulenevaid kohustusi. 10. novembril võttis komisjon 
määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 24 lõike 1 alusel vastu otsuse („artikli 24 lõike 1 otsus”). 
Nimetatud otsus on esimene samm määruse artikli 24 alusel alustatud menetluses. Ot-
susega kohustati Microsofti maksma alates 15. detsembrist perioodilisi trahvimakseid 
2 miljonit eurot päevas, kui ta ei täida otsuse artikli 5 punkte a ja c, st oma kohustust 
i) anda täielikku ja täpset teavet koostalitlusvõime kohta ja ii) teha nimetatud teave kät-
tesaadavaks mõistlikel tingimustel.

112. 21. detsembril esitas komisjon artikli 24 alusel alustatud menetluse raames 
vastuväiteteatise seoses Microsofti kohustusega anda täielikku ja täpset teavet koostalit-
lusvõime kohta. Komisjoni vastuväiteteatist toetavad halduri aruanded, milles tõdetak-
se, et tehniline dokumentatsioon, mille Microsoft esitas otsuse artikli 24 lõike 1 koha-
selt, on ikkagi ebatäielik ja ebatäpne.

3. teenused

3.1. Finantsteenused

113. Tõhusalt toimivad finantsteenuste turud on Euroopa majanduse paindlikkuse 
ja dünaamilisuse tagamisel esmatähtsad, tõstes tootlikkust, suurendades majanduskas-
vu ja luues töökohti. Konkurentsi- ja siseturupoliitika täiendavad teineteist ja aitavad 
välja arendada integreeritud ja konkurentsivõimelist finantsteenuste turgu. Komisjoni 
eesmärk on tugevdada konkurentsi finantsteenuste valdkondlike uurimiste ja üksikute 
juhtumite uurimise kaudu ning laiemas tähenduses konkurentsipoliitika arendamise 
teel.

Finantsteenuste sektori sisesed uurimised

114. 13. juunil alustas komisjon talle määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklis 17 antud vo-
lituse alusel finantsteenuste sektorisiseseid uurimisi. Sektorisiseste uurimiste algatamist 
põhjendati kokkuleppel siseturu ja teenuste volinikuga välja antud konkurentsivoliniku 
teatises.63

115. Uuritakse kaht olulist finantsteenuste sektorit: jaepangandus- ja ärikindlustus-
sektorit. Uurimised teostati ühel ja samal ajal. Jaepangandussektoris uurib komisjon 
maksekaartide valdkonda ja jaepanganduse põhiteenuseid, näiteks jooksevkontosid ja 
väikeste ning keskmise suurusega ettevõtete rahastamist.64 Maksekaartide valdkonna 
puhul toetub uurimine turuandmetele, mis komisjon on juba juhtumite uurimise käi-
gus kogunud. Jaepanganduse põhiteenuste valdkonnas uuritakse muu hulgas turu vähe-
se integratsiooni, tarbijate puhul tegeliku valiku puudumise ja turuletuleku takistuste 
põhjusi.

63 Vt: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/commu-
nication_en.pdf.

64 Vt: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/deci-
sion_retailbanking_en.pdf.
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116. Ärikindlustuse valdkonnas uuritakse eriti kindlustusandjate ja kindlustus-
ühistute vahelist koostööd näiteks poliiside tüüptingimuste kehtestamisel.65 Kuigi palju-
del juhtudel muudab selline koostöö tegevuse tulemuslikumaks, võivad moonutatud 
koostöövormid piirata tarbijate võimalusi saada paremaid kindlustustingimusi ning 
seega piirata konkurentsi ja uuendusi turul.

117. Valdkondlike uurimiste analüüs põhineb suuresti turuosalejate esitatud teabel. 
Näiteks teostas komisjon juulis nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 18 lõike 1 alu-
sel maksekaartide uuringu, mis põhines umbes 200 ELi ettevõtjat esindaval valimil.

MasterCard Europe/International (mitmepoolsed vahendustasud)

118. 2005. aastal jätkas komisjon 24. septembril 2003. aastal alustatud MasterCardi 
mitmepoolse vahendustasu uurimist. Pärast seda, kui kaubandusettevõtjad olid teata-
nud komisjonile, et pangad ei soovi mitmepoolse vahendustasu suurust avalikustada, 
nõustusid Visa ja MasterCard läbipaistvuse huvides avaldama mitmepoolsed vahendus-
tasud ja nende määramisel arvesse võetavate kulude liigid oma veebilehtedel.66 Kuigi 
MasterCard tühistas mõned võrgueeskirjad67 ja nõustus kasutusele võtma uue Maestro 
deebetkaardi piiriülese taotlemise litsentsi, ei jõutud kokkuleppele peamises komisjoni-
le murettegevas küsimuses – nimelt MasterCardi mitmepoolse vahendustasu koostis-
osade probleemis.

Väärtpaberitega kauplemine, kliiring ja arveldamine

119. Tõhusalt toimivatel kapitaliturgudel on oluline roll Lissaboni strateegia majan-
duskasvu ja tööhõive eesmärkide saavutamises. Kuna konkurents saab suurendada ka-
pitaliturgude tõhusust, on konkurentsieeskirjade kohaldamine kõnealuses tehniliselt 
keerukas, kuid majanduslikult väga tähtsas sektoris ülioluline.

120. Komisjon uuris võimalikku asutamislepingu artikli 82 rikkumist seoses Euro-
nexti tegevusega konkurentsis Londoni börsiga Madalmaade väärtpaberitega kauplemi-
sel. Uuriti võimalikke tagasimakseid ja tõrjuvat käitumist. Oktoobris otsustas konku-
rentsi peadirektoraat uurimist mitte jätkata, sest esialgu ei leidnud kuritarvitused 
kinnitust. Kasutajad said Euronexti hindade alandamisest tõepoolest kasu ja Londoni 
börsi jätkuva kohaloleku tõttu Madalmaade aktsiaturgudel ei saanud Euronext oma esi-
algse hinnataseme juurde tagasi pöörduda.

121. Samal ajal andis konkurentsi peadirektoraat pärast laialdasi konsultatsioone 
turuga välja nõustamisega tegelevalt ettevõttelt London Economicsilt tellitud aruande 
väärtpaberitega kauplemise, kliiringu ja arveldamise kohta 25 liikmesriigi reguleeritud 

65 Vt: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/decision 
_insurance_en.pdf.

66 Vt vastavalt http://www.visaeurope.com/aboutvisa/overview/fees/interchangefeelevels.jsp ja 
http://www.mastercardintl.com/corporate/mif_information.html.

67 Niinimetatud lisamakse/diskrimineerimise keelu reegel ja omamine-eeldab-väljastamist-reegel; vt 
Competition Policy Newsletter 2005, nr 2, lk 57.
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börsidel.68 Aruandes kirjeldatakse kõiki siseturge teenindavaid infrastruktuure ja uuri-
takse üleeuroopalisi arengutendentse. Aruandes tehtud järelduse tõttu, et kasutajate 
võimalused valida kliiringu või arveldamise kohta on väikesed või puuduvad, kesken-
dub konkurentsi peadirektoraat edasisel asjaolude väljaselgitamisel teenuseosutajate ja 
-kasutajate vahelistele majanduslikele ja õigussuhetele. Edasise töö eesmärk on teha 
kindlaks, kas suurem konkurents neil turgudel tuleks kasutajatele kasuks, eriti väikse-
mate kulude tõttu.

Lennukindlustus

122. Pärast komisjoni uurimist, mille eesmärk oli teha kindlaks, kas lennukindlus-
tussektori mõne tegevuse puhul pärast 2001. aasta 11. septembrit on tegu asutamisle-
pingu artikli 81 rikkumisega, kohustusid Euroopa juhtivad lennukindlustusandjad oma 
tegevust muutma, et soodustada konkurentsi ja suurendada läbipaistvust.69

123. Uurimise käigus selgus, et olemasolev lennukindlustusandjate vahelise koos-
töö struktuur takistab turu nõuetekohast toimimist ja kindlustusandjate tegevuse üle-
määrase kooskõlastamise vastased abinõud suurendaksid konkurentsi. Uurimine lõpe-
tati võetavate kohustuste tõttu.

124. Londonis asuvate sektori põhikomisjonide, sealhulgas lennukindlustuse stan-
dardpoliiside ja -tingimuste sõnastusega tegeleva komisjoni tegevuse läbipaistvamaks 
muutmise kohustuse pooled on The International Underwriting Association of London 
ja Lloyd’s Market Association. Lisaks on kohustustes sätestatud, et kui sõja või terroris-
mi tõttu saabub ettenägematu kriis, piiravad kindlustusandjad oma kooskõlastatud te-
gevust nii, et säiliks teenuse maht ning et selle mõju konkurentsile oleks rangelt mini-
maalne.

3.2. Transport

3.2.1. Õhutransport

Austrian Airlines / SAS

125. 1999. aastal teatasid SAS ja Austrian Airlines komisjonile koostöökokkulep-
pest, et saada üksikerand. Kokkuleppe kohaselt tegid pooled koostööd kõikidel maailma 
lennuliinidel, kusjuures kõige tihedamat koostööd tehti Austria ja Põhjamaade vahelistel 
lennuliinidel. Pärast arupidamist konkurentsi peadirektoraadiga sõlmisid pooled 2002. 
aastal „muudetud koostöökokkuleppe”, mis siiski tõstatas konkurentsiprobleeme seoses 
Viini ja Kopenhaageni ning Viini ja Stockholmi vaheliste lennuliinidega. Seetõttu pakku-
sid pooled välja kohustuste pakme, mis hõlmab teenindusaegade saamist, lennuettevõt-
jate ühistegevuse kokkuleppeid, püsikliendiprogramme ja lennusageduse piiramist. 22. 

68 Pressiteade IP/05/�032, 2.8.2005.
69 Pressiteade IP/05/36�, 23.3.2005.
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septembril avaldas komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõike 4 alusel 
teatise,70 milles avaldati koostöökokkuleppe ja kohustuste sisu lühikokkuvõte.

Rahvusvaheline lennunduspoliitika – määruse (EÜ) nr 847/200471 kohaldamine

126. 15. juulil ja 23. detsembril võttis komisjon vastu viis esimest otsust72 vastavalt 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 847/2004 lennuliikluse lepingute läbirääkimise ja rakenda-
mise kohta liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel. Nimetatud otsustes kehtestas ko-
misjon kriteeriumid, mille alusel ta hindab liikmesriikide lepinguid, et lubada või keelata 
nende ajutist kohaldamist või sõlmimist. Kooskõlas väljakujunenud kohtupraktikaga73 
teatas komisjon neis otsustes, et volitused, mis on talle määruse (EÜ) nr 847/2004 alusel 
antud, ei võimalda tal luba anda, kui tulemus on vastuolus ELi õigusega.
127. Väljakujunenud kohtupraktika alusel sätestavad asutamislepingu artiklid 81 ja 
82 koosmõjus asutamislepingu artikliga 10, et liikmesriigid ei tohi rakendada või säili-
tada sunnimeetmeid, isegi mitte seadusandliku või reguleeriva iseloomuga sunnimeet-
meid, mis võivad muuta ettevõtjate suhtes kohaldatavad konkurentsieeskirjad mõju-
tuks; nagu Euroopa Kohus on leidnud,74 juhtuks see siis, kui liikmesriigid nõuaksid või 
toetaksid lepingute sõlmimist, otsuste vastuvõtmist või kooskõlastatud tegevust, mis 
oleks vastuolus asutamislepingu artikliga 81 või tugevdaksid nende mõju. Suures osas 
liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud kahepoolsetes lennuliikluse lepin-
gutes nõutakse lepinguga hõlmatud lennuettevõtjatelt kokkuleppimist tariifides ja/või 
mahtudes või nende kooskõlastamist või julgustatakse lennuettevõtjaid seda tegema.
128. Komisjon väidab määruse (EÜ) nr 847/2004 kohases otsuses, et nimetatud 
lennuliikluse lepingud rikuvad koos tõlgendatuna asutamislepingu artikleid 10 ja 81. 
Seetõttu on komisjon lubanud liikmesriikidel ajutiselt kohaldada või sõlmida niisugu-
seid lepinguid muu hulgas tingimusel, et asutamislepingu artikleid 10 ja 81 rikkuvad 
sätted viiakse ELi õigusega kooskõlla 12 kuu jooksul pärast otsustest teatamist.
129. Viie komisjoni poolt määruse (EÜ) nr 847/2004 alusel vastu võetud otsusega 
anti liikmesriikidele luba sõlmida või ajutiselt kohaldada lennuliikluse lepinguid kol-
mandate riikidega muu hulgas tingimusel, et asutamislepingu artiklite 10 ja 81 rikkumi-
ne lõpetatakse 45 juhul.

Euroopa Liidu ja USA vahelised avatud lennunduspiirkonna läbirääkimised

130. 18. novembril töötas komisjon lõplikult välja uue Ameerika Ühendriikidega 
sõlmitava lepingu projekti, millega asendatakse olemasolevad liikmesriikidega sõlmi-

70 ELT C 233, 22.9.2005, lk �8.
7� Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 847/2004 lennuliikluse lepin-

gute läbirääkimise ja rakendamise kohta liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel (ELT L �57, 
30.4.2004, lk 7).

72 Komisjoni �5. juuli 2005. aasta otsused K(2005) 2667 ja K(2005) 2668; komisjoni 23. detsembri 2005. 
aasta otsused K(2005) 5736, K(2005) 5737 ja K(2005) 5740.

73 Kohtuasi C-225/9�, Matra v. komisjon, EKL �993, lk I-3203, punkt 4�.
74 Kohtuasi 267/86, Pascal Van Eycke v. ASPA NV, EKL �988, lk 4769, punkt �6.
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tud kahepoolsed lepingud. Esimese etapi kokkuleppe lõplik heakskiitmine transpordi-
nõukogus sõltub sellest, millised on USA transpordiministeeriumi algatatud eeskirjade 
koostamise protsessi tulemused, mille eesmärk oli suurendada välisriikide kodanike 
võimalusi investeerida USA lennuettevõtetesse ja osaleda nende juhtimises. Kui leping 
heaks kiidetakse, võivad kõik USA ja ELi lennuettevõtjad lennata kõikidesse Euroopa 
Liidu ja USA linnadesse ilma lendude, lennukite ja lennuliinide arvu piiranguteta, seal-
hulgas on neil piiramatu õigus lennata väljaspool ELi ja USAd asuvatesse kolmandates-
se riikidesse, määrata vabalt hindu vastavalt turu nõudlusele, sõlmida koostöökokku-
leppeid teiste lennuettevõtjatega, sealhulgas seoses koodide jagamise ja rentimisega. 
Nimetatud lepinguga luuakse uus komisjoni ja USA transpordiministeeriumi vaheline 
koostööraamistik konkurentsiõiguse ja -poliitika ning õhutranspordi valdkondades. 
Üksikasjalikuma ülevaate saamiseks vaata jagu „Rahvusvaheline tegevus” , IV.B.2 osa.

3.2.2. Sisemaatransport

131. 20. juulil esitas komisjon muudetud ettepaneku, mis käsitles üldhuviteenustele 
esitatavaid nõudeid ja reisijateveo lepinguid raudtee-, maantee- ja siseveetranspordi 
sektorites.75 Eelmised ettepanekud esitati 2000. ja 2002. aastal, kuid need ei saanud vaja-
likku Euroopa Parlamendi ja nõukogu heakskiitu. Ettepaneku kohaselt peavad ameti-
asutused ja teenusepakkujad sõlmima reisijateveo avaliku teenindamise lepingu, keh-
testades seega üldhuvi teenuse marsruutidele teatavad eeskirjad, näiteks üldhuvi 
teenuse osutamise kohustuse täitmise eest hüvitise maksmise parameetrite läbipaistvus, 
maksumus ja teatud avaldamisnõuded. Samuti on kavas teha pakkumismenetlus kohus-
tuslikuks piirkondlikele bussiliinidele ja kohalikele bussi- ning raudteeliinidele, kui neil 
opereeriv ettevõte ei ole sõltuv teenusepakkuja (st ettevõte, mida kontrollib kohalik või 
piirkondlik omavalitsus).

3.3. Jae- ja hulgikaubandus ning muud teenused

3.3.1. Kutsealad

Sissejuhatus

132. Komisjoni töö kutseteenuste valdkonnas jätkus 2004. aasta aruande „Konku-
rents kutseteenuste sektoris”76 esimese järelaruande avaldamisega. 2004. aasta aruandes 
analüüsiti teatud kutsealasid reguleerivate õigusaktide reformimist või uuendamist. 

75 Ettepaneku eesmärgiks on asendada nõukogu 26. juuni �969. aasta määrus (EMÜ) nr ��9�/69 
raudtee-, maantee- ja siseveetranspordis osutatavate avalike teenuste kontseptsioonist tulenevaid 
kohustusi puudutavate liikmesriikidepoolsete meetmete kohta (EÜT L �56, 28.6.�969, lk �).

76 Aruanne on kättesaadav aadressil: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri 
=CELEX:52004DC0083:EN:NOT. (Seda täiendab „Erialateenuseid reguleerivate õigusaktide inven-
tuur kümnes uues liikmesriigis”, mis avaldati 2004. aasta novembris ja on kättesaadav aadressil: 
http://ec.europa.eu/competition/liberalization/conference/overview_of_regulation_in_the_eu_
professions.pdf.)
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Aruanne põhines konkurentsi peadirektoraadi poolt teostatud kõnealust sektorit regu-
leerivate liikmesriikide õigusaktide ulatusliku analüüsi tulemustel, selles keskenduti 
kuuele kutsealale: juristidele, notaritele, inseneridele, arhitektidele, farmatseutidele ja 
raamatupidajatele (kaasa arvatud sellega seotud maksunõustajatele), ja analüüsiti üksik-
asjalikult viit peamist konkurentsipiirangut: i) fikseeritud hindu, ii) soovituslikke hindu, 
iii) reklaami reguleerivaid sätteid, iv) kutsealal tegutsemiseks esitatavaid nõudeid ja eri-
õigusi ning v) äristruktuure ja rohkem kui ühe tegevusalaga ettevõtteid reguleerivaid 
õigusakte.
133. Aruandes jõuti järeldusele, et kutseteenuste sektorit iseloomustavad piiravad 
normid, mõnda neist on üsna pikka aega kohaldatud, mis takistavad põhjendamatult 
konkurentsi ja kahjustavad kutseteenuste kasutajaid, eriti tarbijaid. Näitena võib nime-
tada aegunud hinnakujunduseeskirju, reklaamikeelde ja kutseteenustevahelise koostöö 
keelde. 2004. aasta aruandes soovitati asjaosalistel tungivalt nimetatud õigusnorme 
üheskoos muuta või põhjendamatud normid tühistada. Liikmesriikide reguleerivaid 
asutusi ja kutseorganisatsioone kutsuti üles olemasolevaid õigusnorme vabatahtlikult 
läbi vaatama ja kaaluma, kas nimetatud õigusnormid on avaliku huvi seisukohast vaja-
likud, proportsionaalsed ja õigustatud ning kutseala headest tavadest kinnipidamiseks 
vajalikud. Aruandes lubati teatada 2005. aastal tehtud edusammudest.

2005. aasta aruanne „Kutseteenused – uuenduste jätkamine”

134. Järelaruanne avaldati 5. septembril. See koosneb kahest dokumendist. Esime-
ne neist on komisjoni teatis „Kutseteenused – uuenduste jätkamine”77 ja teine on teatise-
le lisatud komisjoni töödokument pealkirjaga „Liikmesriikide edusammud põhjenda-
matute konkurentsipiirangute läbivaatamisel ja kõrvaldamisel kutseteenuste sektoris”.

135. Teatises antakse ülevaade üksikutes liikmesriikides põhjendamatute reguleeri-
vate piirangute läbivaatamisel ja kõrvaldamisel tehtud edusammudest pärast 2004. aasta 
aruande avaldamist. Samuti kirjeldatakse üksikasjalikult riikide konkurentsiasutuste ja 
komisjoni täitetegevust kõnealuses sektoris, antakse ülevaade reformist ja tehakse ette-
panekuid edasise tegevuse kohta. Komisjoni töödokument kinnitab teatises öeldut ja 
selles analüüsitakse üksikasjalikult liikmesriikidelt kogutud teavet elluviidud reformide 
kohta. Selles kritiseeritakse liikmesriikide piiravate normide säilitamise põhjendusi ja 
tõstetakse esile parimaid tavasid.

136. Aruande eesmärk on anda tasakaalustatud ülevaade edusammudest, selleks 
võrreldakse viimase 18 kuu jooksul liikmesriikides teostatud reforme olemasoleva regu-
leerituse tasemega. Teatatud tegevust soovitakse vaadelda olemasolevate õigusaktide 
taustal. See on oluline, sest kõik liikmesriigid alustavad erinevast punktist; mõnes on 
reguleerituse tase suhteliselt madal, samas kui teistes liikmesriikides on kutsealad hästi 
reguleeritud.

77 Järelaruanne on kättesaadav aadressil: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri 
=CELEX:52005DC0405:EN:NOT.
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137. Aruande kohaselt on 2004.–2005. aasta reformimise üldpilt kirju. Käputäies 
riikides tehakse silmapaistvaid edusamme, samas kui teistes pole reformimine veel ala-
nudki.

138. Komisjoni analüüs näitab, et enamikus liikmesriikides takistavad edasimine-
kut mitmed asjaolud, sealhulgas poliitilise toetuse puudumine ja kutsealade endi soovi-
matus reforme ellu viia.

139. Aruandes märgitakse, et enamiku riikide konkurentsiasutused ja komisjon toe-
tavad aktiivselt uuendusi. Palju tööd on juba ära tehtud: on peetud kahepoolseid läbirää-
kimisi siseriiklike reguleerivate asutuste ja kutseorganisatsioonide vahel, on läbi vaada-
tud õigusakte ja teostatud valdkondlikke uuringuid. Riikide konkurentsiasutused 
kohaldavad oma riikides aktiivselt ELi konkurentsieeskirju. Alates 2004. aasta veebrua-
rist on teatatud 11 kuue väljavalitud kutsealaga seotud juhtumi menetlemise alustami-
sest.

140. Reformide elluviimiseks tehakse aruandes ettepanek, et kutsealasid mõjutava-
te õigusnormide ajakohastamise küsimus tuleks lahendada Lissaboni strateegia raken-
damiseks teostatavate riiklike reformiprogrammide kaudu. Aruandes jäetakse komisjo-
nile vabad käed asjakohaste täitemeetmete võtmiseks kasutades ELi konkurentsieeskirju, 
kaasa arvatud vajaduse korral sekkumine asutamislepingu artikli 86 alusel.

3.3.2. Jäätmehooldus

141. 2003. aastal otsustas konkurentsi peadirektoraat alustada riikide konkurentsi-
asutustega ulatuslikku dialoogi, et teha kindlaks, millised on peamised konkurentsi-
probleemid jäätmehooldussüsteemide vallas, ja tagada nimetatud valdkonnas konku-
rentsipoliitika ühtne rakendamine komisjoni ja liikmesriikide konkurentsiasutuste 
poolt. Arutelud keskendusid peamiselt kolme tüüpi jäätmetele, mida käsitlevad asja-
omased Euroopa Ühenduse direktiivid, nimelt: i) pakendijäätmed (pakendidirektiiv78), 
ii) kasutuselt kõrvaldatud sõidukid ehk romusõidukid (kasutuselt kõrvaldatud sõiduki-
te direktiiv79) ja iii) elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (elektri- ja elektroonika-
seadmete jäätmete direktiiv80).

78 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri �994. aasta direktiiv 94/62/EÜ pakendite ja paken-
dijäätmete kohta (EÜT L 365, 3�.�2.�994, lk �0). Direktiivi on muudetud ��. veebruari 2004. aasta 
direktiiviga 2004/�2/EÜ (ELT L 47, �8.2.2004, lk 26).

79 Euroopa Parlamendi ja nõukogu �8. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrval-
datud sõidukite kohta (EÜT L 269, 2�.�0.2000, lk 34).

80 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektrooni-
kaseadmete jäätmete kohta (WEEE) (ELT L 37, �3.2.2003, lk 24).
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142. Esimese sammuna saadeti 2003. aastal liikmesriikide konkurentsiasutustele 
küsimustik. 2004. aastal koostas konkurentsi peadirektoraat komisjoni otsustel81 ja riiki-
de konkurentsiasutustelt saadud vastustel põhineva aruteludokumendi eelnõu. 2004. 
aasta detsembris saadeti dokumendi eelnõu märkuste tegemiseks riikide konkurentsi-
asutustele. Veebruaris korraldati 20 konkurentsiasutuse ja konkurentsi peadirektoraadi 
nõupidamine, kus arutati dokumendi eelnõu, mille eesmärk oli jagada konkurentsiasu-
tuste kogemusi. Mais peeti teine nõupidamisvoor, septembris lõpetati dokumendi eel-
nõu viimistlemine ja dokument avaldati konkurentsi peadirektoraadi veebilehel.82

143. Konkurentsipoliitika jäätmekäitlussektoris kohaldamise üldine eesmärk on 
rakendada konkurentsi- ja keskkonnapoliitikat nii, et need üksteist vastastikku täien-
daksid, et võimalikult palju kaasa aidata Lissaboni eesmärgi saavutamisele muuta Eu-
roopa Liit 2010. aastaks maailma kõige dünaamilisemaks, konkurentsivõimelisemaks ja 
jätkusuutlikumaks majanduseks, samal ajal suurendades tarbijate heaolu. Konkurentsi-
poliitika kohaldamine jäätmehoolduse valdkonnas on oluline, sest ringlussevõetavate 
materjalide turud muutuvad tulevikus peamisteks tooraineturgudeks.

144. Kõnealused turud on üsna uued. Pakendijäätmete turud on arenenud järk-
järgult alates 1990. aastate keskpaigast. Kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ja elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete turud on enamikus riikides tekkimas või luuakse tulevi-
kus.

145. Konkurentsi peadirektoraat on kindlaks teinud jäätmehooldussüsteemide 
valdkonna kolm peamist konkurentsiprobleemi. Esiteks tuleb takistada igasugust kon-
kurentsivastast tegevust, näiteks turu jagamist, hindade fikseerimist ja muu tundliku 
teabe vahetamist. Teiseks on oluline luua selline õiguskeskkond, mis võimaldab mitme 
konkureeriva jäätmehooldussüsteemi olemasolu. Lõpetuseks tuleb vältida igasuguseid 
konkurente turult tõrjuvaid tegevusi, millel puudub kindel ja veenev majanduslik põh-
jendus, võimaldades nii konkurentsi suurendada ja hindu alandada.

146. Jäätmehooldussektori juhtumitega tegeletakse tõenäoliselt peamiselt liikmes-
riikide tasandil, sest enamik asjaomastest turgudest on siseriiklikud. Sellest hoolimata 
jälgivad nii komisjon kui ka liikmesriikide konkurentsiasutused edaspidi hoolega jäät-
mehooldussektori arengut.

8� Komisjoni �6. oktoobri 2003. aasta otsus (ELT L 75, �2.3.2004, lk 59; ARA, ARGEV, ARO, mis käsitleb 
asutamislepingu artiklit 8�) – edasikaebamisel; komisjoni �7. septembri 200�. aasta otsus (EÜT L 
3�9, 4.�2.200�, lk �; DSD, mis käsitleb asutamislepingu artiklit 8�) – edasikaebamisel; komisjoni �5. 
juuni 200�. aasta otsus (EÜT L 233, 3�.8.200�, lk 37; Eco Emballages, mis käsitleb asutamislepingu 
artiklit 8�); ja komisjoni 20. aprilli 200�. aasta otsus (EÜT L �66, 2�.6.200�, lk �; DSD, mis käsitleb 
asutamislepingu artiklit 82) – edasikaebamisel.

82 Dokument on kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/waste.pdf.
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4. tööstus, tarbekaubad ja tootmine

4.1. Tarbekaubad ja toiduained

Coca-Cola83

147. 22. juunil võttis komisjon vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklile 9 vastu 
kohustusi käsitleva otsuse, mis põhines asutamislepingu artiklil 82 ja EMP lepingu ar-
tiklil 54 ja oli adresseeritud ettevõttele The Coca-Cola Company ning tema toodete kol-
mele peamisele villijale Bottling Holdings (Luxembourg) sarl, Coca-Cola Erfrischungs-
getränke AG ja Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA (kõik edaspidi “Coca-Cola”). 
Otsus käsitles The Coca-Cola Company ja asjaomaste villijate kaubandustavasid karbo-
niseeritud karastusjookide tarnimisel Euroopa Liidus, Norras ja Islandil.

148. Coca-Colale 15. oktoobril 2004. aastal adresseeritud esialgses hinnangus aval-
das komisjon kahtlust, et The Coca-Cola Company ja asjaomased villijad on kuritarvi-
tanud oma ühist Euroopa Liidu, Norra ja Islandi siseriiklike karboniseeritud karastus-
jookide turgusid valitsevat seisundit, rakendades teatud kaubandustavasid kodus 
tarbimiseks ettenähtud toodete turustamisel ja kohapeal tarbimiseks ettenähtud toode-
te turustamisel. Komisjoni esialgseid kahtlusi toetasid kolmandate isikute esitatud mär-
kused.

149. Mõlema turustuskanali puhul on komisjoni esialgsed kahtlused seotud ainuõi-
gust käsitlevate nõuetega, allahindlustega, mida tehakse tingimusel, et kliendid ületavad 
kvartalis neile individuaalselt kehtestatud ostukünnise, mis määratakse koolajookidele 
ja muudele jookidele eraldi, sidumissüsteemidega ja süsteemidega, mille puhul klienti-
delt nõutakse koolajookide ja/või muude jookide teatud arvu laoühikute müügile võt-
mist. Peale selle kasutasid The Coca-Cola Company ja asjaomased villijad kodus tarbi-
miseks ettenähtud toodete turustamiskanalis süsteemi, mille puhul supermarketid 
reserveerisid suure osa karboniseeritud karastusjookide müügipinnast The Coca-Cola 
Company toodetele, kusjuures eelisolukorras olid The Coca-Cola Company kaubamär-
giportfelli kuuluvad nõrgemad karboniseeritud karastusjoogid. Kohapeal tarbimiseks 
mõeldud toodete turustamisel anti klientidele krediiti ja nad tasusid laenu, ostes mitme 
aasta jooksul The Coca-Cola Company tooteid. Samuti kohaldasid The Coca-Cola 
Company ja tema villijad teatavaid ainuõigusega seotud piiranguid tehniliste müügi-
seadmete, nagu külmikute ja joogiautomaatide paigaldamisele.

150. Vastuseks esialgsele hinnangule tegi Coca-Cola kohustuste võtmiseks ettepa-
neku, milles oli arvesse võetud tuvastatud konkurentsiprobleeme. 2004. aasta 26. no-
vembril avaldas komisjon määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõike 484 kohaselt teatise, 
kutsudes huvitatud kolmandaid isikuid üles esitama märkusi Coca-Cola kavandatud 
kohustuste kohta. Saadud märkused olid üldiselt positiivsed, kuigi tehti ka võetavate 

83 Juhtum COMP/39.��6, Coca-Cola (ELT L 253, 29.9.2005, lk 2�, ja ELT C 239, 29.9.2005, lk �9). Vt ka 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index/by_nr_78.html#i39_��6.

84 ELT C 289, 26.��.2004, lk �0.
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kohustuste tõhustamise ettepanekuid (nt täpsem sõnastus, järelevalve). Vastuseks mär-
kustele esitas Coca-Cola muudetud kohustuste võtmiseks ettepaneku.

151. Artikli 9 kohaselt vastu võetud komisjoni otsuses on märgitud, et Coca-Cola 
pakutud kohustused on piisavad, et lahendada esialgu tuvastatud konkurentsiproblee-
me. Coca-Cola hoidub eelkõige ainuõiguslike kokkulepete sõlmimisest, välja arvatud 
erilistel asjaoludel, ning kasvu ja eesmärgi täitmisega seotud allahindluste tegemisest. 
Esialgse hinnangu kohaselt muutsid kõnealused teguviisid samadel tingimustel konku-
reerimise kolmandate isikute jaoks raskemaks. Kohustustes nähakse ette, et sortimenti 
ja müügipinda käsitlevad nõuded tuleb teatud kaubamärkide kategooriate jaoks eraldi 
määratleda, millega lahendatakse esialgses hinnangus nimetatud probleem, et nõrkade 
kaubamärkide turustamiseks võidakse kasutada tugevate kaubamärkide abi. Rahasta-
mise ja tehnilise varustuse poolest lühendavad kohustused lepingu kehtivusaega, anna-
vad klientidele võimaluse karistuseta tagasimaksmiseks ja lepingu lõpetamiseks ning 
teevad külmikutes vaba ruumi, millega lahendatakse probleem, et olemasolevad kokku-
lepped seoksid kliente põhjendamatult ja see põhjustaks turustusvõimaluse ainuõigus-
likkuse.

152. Otsuses järeldatakse, et kõnealuste kohustuste suhtes ei ole komisjonil enam 
põhjust meetmeid võtta, ja jäetakse täpsustamata, kas rikkumine toimus või mitte. Ot-
suse vastuvõtmisega muutis komisjon Coca-Cola kohustused siduvaks kuni 31. det-
sembrini 2010.

4.2. Mehaanika- ja muu töötlev tööstus, sealhulgas transpordivahendite 
tootjad

SEP jt / Automobiles Peugeot SA85

153. 5. oktoobril määras komisjon 49,5 miljoni euro suuruse trahvi ettevõttele Au-
tomobiles Peugeot SA ja tema ainuosalusega importijale Peugeot Nederland N.V., kuna 
nad takistasid 1997. aasta jaanuarist kuni 2003. aasta septembrini uute autode eksporti-
mist Madalmaadest tarbijatele, kelle elukoht on teises liikmesriigis. Madalmaades olid 
hinnad koos maksudega üldiselt palju madalamad kui teistes liikmesriikides, näiteks 
Saksamaal ja Prantsusmaal. Rakendades strateegiat, et takistada vahendajatel autode 
müümist teiste liikmesriikide tarbijatele ja seega piirata Madalmaade Peugeot’ edasi-
müüjate eksporti, rikkusid äriühingud tõsiselt asutamislepingu artiklis 81 sätestatud 
piiravate kokkulepete keeldu.

154. Peugeot’ rikkumine hõlmas kahte meedet.

155. Esimene meede oli seotud osade Peugeot’ Madalmaade edasimüüjate tasusta-
misega, mis toimus sõiduki lõppsihtkoha alusel ja piiras müüki välismaistele tarbijatele. 
Kui edasimüüjad müüsid autosid, mis seejärel registreeriti väljaspool Madalmaid, siis 
tulemuspreemiat ei makstud.

85 Juhtumid COMP/36.623, COMP/36.820 ja COMP/37.275.
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156. Otsuses ei seata kahtluse alla tootja võimalust kujundada oma äripoliitika vas-
tavalt siseriiklike turgude nõuetele, et saavutada neil turgudel suuremat turuosa. Samu-
ti ei seata otsuses kahtluse alla tootjate vabadust kokku leppida edasimüüjatega selles, 
milliseid müügitulemusi tuleb saavutada lepinguga hõlmatud territooriumil, ega nende 
vabadust kohaldada sobivaid ergutusi, eriti tulemuspreemia kujul, et motiveerida edasi-
müüjaid suurendama müügimahte neile eraldatud territooriumil.

157. Sellest hoolimata läks Peugeot kokkuleppel Madalmaade edasimüüjate võrgu-
ga rakendatud preemiasüsteemiga kaugemale, kui oli vajalik, et motiveerida Madal-
maade edasimüüjaid suunama kogu jõu müügitegevusele lepinguga hõlmatud terri-
tooriumil. Et saada preemiat, pidid Madalmaade edasimüüjad saama teatud 
müügitulemusi. Kui edasimüüjad olid kätte võitnud õiguse saada preemiat ja seega tões-
tanud tootjale, et nad on andnud parima, et edendada müüki oma territooriumil, maks-
ti preemiat ainult nende autode eest, mis pärast müümist registreeriti Madalmaades, 
kuid lisamüügi eest, mis võis olla eksport, preemiat ei makstud. Seega diskrimineeriti 
välismaiseid tarbijaid. Seetõttu ei olnud Peugeot’ poolt Madalmaades rakendatud pree-
miasüsteem kooskõlas määruse (EÜ) nr 1475/95 artikli 6 lõike 1 punktiga 8,86 milles on 
sätestatud, et erand ei kehti, kui „tarnija maksab ilma objektiivse põhjuseta vahendajale 
tasu, mis arvutatakse edasimüüdud mootorsõiduki sihtkoha alusel või ostja elukoha 
alusel.” Lisaks osutasid toimikus olevad tõendid, et preemia oli kogu ajavahemiku jook-
sul edasimüüjatele majanduslikult oluline ja sellest ilmajäämine ekspordimüügi arvelt 
mõjutas üsna tugevasti edasimüüjate huvi müüa mitteresidendist tarbijatele.

158. Teine meede seisnes surves, mida Peugeot avaldas Peugeot Nederland’i kaudu 
edasimüüjatele, keda leiti tegelevat ekspordiga, näiteks ähvardati vähendada tarnitavate 
autode arvu. Peugeot Nederland avaldas otsest survet, piirates aeg-ajalt teatud edasi-
müüjate eksporti. Survet avaldati ka ähvardades vähendada tarnimist, eriti kõige roh-
kem eksporditud mudelite tarnimist. Lisaks reserveeriti teatud mudelid ainult Madal-
maade turu jaoks ja Peugeot luges nende eksportimise sobimatuks teguviisiks, mille eest 
eksportiv edasimüüja pidi vastutama.

159. Nimetatud kahe meetme tulemusena hakkas pärast 1997. aastat, mil võeti ka-
sutusele kirjeldatud tasustamissüsteem, Madalmaade eksport vähenema ja langes jär-
sult pärast 1999. aastat. Sellist järsku ekspordi vähenemist ei saa põhjendada väliste as-
jaoludega, näiteks Madalmaade ja teiste liikmesriikide hindade erinevusega.

160. Trahvi suuruse määramisel võttis komisjon arvesse Peugeot’ ja tema Madal-
maade tütarettevõtte poolt toimepandud rikkumise väga tõsist iseloomu ja suhteliselt 
pikka kestust. Otsus on edasi kaevatud Esimese Astme Kohtusse.87

86 Komisjoni 28. juuni �995. aasta määrus (EÜ) nr �475/95 asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohalda-
mise kohta mootorsõidukite turustus- ja teeninduskokkuleppe teatavate liikide suhtes. Nimetatud 
määrus on asendatud komisjoni määrusega (EÜ) nr �400/2002 (EÜT L 203, �.8.2002).

87 Kohtuasi T-450/05, Automobiles Peugeot ja Peugeot Nederland v. komisjon.
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BMW ja General Motors – põhjendamatu mitme margi turustamise ja teeninduse 
takistamine ning nende volitatud autoteenindusettevõtete võrgustikule juurdepääsu 
piiramine

161. BMW88 ja General Motorsi (Opel)89 juhtumite uurimist alustati 2003. aastal ja 
2004. aasta alguses pärast mitme edasimüüjate liidu esitatud ametlikke ja mitteametlik-
ke kaebusi. Pärast põhjalikku uurimist ja osapooltega peetud konstruktiivseid arutelu-
sid teatas komisjon 2005. aasta lõpus asjaomastele kaebuste esitajatele, et BMW ja Ge-
neral Motorsi võetud meetmeid arvesse võttes ei ole enam alust jätkata kahe keskse 
kaebustes nimetatud probleemiga seotud menetlust.90 Need kaks probleemi seisnesid 
i) mitme margi turustamise ja teeninduse põhjendamatus takistamises ning ii) remon-
ditöökodadele põhjendamatute piirangute seadmises eelnimetatud tootjate poolt volita-
tud autoteenindusettevõtete võrgustiku liikmeks saamisele.

162. Et lahendada komisjoni tõstatatud probleeme ja saavutada õiguskindlust vas-
tavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 1400/2002,91 selgitasid ning kohandasid BMW ja 
General Motors oma vastavaid turustus- ja teeninduslepinguid, saates kõikidele volita-
tud edasimüüjate ja autoremondiettevõtete võrgustike liikmetele ringkirja.

163. Seoses edasimüüjate võimalusega müüa konkureerivaid automarke on BMW 
ja General Motors teatanud oma vastavatele võrgustikele, et nad aktsepteerivad kõikide 
muude rajatiste ja ruumide (nt vastuvõtulaud, välisfassaad, bürooruumid) ühist ja mit-
tetõrjuvat kasutamist, välja arvatud müügisalong, kus tohib müüa ainult nende auto-
marke. Mõlemad autotootjad tunnustavad sõnaselgelt konkureerivate markide koosek-
sisteerimise põhimõtet nende vastavate tootemarkide, eristavate sümbolite ja muude 
ettevõtet tähistavate elementidega eksponeerimisel edasimüüja ruumides ja neist väljas-
pool. Lisaks lubavad nad edasimüüjatel kasutada üldisi (mitut tootemarki hõlmavaid) 
arvuti- ja juhtimissüsteeme, sealhulgas raamatupidamisarvestuse metoodikat ja raamis-
tikke tingimusel, et nimetatud süsteemide omadused, toimimine ja kvaliteet on võrdne 
BMW ja General Motorsi soovitatud lahenduste omaga. General Motors selgitas ka, et 
Opeli edasimüüjad võivad luua mitut marki hõlmavaid Interneti-lehekülgi ja Opeli 
koolituse saanud müügipersonali võib kasutada teiste automarkide müümisel, kuigi 
konkureerivaid marke edasimüüva personali puhul ei nõuta enam Opeli erikoolitust.

164. Nii BMW kui ka General Motors on selgitanud, et edasimüüjate aruandlus- ja 
auditeerimiskohustus ei laiene konkureerivate tarnijate toodetega seotud edasimüüjate 
äritegevust käsitlevale tundlikule äriteabele.

88 Juhtum COMP/38.77�, Europäischer BMW- und Mini Partnerverband e.V./BMW AG.
89 Juhtumid COMP/38.864, PO/General Motors – Opel distribution agreements, ja COMP/38.90�, Ver-

band Deutscher Opel-Händler/Adam Opel.
90 Muude ühe vahendajate liidu tõstatatud küsimuste arutelu jätkub.
9� Komisjoni 3�. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr �400/2002 asutamislepingu artikli 8� lõike 3 kohal-

damise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes mootor-
sõidukisektoris (EÜT L 203, �.8.2002).
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165. Võttes arvesse mitme sõidukimargi edasimüüjatele müügiplaanide kehtesta-
mise ja nende tegevuse tulemuslikkuse hindamise mehhanismide võimalikku kahjusta-
vat mõju, kinnitas General Motors esiteks, et müügiplaanid koostatakse koos edasimüü-
jatega. Teiseks, müügiplaanide koostamisel võetakse arvesse võimalikke muudatusi 
edasimüüja tegevuses (sealhulgas mitme sõidukimargi müügiga tegelemise alustamist) 
ja kohalikke turutingimusi ning välditakse General Motorsi vahendaja tegevuse tule-
muslikkuse hindamist, võttes aluseks edasimüüja turuosa kohalikul ja siseriiklikul tu-
rul. Plaanid võib vaidlustada vahekohtus. Kolmandaks, edasimüüja tegevuse tulemus-
likkust (võrreldes General Motorsi tootemarkide turuosa kohalikul turul turuosaga 
siseriiklikul turul) ei kasutata edasimüüja karistamiseks.

166. Samas ei nõustunud komisjon sellega, et BMW nõuet, et edasimüüja peab 
müügisaali välja panema vähemalt kolm-neli autot (mis kaugeltki ei hõlma kõiki BMW 
mudeleid), saab pidada kaudseks konkureerimiskeeluks. Müügisaalid, mis on teatud 
suurusega saalidest väiksemad, lihtsalt ei sobi mitut marki autode väljapanekuks ilma 
lisainvesteeringuteta.

167. Seoses mitme sõidukimargi teenindamise ja juurdepääsuga volitatud autotee-
nindusettevõtete võrgustikele kõrvaldasid BMW ja General Motors oma lepingutest 
nõuded, mis takistasid uustulnukatel ühineda volitatud autoteenindusettevõtete võr-
gustikega ja/või teenindada konkureerivaid automarke.

168. Lisaks punktides 162–165 kirjeldatud põhimõtete rakendamisele kõrvaldasid 
BMW ja General Motors autoteenindusettevõtetega sõlmitavatest lepingutest kvantita-
tiivsed kriteeriumid (nt minimaalse käibe ja minimaalse nõude). BMW lepingud sisal-
dasid pigem kohalikul potentsiaalsel nõudlusel kui iga remondiettevõtja tegelikul töö-
käskude arvul põhineva minimaalse võimsuse (teenindusruumide arv, seadmed, varud 
ja laomaht) kasvuskaalat. Nüüd nõuab BMW ainult seda, et igal volitatud autoteenin-
dusettevõtjal oleks vähemalt kolm mehaanilist remondiplatvormi ja sellele vastavad 
seadmed, et tagada kvaliteetne teenus. General Motors on teinud lepingutesse samasu-
guseid muudatusi. Nimetatud muudatused võimaldavad kohalikel turujõududel kind-
laks teha tarbijate nõudlustele vastava remonditöökodade arvu ja asukoha.

169. Nii BMW kui ka General Motors lisasid teeninduslepingutesse „avamisklaus-
li”, mis tähendab, et volitatud autoteenindusettevõtted võivad hankida kõiki seadmeid, 
tööriistu ning riist- ja tarkvara mujalt kui määratud tarnijatelt (tingimusel, et alterna-
tiivsed tooted toimivad samaväärselt ja nende kvaliteet on samasugune). Selliseid uni-
versaalseid tööriistu, seadmeid ja infotehnoloogilisi vahendeid võib kasutada eri marki 
autode teenindamisel. General Motors selgitas ka, et remondiettevõtjatega sõlmitavates 
lepingutes ei ole nõuet, et remonditöökoja ruume ja seadmeid tohib kasutada ainult 
Opelite teenindamiseks, ning et vähendatud on nende eritööriistade arvu, mis peavad 
olema volitatud remondiettevõtte ruumides.

170. Varuosade ühise ostmise ja ladustamise võimalike takistuste kõrvaldamiseks 
selgitasid BMW ja General Motors, et volitatud remondiettevõtted võivad osta varuosi 
koos ja hoida neid ühises laos. Nad nõustusid kõrvaldama nõude, et igal volitatud re-
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mondiettevõttel peab olema kohapeal enda ladu, piiramata seejuures nõuet, et remon-
diettevõtte peab hoidma oma töökojas tagavaraks ainult nn käsimüügi varuosi (nt pidu-
riklotsid, elektripirnid, filtrid – neid, mida kliendid tihti nõuavad).

Laienenud Euroopa Liidus jätkus autohindade ühtlustumine

171. Märtsis ja augustis avaldas komisjon vastavalt novembri ja mai andmetel põhi-
nevad Euroopa Liidu autohindade erinevuste aruanded. Hindade vahe, mida mõõde-
takse standardhälbena 25 siseriikliku turu maksueelsete hindade keskmisest, vähenes 
aasta jooksul 6,3%, võrreldes 6,9%ga 2003. aasta augustis. 2005. aasta mais olid autohin-
nad Euroopa Liidus 0,4% kõrgemad kui 2004. aasta mais (üldine inflatsioon samal pe-
rioodil oli 1,9%). Traditsiooniliselt madalate maksueelsete hindadega liikmesriikides 
autode tarbijahinnad märkimisväärselt ei tõusnud. Hinnad tõusid mõnevõrra Taanis 
(+2,4%) ja Kreekas (+1,8%) ja langesid Soomes (–2%), Eestis (–8,3%) ja Poolas (–7,6%). 
See näitab, et autohinnad ei tõusnud kõrgete hindadega riikide hinnatasemeni.

5. kartellid

5.1. Ülevaade kartellipoliitika arengust

�.1.1. Uus direktoraat

172. Konkurentsivoliniku ametikohale asudes määras Neelie Kroes võitluse konku-
rentsi piiravate kartellidega üheks valdkonnaks, millele konkurentsi peadirektoraat 
peaks keskenduma. See, et kõnealusele valdkonnale pööratakse suuremat tähelepanu, 
väljendub konkurentsi peadirektoraadi juurde uue, ainult kartellide vastu võitleva di-
rektoraadi loomises. Direktoraat alustas tööd 1. juunil. See tegeleb enamiku kartellijuh-
tumitega ning tal on koos poliitika ja strateegilise toe direktoraadiga juhtiv roll kartelli-
vastases tegevuses.

173. Kartellide direktoraadis töötab üle 60 inimese, kellest 40 menetlevad juhtu-
meid. Uue kartellide direktoraadi peamine ülesanne on tagada võimalikult suure hulga 
kartellijuhtumite tulemuslik ja nõuetekohane uurimine. Olemuselt keerukate ja mahu-
kate kartellijuhtumite uurimine tuleb muuta sujuvamaks ja kiiremaks, et alustatud uuri-
misi saaks mõistliku aja jooksul lõpetada. Kartellide direktoraadi töö tulemusel tuleb 
avalikuks kartellidest tulenev kahju nii lõpptarbijatele kui ka tööstustarbijatele. Kartelli-
dest ei saa kasu tarbijad ega majandus ning neil on kahjulik mõju konkurentsile ja ma-
janduskasvule Euroopa Liidus.

174. Seoses raskekujuliste kartellijuhtumite menetlemisega jätkus tänu leebema 
kohtlemise programmile komisjonile juhtumitest teatamine. Uurimist alustati siiski ai-
nult väheste juhtumite puhul. 2005. aastal sai komisjon 17 trahvide määramata jätmise 
taotlust ja 11 trahvide vähendamise taotlust. Kuue juhtumi puhul rahuldati trahvide 
määramata jätmise taotlus teatud tingimustel. Ka muud teabeallikad, näiteks kaebused 
ja turujärelevalve ning eriti riikide konkurentsiasutuste koostöö Euroopa konkurentsi-
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võrgustiku raames olid kartellide avastamisel väärtuslikud. Komisjon võttis vastu viis 
lõplikku otsust, mille kohaselt trahviti 37 ettevõtjat92 kokku 683 miljoni euroga (võrrel-
des 2004. aastal 21le ettevõtjale määratud 390 miljoni euro suuruse trahviga). Kaheksa 
kartellijuhtumi puhul esitati vastuväiteteatis. Tuleb märkida, et kolm viiest 2005. aastal 
vastu võetud kartelle käsitlevast otsusest põhines 1996. aasta leebema kohtlemise teati-
sel, kuid loomulikult muutub selline suhe tulevikus: enamik 2005. aastal esitatud vastu-
väidetest põhines 2002. aasta leebema kohtlemise teatise93 alusel esitatud taotlustel.

�.1.2. Komisjoni leebema kohtlemise programm

175. Leebem kohtlemine on jätkuvalt väga oluline haldussunni kohaldamise va-
hend kartellijuhtumite puhul. Vastavalt komisjoni leebema kohtlemise programmile 
vabastatakse trahvist ettevõtja, kes esitab esimesena komisjonile kartelli olemasolu kin-
nitavaid tõendeid, ja iga järgmise taotleja puhul vähendatakse oluliselt trahvi suurust. 
Kui komisjoni esimese, 1996. aasta leebema kohtlemise teatise peale esitati kuue aasta 
jooksul üle 80 taotluse, siis 2002. aasta leebema kohtlemise tööteatis94 suurendas (nii 
trahvidest vabastamise kui ka trahvide vähendamise) taotluste arvu vähem kui nelja 
aastaga 165ni (st keskmiselt umbes kolm taotlust kuus): 86 neist olid trahvidest vabas-
tuse taotlused ja 79 trahvide vähendamise taotlused.

176. Suur hulk saadud taotlusi ei kajasta siiski komisjoni poolt alates 2002. aastast 
alustatud kartellijuhtumite uurimiste arvu. Otsustades, milliste konkurentsi piiravate 
kartellidega tegeleda, keskendus komisjon Euroopa konkurentsivõrgustiku raames rik-
kumistele, mis avaldavad mõju vähemalt mitmes liikmesriigis või Euroopa majandus-
piirkonnas tervikuna. Mitmed juhtumid, mis ametlikult käsitlesid asutamislepingu ar-
tiklis 81 sätestatud keeldu, olid seotud piiratud ulatusega rikkumistega, mis sageli 
piirdusid ainult ühe liikmesriigiga või koguni liikmesriigi osaga. Selliste juhtumite pu-
hul tegeles taotluse uurimisega peamiselt asjaomase liikmesriigi konkurentsiasutus, 
mitte komisjon, eriti juhul, kui ettevõtja oli sarnase taotluse esitanud ka liikmesriigi 
konkurentsiasutusele. Selliseid juhtumeid võetakse statistika esitamisel siiski arvesse, 
sest komisjon tegi neis juhtumites algselt teatud tingimustel trahvist vabastamise otsuse. 
Peale selle võib 2002. aasta teatise kohaselt ettevõtja trahvist vabastada, kui ta on esita-
nud piisavalt tõendeid, et komisjon saaks alustada uurimist. Nimetatud tõenditest ei 
pruugi piisata rikkumise tegelikuks tõestamiseks ja sageli on vaja veel asjaolusid selgita-
da. Et otsustada, milliseid juhtumeid uurida, on komisjon seadnud endale prioriteedid. 
Näiteks kui taotlus on seotud juhtumiga, kus väidetav rikkumine lõpetati mitu aastat 
tagasi, võib eeldada, et uus uurimine ei anna tõenäoliselt otsustavaid tulemusi. Muude 
juhtumite puhul võib esitatud tõendeid olla liiga vähe või pole nad usaldusväärsed, et 
õigustada teatud tingimustel trahvist vabastamist ja/või uurimise alustamist.

92 See arv ei hõlma trahvidest vabastamise taotlusi.
93 Uut teatist kohaldatakse, kui komisjon on saanud koostöötaotluse pärast �9. veebruari 2002.
94 Teatis, mis käsitleb kaitset trahvide eest ja trahvide vähendamist kartellide puhul (EÜT C 45, 

�9.2.2002).
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177. Trahvist vabastamise tingimustele mittevastavate taotluste hulk kasvas 2005. 
aastal eelmiste aastatega võrreldes. Viis trahvist vabastamise taotlust jäeti rahuldamata, 
sest komisjonile esitatud teave ei võimaldanud korraldada üllatuskontrolle ega tuvasta-
da asutamislepingu artikli 81 rikkumist. (Asjaomased ettevõtjad otsustasid siiski esita-
tud tõendeid mitte tagasi võtta, vaid palusid komisjonil selle asemel kaaluda trahvide 
vähendamist, kui komisjon tulevikus peaks siiski määrama trahvi seoses väidetava rik-
kumisega.) Ühe juhtumi puhul, kui oli juba alguses selge, et komisjon uurimist ei alusta, 
teatati taotlejale, et komisjon ei kavatse rahuldada trahvist vabastamise taotlust ega võt-
ta muid meetmeid, sest trahvist vabastamise tingimused ei olnud täidetud ja komisjon 
ei kavatse uurimist jätkata. 2005. aastal tunnistati kolm taotlust kõlbmatuks, sest esita-
tud asjaolud ei kuulunud leebema kohtlemise programmi kohaldamisalasse. Komisjon 
peab tagama, et leebema kohtlemise programmi ei kasutataks selleks, et teatada komis-
jonile kokkulepetest, millest varem oleks tulnud teatada vastavalt teatamise süsteemile, 
mis tühistati määruse (EÜ) nr 1/2003 jõustumisel. Lõpuks teatas komisjon teatud tingi-
mustel trahvist vabastatud ettevõtjale, et tema staatust ei kinnitata lõplikus kartelliotsu-
ses. Ettevõtja jättis täitmata oma koostöökohustuse, teatades enne komisjoni uurimise 
lõpetamist teistele konkurentidele, et ta oli taotlenud trahvist vabastamist.

178. Seoses trahvide vähendamise taotlustega tuleks statistilisi andmeid käsitades 
arvesse võtta, et ühe juhtumi puhul taotleb trahvide vähendamist tavaliselt mitu ettevõt-
jat.

179. Komisjoni 2002. aasta leebema kohtlemise programmiga töötamise kolmeaas-
tase kogemuse põhjal tehti mitu üldist märkust. Trahvist vabastatakse ettevõtjad, kes on 
täitnud leebema kohtlemise teatises sätestatud tingimused ja kohustused. Ettevõtjad, 
kes vabastatakse trahvist teatud tingimustel, peavad tegema komisjoniga täielikku ja pi-
devat koostööd. Koostöökohustus hõlmab muu hulgas kohustust mitte teavitada taotlu-
sest kolmandaid isikuid ilma komisjoni nõusolekuta, otsida ja esitada komisjonile kogu 
olemasolev teave väidetava kartelli kohta ja vastata kõikidele küsimustele, mis komisjon 
võib esitada, mis võib tähendada ka ettevõtte töötajatelt suuliste tunnistuste võtmist. 
Paljude juhtumite puhul rakendatakse komisjoni poolt kasutusele võetud paberita me-
netlust (st salvestatud suulised tunnistused), mille eesmärgiks on vältida olukorda, kus 
trahvist vabastamise taotleja seatakse tsiviilkohtus teiste kartellis osalejatega võrreldes 
ebasoodsasse olukorda. Samas tuleb alati esitada rikkumisega seotud olemasolevad do-
kumendid.

180. Kas esitatud tõenditel on oluline lisaväärtus või mitte ja kas nende alusel saab 
trahvi vähendada, sõltub juhtumi asjaoludest ja juba komisjoni käes olevate tõendite 
kaalukusest. Kui trahvist vabastamise taotluse esitanud ettevõtja antud teabest ja komis-
joni teostatud uurimisest ei piisa rikkumise tõendamiseks, aitavad uued, taotleja poolt 
trahvi vähendamiseks esitatud tõendid komisjonil rikkumist tegelikult tõendada. Tõen-
dite väärtus võib ka oluliselt suureneda, kui leebema kohtlemise taotleja ei esita uusi 
tõendeid, vaid kinnitab olemasolevaid tõendeid ja seda kinnitust on vaja, et tõendada 
rikkumist. Isegi kui komisjon on juba tuvastanud rikkumise, võivad lisatõendid osutuda 
väga väärtuslikuks, kui nad on otseselt seotud kahtlustatava kartelli tähtsuse või kestu-
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sega. Allpool käsitletud komisjoni otsused, mis on seotud Itaalia toortubaka ja kummi-
kemikaalidega, selgitavad mõnd väärtuse olulise lisandumise mõiste tahku. 2006. aastal 
2002. aasta leebema kohtlemise teatise alusel vastu võetavad otsused selgitavad asjaolu-
sid veelgi.

181. Lähiaastatel on komisjoni ülesandeks säilitada leebema kohtlemise poliitika 
tõhusus ja seda veelgi suurendada. Eesmärgiks on tagada tulemuslik hoidumine kartel-
lidest, võimaldada kohest uurimist ja kartellide karmi karistamist, et tagada konkurent-
sivõimeline keskkond tarbijate heaks.

5.2. Juhtumid

Monokloroäädikhape95

182. 19. jaanuaril trahvis komisjon kolme keemiaettevõtet Akzot, Hoechsti ja Ato-
finat (praeguse nimega Arkema) kokku ligikaudu 217 miljoni euroga kartellis osalemise 
eest monokloroäädikhappe turul. Neljandale ettevõtjale Clariantile, kes omandas mo-
nokloroäädikhappe tootmisega tegeleva ettevõtte Hoechstilt 1997. aastal, trahvi ei mää-
ratud, sest ta tegi komisjoniga koostööd leebema kohtlemise teatise alusel.

183. Monokloroäädikhape on reaktiivne orgaaniline hape, keemiline vahesaadus, 
mida kasutatakse pesuainete, liimi, tekstiilitööstuses kasutatavate abiainete ning toidu-
ainete-, farmaatsia- ja kosmeetikatööstuses kasutatavate paksendajate tootmisel. Kartel-
lis osalejad kontrollisid rohkem kui 90% Euroopa monokloroäädikhappe turust. Nad 
jagasid turgu tootmismahtude ja klientide jaotusskeemi järgi vähemalt 15 aastat – alates 
1984. aastast kuni 1999. aastani. Nad käisid koos kaks kuni neli korda aastas, iga kord 
eri osaleja asukohariigis. Alates 1993. aastast muutus kartell ametlikumaks, kui sellega 
ühines Šveitsi statistikaagentuur AC Treuhand, kes organiseeris Zürichi lennujaama lä-
heduses seaduslikke kohtumisi, mis tegelikult olid osalejatele ettekäändeks, et kohtuda 
mitteametlikult ja arutada kartelliga seotuid küsimusi.

184. Clariant, Atofina ja Akzo tegid komisjoniga koostööd leebema kohtlemise tea-
tise alusel. Kohaldati 1996. aasta leebema kohtlemise teatist, sest uurimist alustati enne 
2002. aasta teatise vastuvõtmist. Clariant esitas kaalukad tõendid kartelli olemasolu 
kohta (mille alusel alustatigi uurimist) ja vabastati trahvist täielikult. Atofina tunnistas 
rikkumist teisena ja talle määratud trahvi vähendati 40%. Akzo alustas komisjoniga 
koostööd kolmandana ja talle määratud trahvi vähendati 25%. Trahvide määramisel 
võttis komisjon arvesse ka rikkumise kestust, laia ulatust ja mõne ettevõtja üldisi res-
sursse ning asjaolu, et komisjon oli mõnele ettevõtjale juba varem adresseerinud otsuse, 
milles tuvastati sarnane rikkumine. Seda arvesse võttes määrati monokloroäädikhappe 
suurimale tootjale Akzole suurim trahv 84,38 miljonit eurot, Hoechstile määrati 74,03 
miljoni euro suurune trahv ja Atofinale 58,5 miljoni euro suurune trahv.

95 Juhtum COMP/37.773, MCAA.
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Tööstuslik õmblusniit96

185. 14. septembril trahvis komisjon Saksamaa, Belgia, Madalmaade, Prantsusmaa, 
Šveitsi ja Ühendkuningriigi tööstusliku õmblusniidi tootjaid kokku 43,497 miljoni eu-
roga kartellide moodustamise eest tööstusliku õmblusniidi turul. Eri tööstused kasuta-
vad tööstuslikku õmblusniiti mitmesuguste toodete, näiteks rõivaste, kodutekstiili, sõi-
dukite istmete ja turvavööde, nahktoodete, madratsite, jalatsite õmblemisel või 
tikkimisel ja köite valmistamisel.

186. Etteteatamata kontrollkäikude, mille komisjon 2001. aasta novembris korral-
das mitme ühenduse tekstiili-/pudukaupade tootja ruumidesse, ja neile järgnenud uuri-
mise käigus sai komisjon tõendeid selle kohta, et ettevõtjad osalesid kolmes allnimeta-
tud kartellikokkuleppes ja kooskõlastatud tegevuses: alates 1990. aasta jaanuarist kuni 
2001. aasta septembrini tööstustarbijatele tarnitava õmblusniidi turul Beneluxi maades 
ja Põhjamaades tegutsenud kartellis; alates 1990. aasta oktoobrist kuni 1996. aasta sep-
tembrini tööstustarbijatele tarnitava õmblusniidi turul Ühendkuningriigis tegutsenud 
kartellis; ja 1998. aasta maist-juunist kuni 2000. aasta 15. maini mootorsõidukite tootja-
tele tarnitava õmblusniidi turul Euroopa Majanduspiirkonnas tegutsenud kartellis.

187. Nimetatud kolmel turul pidasid õmblusniiditootjad korrapäraselt nõupidami-
si ja kohtusid vastastikku, et leppida kokku hinnatõusus ja/või sihthindades, vahetada 
hinnakirjade ja/või üksikutelt klientidelt võetavate tasudega seotud tundlikku teavet ja 
vältida klientide jagamisega turgu valitseva tarnija kehtestatud hindade langetamist.

188. Kartellis osalesid järgmised ettevõtjad: Ackermann Nähgarne GmbH & Co, 
Amann und Söhne GmbH, Barbour Threads Ltd, Belgian Sewing Thread N.V., Bieze 
Stork B.V., Bisto Holding B.V., Coats Ltd, Coats UK Ltd, Cousin Filterie SA, Dollfus 
Mieg & Cie SA, Donisthorpe & Company Ltd, Gütermann AG, Hicking Pentecost plc, 
Oxley Threads Ltd, Perivale Gütermann Ltd ja Zwicky & Co AG.

189. Nimetatud ettevõtjate toimepandud rikkumisi peeti väga raskeks, sest need on 
seotud hindade kehtestamisega, millega piirati konkurentsi ja mõjutati liikmesriikide-
vahelist kaubandust.

Itaalia toortubakas97

190. 20. oktoobril määras komisjon kokku 56,05 miljoni euro eest trahve neljale 
Itaalia tubakatöötlusettevõttele (Deltafina, Dimon (praeguse nimega Mindo), Transca-
tab ja Romana Tabacchi) selle eest, et nad rohkem kui kuue aasta jooksul (1995–2002) 
kooskõlastasid tubakakasvatajatele ja vahendajatele makstavaid hindu ja jagasid omava-
hel Itaalia tubakatarnijaid. Otsus adresseeriti ka ettevõtjatele Universal Corporation 
(Deltafina USAs asuv emaettevõte ja maailma suurim tubakaga kaupleja) ja Alliance 
Once International Inc., mis loodi emaettevõtete Transcatabi ja Dimoni ühinemise teel 
ja mis on suuruselt teine tubakaga kaupleja maailmas.

96 Juhtum COMP/38.337, PO/õmblusniit.
97 Juhtum COMP/38.28�, toortubakas, Itaalia.
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191. Otsusega määrati 1000 euro suurused trahvid ka töötlejate ja tootjate liitudele 
(APTI ja UNITAB) hindade kehtestamise eest kogu sektorit hõlmavate kokkulepete et-
tevalmistamisel.

192. See on juba teine kord, kui komisjon võtab vastu toortubakasektoris trahvi 
määramise otsuse. 2004. aasta oktoobris trahvis komisjon Hispaania tubakatöötlejate ja 
-tootjate liite.98

193. Kõnealuses juhtumis kohaldati esmakordselt 2002. aasta leebema kohtlemise 
teatist. Mindo/Dimonile ja Transcatabile määratud trahve vähendati vastavalt 50% ja 
30%. Vastavalt leebema kohtlemise teatisele vabastati Deltafina menetluse alguses tea-
tud tingimustel trahvist. Otsuses aga Deltafinat siiski trahvist ei vabastatud, sest ta rik-
kus koostöökohustust (Deltafina teatas konkurentidele, et ta on taotlenud leebemat 
kohtlemist, tehes neile seega teatavaks, et nende tegevust uuritakse, enne kui komisjon 
sai korraldada üllatuskontrollkäigu). Võttes arvesse kõnealuse juhtumi erilisi asjaolusid 
ja Deltafina tegelikku panust töötlejate rikkumise tuvastamisel, vähendati ettevõttele 
määratud trahvi 50% võrra.

Tööstuslikud kotid99

194. 30. novembril trahvis komisjon kuut tööstuslike kilekottide tootjat kokku 
290,71 miljoni euroga kartellis osalemise eest Saksamaal, Beneluxi maades, Prantsus-
maal ja Hispaanias. 1996. aastal kontrollisid kartellis osalejad umbes 75% nimetatud 
riikide tööstuslike kilekottide turust. Nad leppisid omavahel kokku geograafiliste piir-
kondade hindades ja müügikvootides, jagasid jaotusskeemide järgi suurte klientide tel-
limusi, korraldasid kokkuleppelisi pakkumismenetlusi ja vahetasid müügimahte ning 
hindu käsitlevat teavet, mõni neist tegi seda rohkem kui 20 aasta jooksul alates 1982. 
aastast kuni 2002. aastani. Kartell moodustati kahel tasandil: ülemaailmsel tasandil kut-
seliidu „Valveplast” raames, milles osalejad kohtusid kolm-neli korda aastas, ning piir-
kondlike ja funktsionaalsete alarühmade tasandil, kes kohtusid samuti regulaarselt.

195. Tööstuslikke kilekotte kasutatakse mitmesuguste toodete, peamiselt tööstus-
toodete, aga ka tarbijatele mõeldud toodete, näiteks toormaterjalide, väetiste, põlluma-
jandussaaduste, loomasööda ja ehitusmaterjalide pakkimiseks.

196. Uurimist alustati teabe alusel, mille esitas komisjonile üks kartelli liige British 
Polythene Industries (BPI) vastavalt 1996. aasta leebema kohtlemise teatisele. 2002. aas-
ta juunis korraldas komisjon üllatuskontrollkäike enamiku kartellis osalejate ruumides-
se. BPI vabastati trahvist täielikult, sest ta oli esimene, kes esitas komisjonile tõendeid, 
mis olid aluseks kontrollkäikudele. Mitme teise ettevõtja trahvisummat vähendati vas-
tavalt leebema kohtlemise teatisele vastutasuks nende antud teabe eest (Trioplast, Bisc-
hof + Klein, Cofira-Sac) või selle eest, et nad ei vaidlustanud neile adresseeritud vastu-
väiteteatisi (Nordfolien, Bonar Technical Fabrics ja Low & Bonar). Raskendavate 

98 Juhtum COMP/38.238, toortubakas, Hispaania (mitteametlik versioon on kättesaadav konkurentsi 
peadirektoraadi veebilehel).

99 Juhtum COMP/38.354 , tööstuslikud kotid.
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asjaolude tõttu suurendati trahve, mis määrati ettevõtetele Bischof + Klein (uurimise 
ajal dokumentide hävitamine) ja UPM-Kymmene (sama tüüpi rikkumise kordumine).

Kummikemikaalid100

197. 21. detsembril trahvis komisjon nelja ettevõtjat kokku 75,86 miljoni euroga 
kummikemikaalide kartelli moodustamise eest. Asjaomased ettevõtjad leppisid kokku 
teatud kummikemikaalide (antioksüdantide, antiosonantide ja põhikiirendite) hindu 
ja/või hinnatõusu käsitleva teabe vahetamises EMP ja ülemaailmsel turul.

198. Kummikemikaalid on sünteetilised või orgaanilised kemikaalid, mis hõlbusta-
vad kummitoodete valmistamist või parandavad nende omadusi ja mida kasutatakse 
väga laialdaselt, peamiselt autode ja muude sõidukite rehvide tootmisel. 2001. aastal oli 
EMP turu hinnanguline väärtus umbes 200 miljonit eurot ja maailmaturu väärtus 
1,5 miljardit eurot.

199. Kummikemikaalide sektori uurimist alustati pärast seda, kui Flexsys esitas 
2002. aasta aprillis tingimusliku trahvidest vabastamise taotluse. 2002. aasta septembris 
kontrollis komisjon ette teatamata ettevõtteid Bayer, Crompton Europe ja General Qui-
mica. Pärast kontrollimist esitasid Crompton (praeguse nimega Chemtura), Bayer ja 
General Quimica leebema kohtlemise taotlused.

200. Kuigi paljud asjaolud viitasid sellele, et kummikemikaalide tööstuses kooskõlas-
tati tegevusi aeg-ajalt juba 1970. aastatel, oli komisjonil piisavalt kindlaid tõendeid ainult 
selle kohta, et aastatel 1996–2001 tegutsenud kartellis osalesid Flexsys, Bayer ja Crompton 
(praeguse nimega Chemtura) (sealhulgas Crompton Europe ja Uniroyal Chemical Com-
pany) ja aastatel 1999–2000 tegutsenud kartellis osales General Quimica. Kuigi Repsol 
YPF SA ja Repsol Quimica SA ei olnud kõnealuste kokkulepete osapooled, peeti neid 
siiski vastutavaks neile täielikult kuuluva tütarettevõtte General Quimica tegevuse eest

c. euroopa konkurentsiVõrgustik: koostööÜleVaaDe

1. Üldine ülevaade

201. 2005. aasta oli esimene määrusega (EÜ) nr 1/2003 loodud täitesüsteemi raken-
damise täisaasta. Nimetatud aastal süvenes koostöö ELi liikmesriikide konkurentsiasu-
tuste ja komisjoni vahel. Määruses sätestatud mehhanismid, mille eesmärk on tagada 
tulemuslik ja järjepidev õigusaktide täitmine, toimisid sujuvalt kogu aasta kestel.

1.1. Poliitiline koostöö

202. 2005. aastal kasutati Euroopa konkurentsivõrgustikku ELi konkurentsiasutus-
te foorumina, kus arutati üldisi konkurentsipoliitika küsimusi. Küsimuste arutamiseks 
toimus neli foorumit.

�00 Juhtum COMP/38443, kummikemikaalid.
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203. Esiteks korraldati konkurentsi peadirektoraadi peadirektori ja riikide konku-
rentsiasutuste juhtide kohtumine, kus arutati olulisi konkurentsipoliitika küsimusi; sel-
liseid kohtumisi kavatsetakse korraldada kord aastas. 2005. aastal keskendus arutelu 
asutamislepingu artiklit 82 käsitlevale poliitikale.

204. Teiseks kohtusid riikide konkurentsiasutused ja komisjon plenaaristungitel, kus 
arutati ühist huvi pakkuvaid monopolivastase poliitika küsimusi ja vahetati kogemusi 
ning oskusteavet; sellised arutelud ja kogemuste vahetamine aitavad kaasa üldise konku-
rentsikultuuri loomisele võrgustikus; näiteks toimus kasulik valdkondlike uurimiste ja 
leebema kohtlemise programmi raames ettevõtetelt suuliste tunnistuste võtmise menet-
luse arutelu. Plenaaristungid annavad võrgustiku liikmetele ka võimaluse arutada komis-
joni ettepanekuid, näiteks kahju hüvitamise hagisid käsitlevat rohelist raamatut.

205. Kolmandaks on loodud kuus eriküsimustega tegelevat töörühma. Üks töö-
rühm tegeles 2005. aastal uue täitesüsteemi rakendamise tõttu tekkivate ülemineku-
probleemidega; teine töörühm tegeles leebema kohtlemise programmide erinevustest 
tekkivate võimalike probleemidega; kolmas töörühm tegeles liikmesriikides kohaldata-
vate menetluste ja karistuste erinevustega; neljas töörühm tegeles Euroopa konkurentsi-
võrgustikku käsitleva teabe ja selle levitamisega; viies töörühm tegeles turgu valitseva 
seisundi kuritarvitamisega seotud küsimustega ja kuuendasse töörühma kuuluvad Eu-
roopa konkurentsivõrgustiku liikmesasutuste konkurentsi peaökonomistid. Nimetatud 
töörühmad on suurepäraseks konkreetsete küsimustega seotud kogemuste vahetamise 
ja parimate tavade väljaselgitamise kohaks.

206. Lõpetuseks, 13 Euroopa konkurentsivõrgustiku valdkondlikku alarühma tege-
lesid kindla valdkonnaga.101 Mõned neist korraldasid regulaarseid kohtumisi, teised suht-
lesid peamiselt elektroonilisel teel; nad tegelevad valdkondlike küsimustega ja nende 
raames saab vahetada kogemusi ning parimaid tavasid; 2005. aastal uuris näiteks tele-
kommunikatsiooni alarühm telekommunikatsiooniturul kehtivate hulgi- ja jaehindade 
liiga väikese erinevuse probleemi ja energeetika alarühm tegeles pikaajaliste gaasitarne-
lepingutega. Valdkondlikud alarühmad tagavad kooskõlastatud tegevuse ja ühtse käsit-
lusviisi ning järjepidevuse ELi konkurentsiõiguse rakendamisel ning nende tegevus 
hõlmab rohkemat kui üksikute juhtumite käsitlemine.

1.2. Siseriiklike õigusaktide kohandamine, et tagada konkurentsieeskirjade 
tõhus täitmine riikide konkurentsiasutuste poolt

207. 2005. aastal tehti liikmesriikides olulist tööd õigusaktidega, et tagada määruse 
(EÜ) nr 1/2003 tõhus toimimine. Lisaks määruse (EÜ) nr 1/2003 rakendamisest tulene-
vatele õiguslikele kohustustele võib täheldada siseriiklike õigusaktide sarnastumist ELi 
õigusega. See kajastub näiteks teatamise süsteemi kaotamises paljudes liikmesriikides; 
praegusel ajal on ainult kaheksa liikmesriiki, kus konkurentsiõigus ei ole kohandatud 
määruses (EÜ) nr 1/2003 ettenähtud asutamislepingu artikli 81 lõike 3 otsesele kohal-

�0� Pangandus, väärtpaberid, kindlustus, toiduained, farmaatsiatooted, vabad elukutsed, tervishoid, 
keskkond, energeetika, raudteed, mootorsõidukid, telekommunikatsioon, meedia.
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damisele; neist kolm liikmesriiki kaaluvad oma süsteemi muutmist. Samuti on õigusak-
te kohandatud vastavalt komisjoni uurimisvolitustele, näiteks seoses eravalduste uuri-
misega. Sarnastumist on märgata ka otsuste puhul, mida riikide konkurentsiasutused 
võivad vastu võtta: nad võivad anda korralduse ajutiste meetmete võtmiseks ja aktsep-
teerida võetavaid kohustusi.

208. Teine märgatav arengutendents seisneb siseriiklike leebema kohtlemise prog-
rammide kasutamises: kui 2000. aastal rakendati leebema kohtlemise programmi ainult 
kolmes liikmesriigis, siis nüüd on see kasutusel 19 liikmesriigis. Nendest liikmesriiki-
dest, kus sellist programmi veel pole (Hispaania, Itaalia, Malta, Portugal, Sloveenia, Taa-
ni), kaaluvad vähemalt kolm programmi kasutuselevõttu. Kartellide vastu võitlemise 
seisukohast on see väga olulise tähtsusega, sest leebema kohtlemise programmid on 
kartellide tõhusa avastamise aluseks. Samuti lihtsustab see tunduvalt potentsiaalsetel 
taotlejatel leebema kohtlemise programmi kasuks otsustamist, sest nüüd on nad kaits-
tud peaaegu terves Euroopa Liidus.

1.3. Üksikute juhtumitega seotud koostöö

209. Euroopa konkurentsivõrgustiku liikmete koostöö üksikute juhtumite uurimi-
sel on keskendatud riikide konkurentsiasutuste kahele põhilisele teavitamiskohustusele: 
komisjoni tuleb teavitada menetluse alguses (määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 11 lõige 3) 
ja enne lõpliku otsuse vastuvõtmist (määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 11 lõige 4). Esimene 
teavitamisnõue lihtsustab juhtumite üleandmist neil harvadel juhtudel, kui see osutub 
vajalikuks, ning teisega tagatakse ELi õiguse ühetaoline kohaldamine.

Juhtumite üleandmine

210. Komisjonile teatati umbes 180 uuest juhtumi menetlemisest, mille algatasid 
liikmesriikide konkurentsiasutused. Sellise teabe põhjal korraldatakse vajaduse korral 
juhtumite üleandmise arutelu, et tagada tõhusaim tööjaotus Euroopa konkurentsivõr-
gustikus mõne kindla juhtumi uurimisel.
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2005. aastal liikmesriikide konkurentsiasutuste 
algatatud uute juhtumite uurimised rikkumise liikide kaupa

Art. 81
51%

Art. 82
34%

Art. 81/82
15% Art. 81

Art. 82

Art. 81/82

211. Võrgustikusisese tööjaotuse kogemus kinnitab, et määruse ja võrgustikku kä-
sitleva teatisega kasutusele võetud paindlik ja pragmaatiline käsitlusviis toimib tegelik-
kuses väga hästi. Sellest hoolimata tuleks märkida, et nagu võrgustikku käsitlevas teati-
ses102 ennustati, antakse juhtumeid üle väga harva, võrreldes juhtumite üldarvuga, mida 
Euroopa konkurentsivõrgustiku liikmed menetlevad. 2005. aasta kogemus näitas, et Eu-
roopa konkurentsivõrgustiku tööjaotus mängis olulist rolli kahes peamises valdkon-
nas.

212. Esimene situatsioon, kus Euroopa konkurentsivõrgustiku tööjaotus on oluline, 
on seotud kartellijuhtumite menetlemise algusetapiga, millele järgneb uurimine. Selli-
ses olukorras on tarvis tagada konfidentsiaalsus ja tegutseda kiiresti.

213. Näiteks võib tuua uurimise lehtklaasisektoris.103 Uurimine algas sellest, et mit-
me liikmesriigi konkurentsiasutustele teatati hindade kehtestamisega tegelevast kartel-
list. Võttes arvesse, et juhtumi arvatava ulatuslikkuse tõttu võiks komisjon asjasse sek-
kuda, teatasid liikmesriikide konkurentsiasutused juhtumist kohe komisjonile ja tegid 
ettepaneku seda uurida. Vastavalt artiklile 12 esitatud teabe alusel tegi komisjon kont-
rollkäike. Praegu analüüsib komisjon kogutud tõendeid. See on ilmekas näide sellest, 
kuidas Euroopa konkurentsivõrgustiku liikmete tihe koostöö aitab kaasa konkurent-
sieeskirjade tõhusale täitmisele. Komisjon ja liikmesriikide konkurentsiasutused tegid 

�02 Võrgustikuteatis, punkt 6.
�03 Pressiteade MEMO 05/63, 24.2.2005.
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koostööd ka mitme juhtumi uurimise algetapis, mille kohta oli esitatud leebema kohtle-
mise taotlus.

214. Teine situatsioon on seotud teatud arvu kaebustega, mis saadeti komisjonile 
või liikmesriigi konkurentsiasutusele või mõlemale104 ja mida kontrollis või kontrollib 
võrgustikku kuuluv asjakohane asutus.

Järjekindel kohaldamine

215. Et tagada asutamislepingu artiklite 81 ja 82 järjekindel kohaldamine, on mää-
ruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 11 lõikes 4 sätestatud, et riikide konkurentsiasutused peavad 
hiljemalt 30 päeva enne keelava või kohustusi heakskiitva otsuse vastuvõtmist teatama 
sellest komisjonile. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 11 lõikele 5 võivad riikide 
konkurentsiasutused konsulteerida komisjoniga kõigi juhtumite asjus, mis on seotud 
ELi õiguse kohaldamisega.

216. 2005. aastal teatas 18 riigi konkurentsiasutust komisjonile artikli 11 lõike 4 
kohaselt kavandatud otsustest peaaegu 80 juhtumis. Need juhtumid olid seotud erine-
vates majandussektorites asetleidnud rikkumistega.

2005. aastal liikmesriikide konkurentsiasutuste 
esitatud kavandatud otsused rikkumise liikide kaupa*

Art. 82
37%

Art. 81
49%

Art. 81/82
14%

Art. 81

Art. 82

Art. 81/82

* Tabel kajastab ainult kavandatud otsuseid, mida liikmesriikide konkurentsiasutused 
   on esitanud artikli 11 lõike 4 kohaselt.

217. Komisjon ei alustanud ühegi nimetatud juhtumi uurimist. Paljudel juhtudel 
alustasid konkurentsi peadirektoraadi talitused riikide konkurentsiasutustega mitmesu-
guste küsimuste mitteametlikku arutelu ja esitasid oma märkused ning andsid asutuste-
le nõu. Nimetatud märkusi, mis ei kajasta komisjoni ametlikku seisukohta, peetakse 

�04 Selline võimalus on ette nähtud komisjoni teatises kaebuste käsitlemise kohta komisjonis vastavalt 
Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklitele 8� ja 82 (ELT C �0�, 27.4.2004, lk 65, punkt �9 jj).
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konkurentsiasutuste siseseks kirjavahetuseks ja need ei ole määruse (EÜ) nr 1/2003 ko-
haselt osapooltele kättesaadavad. Kui riigi konkurentsiasutus kavandab esitada nende 
märkuste põhjal uusi vastuväiteteatisi ettevõtjatele, tuleb esitada veel üks vastuväitetea-
tis (või sellega samaväärne siseriiklik dokument) ja pooled ära kuulata. 2005. aastal seda 
ei tehtud.

218. 2005. aastal ELi konkurentsiasutuste vahel toimunud avalikud ja konstruktiiv-
sed arutelud on kaasa aidanud ELi konkurentsieeskirjade sujuvale ja järjekindlale täit-
misele.

2. euroopa liidu konkurentsieeskirjade kohaldamine eli liikmesriikide 
kohtutes: aruanne määruse (eÜ) nr 1/2003 artikli 15 rakendamise kohta

2.1. Abi teabe või arvamuse vormis

219. Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 15 lõike 1 kohaselt võivad siseriiklike kohtute 
kohtunikud taotleda, et komisjon edastaks tema valduses olevat teavet või avaldaks ar-
vamust ELi konkurentsieeskirjade kohaldamisega seotud küsimuste kohta. 2005. aastal 
vastas komisjon kolmele siseriiklike kohtute kohtunike teabetaotlusele ja esitas kuus 
arvamust: kolm vastust Belgia kohtute taotlustele, ühe Leedu kohtule ja kaks Hispaania 
kohtutele (vt arvamuste kokkuvõtet allpool). Kolmele 2005. aastal saadud taotlusele ei 
olnud aasta lõpus veel vastatud.

220. Et edendada ELi konkurentsiõiguse ühetaolist kohaldamist ja vältida komisjo-
ni ning riikide konkurentsiasutuste vastandlikke arvamusi, lepiti kokku, et kohe, kui 
liikmesriigi kohus pöördub komisjoni või riigi konkurentsiasutuse poole ELi konku-
rentsiõiguse kohaldamise kohta arvamuse saamiseks, teavitavad komisjon ja riigi kon-
kurentsiasutus sellest teineteist.

221. Läbipaistvuse suurendamiseks otsustati teha avalikkusele kättesaadavaks mää-
ruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 15 lõike 1 kohaselt esitatud liikmesriigi kohtu taotlusel aval-
datud komisjoni arvamused ELi konkurentsieeskirjade kohaldamise kohta. Arvamused 
avaldatakse konkurentsi peadirektoraadi veebilehel pärast seda, kui asjas, mille kohta 
arvamust küsiti, tehtud kohtuotsusest on komisjonile teatatud vastavalt määruse (EÜ) 
nr 1/2003 artikli 15 lõikele 2. Arvamused avaldatakse ainult seadusega lubatud ulatuses, 
võttes eelkõige arvesse taotluse esitanud kohtu menetluskorda.

2.2. Liikmesriikide kohtute otsused

222. Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 15 lõikes 2 on sätestatud, et liikmesriigid pea-
vad edastama komisjonile koopia siseriiklike kohtute kõigist kirjalikest otsustest, mis 
käsitlevad asutamislepingu artiklite 81 või 82 kohaldamist. 2005. aastal sai komisjon 54 
kohtuotsuse koopiad, mis avaldati konkurentsi peadirektoraadi kodulehel ulatuses, 
mida edastav asutus ei pidanud konfidentsiaalseks (konfidentsiaalsed kohtuotsused on 
ainult loetletud). Enamik neist kohtuotsustest (43) oli tehtud eraõiguslike hagide tule-
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musel ja nende eesmärk oli kokkuleppe tühistamine selle mittevastavuse tõttu Euroopa 
Liidu konkurentsieeskirjadega. Riigi konkurentsiasutuse haldusotsused läbi vaadanud 
apellatsioonikohtud tegid ainult 10 kohtuotsust.

2.3. amicus curiae sekkumine

223. Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 15 lõike 3 kohaselt saavad komisjon ja riikide 
konkurentsiasutused esitada liikmesriikide kohtutele märkusi ELi konkurentsieeskirja-
de kohaldamisega seotud asjaolude kohta. Komisjon 2005. aastal seda võimalust ei ka-
sutanud.

2.4. Siseriiklike kohtute kohtunike ELi konkurentsiõiguse alase täiendõppe 
rahastamine

224. Siseriiklike kohtute kohtunike ELi konkurentsiõiguse alane täiendõpe on ees-
kirjade tulemusliku ja ühetaolise kohaldamise tagamiseks väga oluline. 2005. aastal 
kaasrahastas komisjon 12 täiendõppeprogrammi, eraldades kõigi 25 liikmesriigi sise-
riiklike kohtute kohtunike täiendõppeks ligikaudu 600 000 eurot.

2.5. Komisjoni esitatud määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 15 lõike 1 kohaste 
arvamuste kokkuvõte

Belgia

Brüsseli apellatsioonikohus esitas arvamuse saamiseks järgmised kolm taotlust:

225. Esiteks küsis apellatsioonikohus, kas see on asutamislepingu artikliga 81 koos-
kõlas, kui pärast kümneaastase ainuõigusliku õlleostulepingu sõlmimist 1993. aastal 
sõlmis õlletootja 1997. aastal sama ostjaga viieaastase ainuõigusliku muude jookide kui 
õlle ostu lepingu. Kui lepinguid oleks peetud asutamislepingu artikliga 81 vastuolus ole-
vateks, oleks kohus palunud täpsustada, kui suures ulatuses on lepingud õigustühised 
vastavalt asutamislepingu artikli 81 lõikele 2.

226. Asutamislepingu artikliga 81 kooskõla küsimuses viidati arvamuses Euroopa 
Kohtu otsusele Delimitise kohtuasjas ja komisjoni vähese tähtsuse teatistele. Arvamuses 
juhiti tähelepanu asjaomastele grupierandi määrustele (nimelt määrusele (EÜ) nr 
1984/83 (kuni 31. maini 2000) ja seda asendanud määrusele (EÜ) nr 2790/1999). Seoses 
asutamislepingu artikli 81 lõike 2 kohaldamisalaga viidati asjaomasele Euroopa Kohtu 
praktikale, eriti Courage’i kohtuasjas tehtud otsusele.

227. Teiseks küsis apellatsioonikohus, kas veokinäituse korraldaja ja näitusel ekspo-
neeritud veokite importijate ning edasimüüjate vahel sõlmitud kokkulepe võis asuta-
mislepingu artiklite 81 ja 82 kohaselt sisaldada keeldu osaleda kuus kuud enne näitust 
sarnasel üritusel Belgias.
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228. Arvamuses esitati asutamislepingu artikli 81 analüütiline raamistik, juhtides 
tähelepanu artikli 81 lõike 3 kohaldamise suunistele ja komisjoni otsustele, mis käsitle-
vad näitusi. Rõhutati asjaomase siseriikliku turu kindlaksmääramise vajadust, et hinna-
ta, kas konkurentsikeelukohustus oleks konkurendid turult välja tõrjunud. Samuti selgi-
tati arvamuses asutamislepingu artiklite 81 ja 82 vahelist seost ja rõhutati, et asjaolude 
hindamisel asutamislepingu artikli 82 alusel saab arvesse võtta saavutatud efektiivsust.

229. Lõpetuseks küsis apellatsioonikohus, kas autoritasude kogumise ühingu keh-
testatud kriteeriumid, millest lähtutakse teatud kommertstarbijatele peaorganisaatori 
staatuse andmisel, ja neile võimaldatud 50% mahahindlus on kooskõlas asutamislepin-
gu artikliga 82 või on tegemist ebaseadusliku diskrimineerimisega nimetatud sätte tä-
henduses.

230. Arvamuses esitati autoritasude kogumise ühinguid käsitlevale kohtupraktika-
le viidates mitmesuguseid asjaolusid, mida saab arvesse võtta, et otsustada, kas kritee-
riumid või nende kohaldamine võivad kujutada endast asutamislepingu artikli 82 rik-
kumist.

Hispaania

231. Arvamust taotleti seoses Hispaania naftatoodete hulgimüügiturul tegutseva 
tarnija ja teenindusjaama haldava ettevõtja vahelise kohtuvaidlusega. Hispaania kohus 
küsis, kas tarnija Hispaania võrgustiku tüüp ja suurus võivad mõjutada liikmesriikide-
vahelist kaubandust ja piirata konkurentsi ning kas pooltevaheliste lepinguliste suhete 
puhul saab kohaldada artikli 81 lõikes 3 ettenähtud erandit.

232. Arvamuses selgitati, kuidas komisjon hindab selliste ainuõiguslike tarnelepin-
gute vastavust ELi konkurentsiõigusele. Rõhutati, et ainuõiguslikud tarnelepingud või-
vad põhjustada konkurentide turult väljatõrjumise, ja selgitati Euroopa Kohtu praktika-
le (Delimitis), komisjoni suunistele ja teatistele ning seoses juhtumiga COMP/38.348 
(Repsol) avaldatud artikli 27 lõike 4 kohasele teatisele viidates, kuidas hinnata võimalik-
ku turult väljatõrjumist. Arvamuses viidati komisjoni artikli 81 lõike 3 kohaldamist kä-
sitlevatele suunistele, mida tuleks kasutada, et hinnata, kas leping vastab artikli 81 lõikes 
3 sätestatud tingimustele.

233. Seoses sarnase juhtumiga küsis Hispaania kohus, kas naftatoodete hulgimüüja 
ja teenindusjaama haldava ettevõtja vahel sõlmitud kokkulepe oli kooskõlas asutamisle-
pingu artikliga 81. Eriti soovis kohus, et selgitataks, kas konkurentsikeelukohustus ja 
jaemüügihinna hoidmise kohustus on kooskõlas asutamislepingu artikliga 81 ja kas kõ-
nealuse kokkuleppe suhtes võib kohaldada grupierandi määruseid ning kas teenindus-
jaama haldavat ettevõtjat saab pidada vahendajaks.

234. Arvamuses väidetakse, et jaemüügihinna hoidmise kohustuse raskekujuline 
piirang välistab grupierandi kohaldamise ja jaemüügihinna hoidmise kohustuse piira-
mist käsitlevad sätted on õigustühised, kui need ei ole tõelise agendilepingu osaks. Ko-
misjoni suunistele viidates kirjeldati arvamuses kriteeriume, mille alusel hinnata, kas 
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jaemüüja on vahendaja ELi konkurentsieeskirjade alusel. Viidates Euroopa Kohtu prak-
tikale (Delimitis), komisjoni suunistele ja teatistele ning seoses juhtumiga COMP/38.348 
(Repsol) avaldatud artikli 27 lõike 4 kohasele teatisele, selgitati, kuidas analüüsida võima-
likku turult väljatõrjumist ja hinnata, kas lepingu suhtes saab kohaldada artikli 81 lõikes 
3 ette nähtud erandit. Lõpetuseks märgitakse arvamuses, et kohtunik otsustab, kas õigus-
tühiseks peetud sätet saab lepingust välja jätta või on kogu leping õigustühine.

Leedu

235. Vilniuse ringkonnakohus küsis, kas see on kooskõlas asutamislepingu artikli 
86 lõikega 1 (koostoimes asutamislepingu artikliga 82), kui kohalik omavalitsus korral-
dab pakkumismenetluse jäätmekogumise ainuõiguse andmiseks 15 aastaks. Kohtus 
arutusel oleva hagi esitaja väidab, et pikaajaline ainuõigus annab kontsessiooniomani-
kule võimaluse kehtestada teatud klientidele liiga kõrgeid hindu.

236. Arvamus käsitleb asutamislepingu artikli 82 kohase turgu valitseva seisundi ole-
masolu jäätmekäitlussektoris, viidates jäätmekäitlust käsitlevale Euroopa Kohtu praktika-
le (Københavns105 ja Dusseldorp106) ja komisjoni teatisele asjakohase turu määratluse koh-
ta ühenduse konkurentsiõiguse kohaldamisel.107 Arvamuses kirjeldatakse tingimusi, mis 
peavad olema täidetud, et tuvastada artikli 86 lõike 1 rikkumist koostoimes asutamislepin-
gu artikliga 82, st turgu valitseva seisundi kuritarvitamine eduka kontsessiooniomaniku 
poolt peab vältimatult või vähemalt tõenäoliselt tulenema pakkumise tingimustest. Lõpe-
tuseks on arvamuses Københavnsi kohtuotsusele viidates märgitud, et vastavalt asutamis-
lepingu artikli 86 lõikele 2 võib konkurentsieeskirjade rikkumine olla õigustatud.

3. euroopa konkurentsivõrgustiku koostöö erinevates valdkondades

Euroopa konkurentsivõrgustikust teavitamisega tegelev töörühm

237. Euroopa konkurentsivõrgustikust teavitamisega tegelev töörühm sai tegutse-
miseks volitused ja hakkas kõigepealt tegelema järgmiste küsimustega: Euroopa konku-
rentsivõrgustiku üldkirjelduse koostamine; konkurentsi peadirektoraadi veebilehel 
avaldatavate Euroopa konkurentsivõrgustiku tegevust käsitlevate statistiliste andmete 
kogumine ja avaldamine; Euroopa konkurentsivõrgustiku veebilehe koostamine; Eu-
roopa konkurentsivõrgustiku logo loomine ja kõige sagedamini esitatavate küsimuste 
teksti koostamine. Konkurentsi peadirektoraadi veebilehte uuendatakse ja alates sep-
tembrist avaldatakse igal kuul võrgustikku kuuluvate asutuste menetluses olevate mo-
nopolivastaste juhtumite andmed ajutiselt konkurentsi peadirektoraadi veebilehe ak-
tuaalsete teemade rubriigis.

�05 Kohtuasi C-209/98, Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD) v. Københavns Kommune, 
EKL 2000, lk I-3743.

�06 Kohtuasi C-203/96, Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV jt v. Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, EKL �998, lk I-4075.

�07 EÜT C 372, 9.�2.�997, lk �.
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Turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega tegelev Euroopa konkurentsivõrgustiku 
töörühm

238. Turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega tegelev Euroopa konkurentsivõr-
gustiku töörühm kohtus veebruarist aprillini viis korda. Kohtumistel arutati teatud tüü-
pi kuritarvitusi (turuvallutuslikku hinnakujundust, keeldumist lepingust, hulgi- ja jae-
hindade liiga väikest erinevust, mahahindlusi, liiga kõrge hinna kehtestamist ja 
diskrimineerimist) liikmesriikide konkurentsiasutuste esitatud juhtumite abil. Üldiselt 
näitasid arutelud, et erinevad täitemenetlused on paljuski sarnased ja ka tekkivad prob-
leemid on samad või sarnased.

Euroopa konkurentsivõrgustiku konkurentsi peaökonomistide töörühm

239. Euroopa konkurentsivõrgustiku konkurentsi peaökonomistide töörühma esi-
mene kohtumine toimus 30. septembril. Arutati mitme valitud ühinemis- ja monopoli-
vastase juhtumi majanduslikku analüüsi. Selle alarühma eesmärk on tihendada liikmes-
riikide konkurentsiasutuste ökonomistide ja komisjoni vahelisi kontakte ja töötada 
välja konkurentsipoliitika modelleerimise vahendite tehniline oskusteave ja ühine kasu-
tusviis. Järgmise sammuna toimub 2006. aasta märtsis ad hoc kohtumine, kus arutatak-
se konkurentsiasutuste ökonomistide töömeetodeid.

Euroopa konkurentsivõrgustiku telekommunikatsiooni ja postiteenuste alarühm

240. 2005. aastal tegelesid liikmesriikide konkurentsiasutused aktiivselt telekommu-
nikatsiooni ja postiteenuste sektoriga, esitades Euroopa konkurentsivõrgustikule aruta-
miseks mitmeid uusi juhtumeid ja kavandatud otsuseid. Asutamislepingu artikliga 81 
olid seotud ainult mõned üksikud juhtumid. Suurem osa juhtumitest oli ettearvatult seo-
tud turgu valitsevate operaatorite katsetega oma seisundit kuritarvitada, mis sageli seis-
nes eelnevate kaubaturgude (juurdepääs) jõu ärakasutamises järgnevatel kaubaturgudel 
(teenused), näiteks lairiba- või telefonside turul. Olgu märgitud, et peaaegu 50% kõiki-
dest Euroopa konkurentsivõrgustikus käsitletud artikli 82 rikkumise juhtumitest tele-
kommunikatsioonisektoris olid seotud liiga väikese hulgi- ja jaehindade erinevusega, 
mis oli ka telekommunikatsiooni töörühma esimese kohtumise teemaks. Postisektoris 
oli enamik juhtumeid seotud mitmesuguste rikkumistega, mille eesmärk oli turujõu ka-
sutamine või monopoolsete turgude sidumine konkurentsile avatud turgudega. Liikmes-
riikide menetluses olevate juhtumite suur hulk näitab, et monopolivastaste konkurentsi- 
eeskirjade kohaldamisel lisaks kõnealust sektorit reguleerivatele õigusaktidele on veel 
palju arenguruumi.

Euroopa konkurentsivõrgustiku energeetika alarühm

241. 2005. aasta oli konkurentsiasutuste energeetikasektoris tehtud koostöö seisu-
kohalt väga oluline, sest energeetikasektor ei ole esmajärgulise tähtsusega mitte ainult 
komisjoni jaoks, vaid ka paljude liikmesriikide konkurentsiasutuste jaoks. 2004. aastal 
moodustatud alarühm kohtus 2005. aastal kolm korda. Aprillis ja juulis peeti kaks koos-
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olekut, kus arutati tehnilisi küsimusi, ja novembris toimus konkurentsiasutuste ning 
energiasektorit reguleerivate organite juhtide kohtumine. Alarühma kohtumistel kes-
kenduti komisjonis ja teatud liikmesriikide asutustes käimasolevatele/lõpetatud gaasi- 
ja elektrisektori uurimistele. Novembris toimunud kohtumisel toetasid konkurentsiasu-
tuste juhid ja energiasektorit reguleerivad organid valdkondlikes uurimistes tehtud 
konkurentsi peadirektoraadi esialgseid otsuseid, mida tutvustati töödokumendis. Ala-
rühm arutas ka elektri hulgimüügituru määratlusi. Paljud liikmesriigi tasandil uuritud 
väljapaistvad energeetikasektori juhtumid esitati komisjonile, sest need olid seotud väga 
oluliste probleemidega, näiteks pikaajaliste gaasitarnelepingute vastavus ELi konku-
rentsieeskirjadele või liiga kõrgete hindade kehtestamine elektrisektoris.

Euroopa konkurentsivõrgustiku raudteede alarühm – raudteetranspordi 
konkurentsivõrgustik

242. Raudteetranspordi konkurentsivõrgustik kohtus märtsis kolmandat korda. Pä-
rast varasemaid arutelusid oli võimalik kõigepealt vahetada arvamusi raudteetransporti 
reguleerivate organite vahel selle kohta, kuidas tugevdada liikmesriikide konkurentsi-
asutuste ja raudteetransporti reguleerivate organite vahelist koostööd raudteeturu ava-
misel. Arvamusi kavatsetakse edaspidi vahetada kord aastas. Eesmärk on kindlaks teha 
raudteetranspordi turgude konkurentsi/avamise kitsaskohad ja otsustada, milline asu-
tus on meetmete võtmiseks kõige sobivam. Raudteetranspordi konkurentsivõrgustiku ja 
raudteetransporti reguleerivate asutuste koostöö on osutunud väga viljakaks. Tuleb jät-
kata uute võimaluste otsimist ja otsustada konkreetsete meetmete võtmist, mis lihtsus-
taksid märkimisväärselt uustulnukate turuletulekut ja parandaksid valdkondlikku kon-
kurentsi.

Euroopa konkurentsivõrgustiku keskkonna alarühm

243. 2005. aastal arutas Euroopa konkurentsivõrgustiku keskkonna alarühm sep-
tembris konkurentsi peadirektoraadi veebilehel avaldatud dokumenti, mis käsitles jäät-
mehooldussektori konkurentsiprobleeme. Dokumendis käsitletakse jäätmehooldussüs-
teemidega seotud monopolivastase võitluse küsimusi, eriti pakendijäätmete, auto- 
 vrakkide ja elektrooniliste jäätmetega seotud probleeme.

Euroopa konkurentsivõrgustiku väärtpaberiekspertide alarühm

244. Septembris toimus Euroopa konkurentsivõrgustiku väärtpaberiekspertide ala-
rühma kolmas iga-aastane kohtumine. Regulaarsed kontaktid aitavad kaasa konkurent-
sieeskirjade kohaldamisele kõnealuses sektoris liikmesriikide ja Euroopa Liidu tasandil. 
Selle kohtumise, kus liikmesriikide konkurentsiasutused vahetasid viimase aja kogemu-
si, peateemaks oli konsolideerumine. Uue algatusena esitati mõned esialgsed teoreetili-
sed mudelid selle kohta, kuidas arveldussektori konsolideerumine mõjutab heaolu.
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D. ValituD kohtuasjaD

max.mobil108

245. 22. veebruari otsusega tühistas Euroopa Kohus Esimese Astme Kohtu otsuse 
kohtuasjas T-54/99, max.mobil v. komisjon, millega tunnustati kaebuse esitaja üldist 
õigust vaidlustada komisjoni keeldumine meetmete võtmisest vastavalt asutamislepin-
gu artikli 86 lõikele 3. Euroopa Kohus teatas oma otsuses, et artikli 86 lõike 3 alusel 
saadetud kaebuse esitajad ei saa vaidlustada komisjoni otsust liikmesriigi vastu menet-
lust mitte algatada, sest selline toiming ei loo õiguslikult siduvaid tagajärgi. Seda tehes 
kinnitas Euroopa Kohus komisjoni tava, mille kohaselt asutamislepingu artikli 86 lõike 
3 alusel esitatud kaebusi käsitletakse samamoodi kui asutamislepingu artikli 226 alusel 
esitatud kaebusi.

Syfait (Glaxo Greece)109

246. 30. mai kohtuotsusega lükkas Euroopa Kohus tagasi vastuvõetamatu eelotsuse 
taotluse, mille esitas Kreeka konkurentsinõukogu seoses asutamislepingu artikli 82 tõl-
gendamisega farmaatsiatoodete paralleelse importimise suhtes. Euroopa Kohus leidis, 
et Kreeka konkurentsiasutus ei ole kohus asutamislepingu artikli 234 tähenduses. Selli-
sele järeldusele jõuti pärast seda, kui oli kaalutud mitmeid asjaolusid, sealhulgas piisa-
vaid tagatisi Kreeka konkurentsiasutuse sõltumatuse kindlustamiseks ja mis veelgi olu-
lisem, olukorda, kus konkurentsiasutus võib määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 11 lõike 6 
kohaselt vastu võetud komisjoni otsusega oma pädevuse kaotada.

Erigrafiit110

247. 15. juuni otsusega, mis käsitleb peamiselt trahve, toetas Esimese Astme Kohus 
sisuliselt kahte erigrafiidi sektori kartelli puudutava komisjoni 17. detsembri 2002. aasta 
otsuse järeldusi ja põhjendusi.

248. Esimese Astme Kohus kinnitas seoses ettevõtja mõistega, et komisjon võib ül-
diselt eeldada, et täielikus omanduses olev tütarettevõte järgib põhimõtteliselt talle ema-
ettevõtte poolt antud korraldusi ilma kontrollimata, kas emaettevõte tegelikult kasutas 
seda õigust.

249. Esimese Astme Kohus otsustas, et ülemaailmses hindade kehtestamisega tege-
levas kartellis osalejate vastava osakaalu hindamisel ja järelikult neile määratava trahvi 
baassumma arvutamisel on komisjonil õigus võrdlusarvudena kasutada ülemaailmset 
kaubakäivet ja turuosasid.

�08 Kohtuasi C-�4�/02 P, komisjon v. T-Mobile Austria GmbH.
�09 Kohtuasi C-53/03, Syfait jt v. GlaxoSmithkline AEVE.
��0 Liidetud kohtuasjad T-7�/03, T-74/03, T-87/03 ja T-9�/03, Tokai, Intech EDM ja SGL Carbon v. komis-

jon.



79

I. Monopolivastane võitlus. Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklid 8�, 82 ja 86

250. Esimese Astme Kohus kinnitas, et vastavalt territoriaalsuse põhimõttele ei ole 
selline tegevus vastuoluline, kui komisjon ja USA asutused kasutavad oma volitusi mää-
rata trahve ettevõtjatele, kes rikuvad EMP ja Ameerika Ühendriikide konkurentsiees-
kirju. Seetõttu ei riku komisjon ne bis in idem põhimõtet, kui ta määrab teatud rikkumi-
se eest ettevõtjale trahvi, kuigi see on talle juba USAs sama rikkumise eest määratud, 
isegi kui komisjon on trahvide määramisel viidanud ülemaailmsetele turuosadele ja üle-
maailmsele käibele.

251. Seoses kergendavate asjaoludega kinnitas Esimese Astme Kohus, et komisjon 
ei ole kohustatud ilmselge rikkumise lõpetamise eest trahvi vähendama, sõltumata sel-
lest, kas rikkumise lõpetamine toimus enne või pärast uurimist.

252. Trahve vähendati siiski kolmel põhjusel. Esiteks leidis Esimese Astme Kohus 
faktilise vea ühe trahvitu käibeandmetes. Teiseks leidis Esimese Astme Kohus, et ühe 
kartelliliikme tegevust ei saa kahe teise liikme omast nii kergesti eristada; seetõttu vä-
hendas Esimese Astme Kohus nimetatud ettevõttele raskendavate asjaolude eest määra-
tud kõrgemat trahvisummat 50%lt 35%ni. Kolmandaks otsustas Esimese Astme Kohus, 
et kui äriühing jaguneb enne keelava otsuse vastuvõtmist, tuleb trahvi piirmäärasid ko-
haldada jagunemise tulemusel tekkinud kõigi juriidiliste isikute suhtes eraldi; seetõttu 
vähendas Esimese Astme Kohus väiksemale trahvitule määratud trahvisummat. Üks 
äriühing on kohtuotsuse edasi kaevanud.111

Eelisoleeritud torud112

253. 28. juuni otsusega jättis Euroopa Kohus rahuldamata apellatsioonkaebused, 
mis olid esitatud Esimese Astme Kohtu 20. märtsi 2002. aasta otsuste113 vastu, mis olid 
seotud komisjoni otsusega eelisoleeritud torude juhtumis. Esimest korda kinnitas Eu-
roopa Kohus 1998. aasta suunistes trahvide kohta114 kirjeldatud komisjoni trahvide 
määramise meetodi õiguspärasust.

254. Euroopa Kohus otsustas, et sellise meetodi rakendamine ei ole vastuolus õi-
guspärase ootuse põhimõttega. Kohus rõhutas, et komisjonil on konkurentsipoliitikas, 
eriti trahvisummade määramisel, ulatuslik kaalutlusõigus. ELi konkurentsieeskirjade 
nõuetekohaseks kohaldamiseks on vajalik, et komisjonil oleks õigus igal ajal korrigeeri-
da trahvimäärasid vastavalt konkurentsipoliitika vajadustele. Trahviga lõppeda võivas 
haldusmenetluses osalevatel ettevõtjatel ei saa olla õiguspärast ootust, et komisjon ei 

��� Kohtuasi C-328/05 P, SGL Carbon v. komisjon.
��2 Liidetud kohtuasjad C-�89/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P – C-208/02 P ja C-2�3/02 P. Dansk Rørin-

dustri jt v. komisjon.
��3 Kohtuasjad T-2�/99, Dansk Rørindustri v. komisjon, EKL 2002, lk II-�68�; T-9/99, HFB jt v. komisjon, 

EKL 2002, lk II-�487; T-�7/99, KE KELIT v. komisjon, EKL 2002, lk II-�647; T-23/99, LR AF �998 v. komis-
jon, EKL 2002, lk II-�705; T-�5/99, Brugg Rohrsysteme v. komisjon, EKL 2002, lk II-�6�3; T-�6/99, Lö-
gstör Rör v. komisjon, EKL 2002, lk II-�633, ja T-3�/99, ABB Asea Brown Boveri v. komisjon, EKL 2002, 
lk II-�88�.

��4 Suunised määruse nr �7 artikli �5 lõike 2 ja ESTÜ asutamislepingu artikli 65 lõike 5 kohaselt määra-
tavate trahvide arvutamise meetodi kohta (EÜT C 9, �4.�.�998, lk 3).
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määra varem määratud trahvist suuremat trahvi või et trahvide arvutamisel kasutatakse 
teatud kindlat meetodit.

255. Peale selle leidis Euroopa Kohus, et ettevõtjad, näiteks kaebuse esitajad, võisid 
asjaomaste rikkumiste toimepanemise ajal põhjendatult eeldada, et kasutatakse suunis-
tes kirjeldatud uut trahvide arvutamise meetodit. Seega ei rikutud tagasiulatuva jõu 
puudumise põhimõtet. Lisaks teatas Euroopa Kohus, et trahvide määramisel kasutatava 
meetodi sätestamisel suunistes toimis komisjon õiguse piirides ja ei ületanud talle sea-
dusandja poolt antud kaalutlusõiguse piire.

Roostevaba teras (sulami lisamaks)115

256. 14. juuli otsustega lükkas Euroopa Kohus tagasi apellatsioonkaebused, mis 
olid esitatud Esimese Astme Kohtu 13. detsembri 2001. aasta otsuste116 vastu, mis suures-
ti toetasid komisjoni 31. jaanuari 1998. aasta otsust,117 millega trahviti kuut, enam kui 
80% Euroopa toodangust andvat roostevabast terasest tasapinnaliste terasetoodete toot-
jat ESTÜ lepingu artikli 65 rikkumise eest. Rikkumine seisnes roostevaba terase hinda-
de kooskõlastatud tõstmises, mida tehti sulami lisamaksu arvutamise meetodit muu-
tes.

257. Euroopa Kohus kinnitas, et komisjon ei saa eeldada, et emaettevõte, kes on 
omandanud teise osapoole tütarettevõtte ja võtab sõnaselgelt endale vastutuse nimeta-
tud tütarettevõtte tegevuse eest, on loobunud kasutamast oma kaitseõigust seoses tütar-
ettevõtte varasema tegevusega enne viimase varade üleandmist. Euroopa Kohus kordas 
veel kord, et kui lisaks asjaolude olemuse lihtsale tunnistamisele mööndakse sõnaselgelt 
rikkumist, võib see olla aluseks trahvisumma täiendavale vähendamisele 1996. aasta 
leebema kohtlemise teatise alusel.

SAS118

258. 18. juuni otsusega lükkas Esimese Astme Kohus tagasi kõik põhjendused, mis 
SAS esitas, et toetada oma taotlust vabastada end trahvist või trahvi vähendada, mille 
komisjon oli talle määranud 18. juuli 2001. aasta otsusega, milles leiti, et SAS ja Maersk 
Air olid turu jagamise kokkuleppeid sõlmides rikkunud asutamislepingu artiklit 81.

259. Esimese Astme Kohus otsustas, et komisjonil oli alust trahvi määramisel arva-
ta, et rikkumine oli „väga tõsine”, silmas pidades rikkumise iseloomu (mis on peamine 
kriteerium), selle geograafilist ulatust (kuna see hõlmas Taani suunduvaid ja sealt välju-
vaid lennuliine) ja selle märgatavat turumõju. Seoses rikkumise kestusega otsustas Esi-

��5 Liidetud kohtuasjad C-65/02 P ja C-73/02 P, Thyssen Krupp Stainless ja Thyssen Krupp Acciai specia-
li Terni v. komisjon, ja kohtuasi C-57/02 P, Acerinox v. komisjon.

��6 Liidetud kohtuasjad T-45/98 ja T-47/98, Krupp Thyssen Stainless ja Acciai speciali Terni v. komisjon, 
EKL 200�, lk II-3757, ja kohtuasi T-48/98, Acerinox v. komisjon, EKL 200�, lk II-3859.

��7 Juhtum COMP/35.8�4, sulami lisamaks (EÜT L �00, �.4.�998, lk 55). Otsuse tervikkirjeldus, vt �998. 
aasta konkurentsiaruanne.

��8 Kohtuasi T-24�/0�, SAS v. komisjon.
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mese Astme Kohus, et komisjon pidas kokkuleppe sõlmimise kuupäeva õigusega rikku-
mise alguskuupäevaks, hoolimata sellest et rikkumist alustati hiljem. Kohus otsustas ka, 
et ettevõtjate koostöövalmidus oli kergendava asjaoluna väheoluline; tähtis on ainult 
koostöö tegelik ulatus.

Luksemburgi õllekartell119

260. 27. juuli otsusega kinnitas Esimese Astme Kohus tervikuna komisjoni 5. det-
sembri 2001. aasta otsust, millega määrati trahv pikaajalise kartelli eest, mis moodustati 
Luksemburgis sõlmitud nn õlleklausleid sisaldava sõnaselge kokkuleppe teel. Esimese 
Astme Kohus kinnitas ka väljakujunenud kohtupraktikat, mille kohaselt ei ole mõju 
tarvis tõendada, kui rikkumise eesmärk on piirata konkurentsi. Esimese Astme Kohus 
otsustas, et trahvi määramisel võis nimetatud rikkumist pidada väga tõsiseks ainuüksi 
selle iseloomu tõttu ja et see oleks nii isegi siis, kui see puudutab ainult ühte liikmesriiki, 
antud juhul Luksemburgi.

DaimlerChrysler120

261. 15. septembri otsusega kinnitas Esimese Astme Kohus osaliselt komisjoni 10. 
oktoobri 2001. aasta otsust Mercedes-Benzi juhtumi kohta,121 milles komisjon väitis, et 
DaimlerChrysler AG oli ise või oma Belgia ja Hispaania tütarettevõtete kaudu rikkunud 
ELi konkurentsieeskirju. Otsusega määrati DaimlerChryslerile kolme rikkumise eest 
üle 71 miljoni euro suurune trahv. Esiteks lubas DaimlerChrysler oma Saksamaa vahen-
dajatel müüa klientidele uusi autosid ainult nende lepingus kindlaksmääratud territoo-
riumil, et vältida konkureerimist teiste võrgustiku liikmetega, ja nõuda väljastpoolt ni-
metatud territooriumi esitatud tellimuste korral klientidelt ettemaksu 15% uue auto 
hinnast. Teiseks karistati DaimlerChryslerit selle eest, et ta takistas oma Saksamaa va-
hendajatel autode müümist liisinguettevõtetele, mille puhul puudus kindel klient, takis-
tades neid nii hoidmast sõlmitavate rendilepingute jaoks varuks kohe kättesaadavaid 
sõidukeid. Kolmandaks osales DaimlerChrysler temale täielikult kuuluva Belgia tütar-
ettevõtte kaudu kokkulepetes, mille eesmärk oli piirata Belgias uute autode ostjatele teh-
tavaid allahindlusi.

262. Pärast DaimlerChrysleri esitatud apellatsioonkaebust tühistas Esimese Astme 
Kohus otsuse osa, mis käsitles kahte esimest, Saksamaa ja Hispaaniaga seotud rikku-
mist.

263. Seoses DaimlerChrysleri väidetava konkurentsivastase tegevusega Saksamaal 
leidis Esimese Astme Kohus, et DaimlerChrysleri poolt Saksamaal sõlmitud turustusle-
pinguid saab määratleda kui tõelisi agendilepinguid ja seetõttu ei kuulu need asutamis-
lepingu artikli 81 kohaldamisalasse. Esimese Astme Kohus jõudis sellele järeldusele pä-
rast seda, kui oli mõistnud, et Saksamaa vahendajad ei saanud DaimlerChrysleri nimel 

��9 Liidetud kohtuasjad T-49/02, T-50/02, T-5�/02, Brasserie nationale v. komisjon.
�20 Kohtuasi T-325/0�, DaimlerChrysler v. komisjon.
�2� Vt 200�. aasta konkurentsiaruanne, lk �87.
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lõpptarbijatele müüdud sõidukite omandiõigust. Lisaks leidis Esimese Astme Kohus, et 
komisjoni otsuses kindlaks tehtud vahendajate turuspetsiifilised investeeringud ega 
muud neile pandud teenuste osutamise kohustused, näiteks garantiiremont ja müügi-
järgne teenindus, ei toonud kaasa ärilisi riske, mis oleks olnud nii tõsised, et asjaomaste 
ärisuhete puhul oleks olnud tegu artikli 81 kohaldamisalasse kuuluva kokkuleppega.

264. Seoses DaimlerChrysleri tegevusega Hispaanias leidis Esimese Astme Kohus, 
et vastavalt Hispaania õigusele peab iga liisinguettevõte juba sõiduki omandamise ajaks 
olema kindlaks määranud liisingulepingu kliendi. Seega tulenes komisjoni poolt karis-
tatud tegevus kehtivatest siseriiklikest õigusaktidest, mitte ELi konkurentsieeskirjadega 
vastuolus oleva kokkuleppe sõlmimisest.

265. Esimese Astme Kohus kinnitas 9,8 miljoni euro suuruse trahvi, mis määrati 
DaimlerChryslerile täielikult temale kuuluva Belgia tütarettevõtte kaudu Belgia edasi-
müüjatega sõlmitud jaemüügihindade säilitamise kokkuleppes osalemise eest. Nimeta-
tud kokkuleppe eesmärk oli üle 3% suuruste allahindluste avastamise ja takistamise 
meetmeid rakendades piirata hinnakonkurentsi Belgias, eriti E-klassi sõidukite müügi 
puhul.

Belgia õllekartell122

266. 25. oktoobri ja 6. detsembri otsustega kinnitas Esimese Astme Kohus komisjo-
ni 5. detsembri 2001. aasta otsust Belgia õllekartelli juhtumi kohta, lükates tagasi Dano- 
ne’i ja Haachti esitatud vastuväited. Ainult Danone’i trahvi vähendati veidi, sest ühel 
raskendaval asjaolul, mille komisjon oli esitanud, puudus põhjuslik seos kartelli laien-
damisega.

267. Otsus on eriti oluline seoses korduvuse kohaldamisega raskendava asjaoluna. 
Esimese Astme Kohus leidis, et rikkumise korduvus õigustab trahvisumma märkimis-
väärset suurendamist. Kohus otsustas, et kui eelmistes komisjoni otsustes tuvastati rik-
kumine, kuid trahvi ei määratud, on tegemist rikkumise korduvusega, ja kinnitas, et 
kaua aega tagasi vastuvõetud otsused võivad olla õiguspäraseks aluseks korduvuse tu-
vastamisel. Samuti kinnitas Esimese Astme Kohus, et rikkumise puhul ei pea asjaomast 
turgu määratlema ja trahvi ei saa koostöö eest vähendada, kui ettevõtja ei anna rohkem 
teavet kui see, mida ta on kohustatud andma vastuseks teabenõudele. Seega ei ole õigust 
taotleda trahvisumma vähendamist, kui komisjoni teabenõudes kohtumiste kuupäeva-
de ja osaliste isikute kohta esitatud küsimustele antakse fakt-vastuseid.

Vitamiinid123

268. 6. oktoobri otsusega tühistas Esimese Astme Kohus komisjoni 21. novembri 
2001. aasta vitamiinide juhtumit käsitleva otsuse selle osa, mis oli seotud ettevõtetega 
Sumitomo Chemical Co Ltd ja Sumika Fine Chemicals Ltd. Nimetatud ettevõtetele ad-

�22 Kohtuasjad T-38/02, Groupe Danone v. komisjon, ja T-48/02, Haacht v. komisjon.
�23 Liidetud kohtuasjad T-22/02 ja T-23/02, Sumitomo Chemical Co. Ltd ja Sumika Fine Chemicals Co. 

Ltd v. komisjon.
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resseeriti otsus, milles väideti, et nad on rikkunud konkurentsieeskirju; komisjon ei 
määranud siiski neile trahvi rikkumise aegumise tõttu.

269. Esimese Astme Kohus väitis, et selles olukorras on komisjonil õigus vastu võt-
ta otsus minevikus toimepandud rikkumise kohta tingimusel, et tal on õigustatud huvi 
seda teha. Seoses kõnealuse juhtumiga leidis Esimese Astme Kohus, et otsusest ei selgu, 
kas komisjon tegelikult kaalus seda, kas tal on õigustatud huvi otsuse vastuvõtmiseks, 
mis kinnitab rikkumist, mille taotlejad olid juba lõpetanud, ja peale selle ei tõendanud 
komisjon kohtule sellise õigustatud huvi olemasolu.

Tsinkfosfaat124

270. Neljas 29. novembril tehtud otsuses kinnitas Esimese Astme Kohus täielikult 
komisjoni hinnangut ja jättis rahuldamata tsinkfosfaadi – tööstuslike värvide tootmisel 
laialdaselt kasutatav korrosioonivastane mineraalpigment – hindade kehtestamise ja 
turu jagamise kokkuleppe sõlminud kartelli liikmete trahvidest vabastamise või trahvi-
de vähendamise taotlused. Esimese Astme Kohus leidis, et võttes arvesse rikkumise tõ-
sidust ja kestust, olid trahvisummad põhjendatud ja need arvutati nõuetekohaselt.

271. Asjaomased ettevõtted on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ning 
trahvid moodustasid olulise osa nende aastakäibest. Esimese Astme Kohus liigitas rik-
kumise „väga tõsiseks”, sest kartell tegutses rohkem kui neli aastat, ja ettevõtteid „kohel-
di erinevalt”.

272. Britannia kohtuasjas teatas Esimese Astme Kohus, et käibe ülempiiri – 10% –
kehtestamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 17 artikli 15 lõikele 2 ei ole komisjon kohusta-
tud kasutama trahvi määramisele eelneva majandusaasta käivet. Seda seetõttu, et Bri-
tannial sel ajal käive puudus, sest temast oli saanud mittetegutsev ettevõte. Selle asemel 
teatas Esimese Astme Kohus, et kõnealuse juhtumi puhul tegutses komisjon õigesti, kui 
ta kasutas kõige viimase täismajandusaasta, st 30. juunil 1996. aastal, mitte 30. juunil 
2001. aastal lõppenud majandusaasta käivet.

�24 Kohtuasjad T-33/02, Britannia Alloys & Chemicals Limited; T-52/02, Société Nouvelle des Couleurs 
Zinciques S.A.; T-62/02, Union Pigments AS; ja T-64/02, Hans Heubach GmbH & Co KG.
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ii. ÜhineMiste kontroll

273. Eelmise aastaga võrreldes kasvas 2005. aastal märkimisväärselt (249-lt 313-le) 
komisjonile teatatud ühinemiste ja omandamiste arv.

274. Kokku võttis komisjon vastu 296 lõplikku otsust. Pärast esialgset uurimist 
(edaspidi „I etapp”) võeti vastu 291 heakskiitvat otsust, 15 neist olid tingimuslikud otsu-
sed ja 167 otsust (57%) võeti vastu lihtsustatud menetluse korras. Pärast põhjalikku uuri-
mist (edaspidi „II etapp”) võttis komisjon vastu viis otsust. Keelustavaid otsuseid ei teh-
tud, kaks neist olid tingimusteta heakskiitvad otsused ja kolm tingimuslikud heakskiitvad 
otsused. Peale selle andis komisjon seitse juhtumit nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 
(edaspidi „ühinemismäärus”) artikli 9125 kohaselt uurimiseks üle liikmesriikide konku-
rentsiasutustele. Komisjon sai 27 taotlust vastavalt ühinemismääruse artikli 4 lõikele 4, 
27 taotlust vastavalt artikli 4 lõikele 5 ja neli taotlust vastavalt artiklile 22. Taotluste tu-
lemuste üksikasjad on esitatud II.A.3 osas.

275. Teatatud juhtumite suurest arvust hoolimata võeti ühinemismääruse artikli 8 
kohaselt vastu ainult viis otsust. Ühtegi keelustavat otsust artikli 8 lõike 3 alusel ei teh-
tud. Peale selle võtsid teatanud pooled II etapis tagasi kolm teadet.

276. Keelustatud koondumiste osakaal teatatud koondumiste hulgas on tagasihoid-
lik, keskmiselt umbes 1–2%, kui sinna hulka arvata ka II etapis tagasivõetud teated. 
Nagu tabelist nähtub, ei ole toimunud keelustava otsuse teatanud (või II etapis teate ta-
gasi võtnud) poole riski märgatavat suurenemist või vähenemist.

tabel 1. keelustamised ja ii etapis toimunud teate tagasivõtmised, 1995–2005

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Totale

Teated 110 131 172 235 292 345 335 279 212 249 313 2673

Keelustamine 1 1 2 3 1 2 1 2 0 13

II etapis teate 
tagasivõtmine

0 1 0 4 5 6 4 1 0 2 3 26

Õiguslik risk 0,9% 0,7% 0% 2,1% 2,4% 2,6% 1,5% 1% 0,5% 1,6% 1,0% 1,4%

�25 Nõukogu 20. jaanuari 2004. aasta määrus (EÜ) nr �39/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate 
koondumiste üle (ELT L 24, 29.�.2004).
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a. seaDusanDlikuD ja tõlgenDaVaD eeskirjaD

1. parandusmeetmete uuring

277. Ühinemistel rakendatavate parandusmeetmete uuring avaldati 21. oktoobril. 
See kujutas endast ulatuslikku hinnangu andmist, mille käigus vaadati läbi komisjoni 
poolt viie aasta jooksul, s.t aastatel 1996–2000, heaks kiidetud ühinemistega seoses võe-
tud kohustuste väljatöötamine ja rakendamine. Uuringu eesmärk oli teha tagantjärele, 
st kolm kuni viis aastat pärast komisjoni otsuse vastuvõtmist, kindlaks: i) kas parandus-
meetmete väljatöötamisel ja rakendamisel on tekkinud tõsiseid probleeme; ii) kui tõhus 
on uuringuperioodil olnud komisjoni poliitika ühinemisel rakendatavate parandus-
meetmetega ja iii) valdkonnad, kus komisjoni olemasolevat ühinemise korral rakenda-
tavate parandusmeetmete poliitikat ja tava tuleks täiustada.

278. Uuringu käigus analüüsiti 40 komisjoni otsust, mis hõlmasid 96 eri parandus-
meedet. Need 96 parandusmeedet moodustasid 42% 227 parandusmeetmest, mis ko-
misjon võttis vastu viie uuritud aasta jooksul, ja see valim on esinduslik vastuvõetava 
parandusmeetmete tüübi I etapis või pärast II, põhjalikku uurimise etappi heaks kiide-
tud parandusmeetmete arvu ja asjaomaste tööstussektorite poolest.

279. Juhtumitega tegelevad töötajad küsitlesid 145 parandusmeetmete väljatööta-
mise ja rakendamisega seotud isikut, sealhulgas parandusmeetmeid rakendanud osa-
pooli (40 küsitlust), ostjaid (61 küsitlust), usaldusisikuid (37 küsitlust) ning kliente ja 
konkurente (seitse küsitlust). Seega andis uuring ettevõtjatele ja õigusringkondadele 
igati teretulnud võimaluse anda komisjonile tagasisidet ühinemisega kaasnenud paran-
dusmeetmete kõikide aspektide kohta, samas said nad jääda anonüümseks.

280. Enamik uuritud parandusmeetmetest, s.o 84 parandusmeedet 96st, hõlmas 
loovutamismeetmeid. Uuringu tulemused kinnitasid 2000. aastast, st pärast valimi 
võrdlusperioodi, alanud ühinemise parandusmeetmetega seotud komisjoni tegevuse 
teatud aspektide, näiteks parandusmeetmete teatise ja kohustuste näidisteksti asjakoha-
sust. Samas näitavad tulemused, et analüüsitud parandusmeetmete väljatöötamise ja 
rakendamisega on seotud mitmed tõsised probleemid, millele tuleb edaspidi tähelepanu 
pöörata.

281. Diagrammil 1 on esitatud parandusmeetmete väljatöötamise ja/või rakenda-
misega seotud tõsiste lahendamata probleemide, mis avastati uuringu käigus analüüsi-
tud parandusmeetmete rakendamise eri etappides ja mis tõenäoliselt vähendasid paran-
dusmeetmete tulemuslikkust tõhusa konkurentsi taastamisel, arv ja tüüp. Nimetatud 
probleemidest oli kõige sagedasem see, et äritegevuse loovutamise ulatust ei suudetud 
piisavalt kindlaks määrata; sellele järgnes ebasobivate ostjate heakskiitmine, varade eba-
õige väljajätmine ja loovutatud äritegevuse mittetäielik üleandmine uuele omanikule.
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Diagramm 1. Tõsiste lahendamata probleemide arv

282. Uuringus analüüsiti kümmet turule juurdepääsu võimaldamise meedet, mille 
eesmärk oli säilitada asjaomasel turul tegelik või potentsiaalne konkurents, vältides 
juurdepääsu piiramist olulisele infrastruktuurile, tehnoloogiale või intellektuaaloman-
diõigusele või loobudes ainuõigustest. Need juurdepääsu tagavad parandusmeetmed 
tekitasid tõsiseid meetmete väljatöötamise või rakendamisega seotud probleeme. Juur-
depääsu tagavad kohustused ei toiminud, sest tõhusa juurdepääsu tingimuste kindlaks- 
määramisel ja nende täitmise jälgimisel esines raskusi. Uuringu tulemuste põhjal võib 
öelda, et sellised juurdepääsu tagavad parandusmeetmed toimisid ainult vähestel juhtu-
del.

283. Uuringu käigus hinnati üldiselt ka iga parandusmeetme tõhusust. See põhines 
parandusmeetme ülesehituse ja rakendamise kvalitatiivsel hindamisel ja kogutud kvan-
titatiivsete turuandmete, näiteks loovutatud ettevõtte tegevusseisundi ja suhteliste turu-
osade muutumise hindamisel. Sellise tõhususe näitaja alusel saab hinnatavat parandus-
meedet liigitada vastavalt sellele, kuivõrd on täidetud konkurentsiga seotud eesmärgid 
(st tõhusa konkurentsi säilitamine, vältides turgu valitseva seisundi tekkimist või tugev-
nemist). Kuna aga iga parandusmeetme puhul ei tehtud täielikku turuanalüüsi, on 
uuringu tulemused ainult suunda näitavad.
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284. Üldist tõhusust oli võimalik hinnata 96 hinnatud parandusmeetmest 85 puhul. 
Nii analüüsitud 85 parandusmeetmest 57% olid täiesti tõhusad, samas kui 24% peeti 
ainult osaliselt tõhusaks. Mõned parandusmeetmed (7%) ei täitnud selgelt oma kavan-
datud otstarvet ja loeti seega ebatõhusateks. Seoses parandusmeetmete eri tüüpidega 
näitas uuring, et üldiselt olid kõige tõhusamaks meetme tüübiks parandusmeetmed, mis 
rakendati ühisettevõttest lahkulöömiseks (kõik toimisid), samas kui juurdepääsu taga-
vad parandusmeetmed olid kõige vähem tõhusad.

285. Lisaks tellis komisjon ühinemismeetmete majandusliku järelanalüüsi. Ana-
lüüsi eesmärk oli lihtsate ökonomeetriliste matkemudelite abil hinnata mõne parandus-
meetme majanduslikku tõhusust. Uuringu tulemused avaldatakse 2006. aastal.

286. Uuringute tulemusi ja nende kohta esitatud märkusi kasutatakse ühinemistega 
kaasnevate parandusmeetmeid käsitleva teatise, näidisloovutamise kohustuste ja usal-
dusisiku volituste läbivaatamisel.

2. Ühinemisest loobumise uued suunised

287. 1. juulil avaldas konkurentsi peadirektoraat teatise, mis käsitleb tingimusi, 
mida teatanud pooled peavad täitma koondumisest loobumise korral.126 Muudetud ühi-
nemismääruse artikli 6 lõike 1 punkti c täiendati sättega, milles esitatakse ühinemise 
kontrollimismenetluse lõpetamise tingimused pärast menetluse algatamist. Nimetatud 
sättes on ette nähtud, et menetlus lõpetatakse artikli 8 kohase otsusega, välja arvatud 
siis, kui asjaomased ettevõtjad on komisjonile piisavalt tõendanud, et nad on koondu-
misest loobunud. Kõnealuses sättes selgitatakse, et kui on vastu võetud otsus alustada 
menetlust artikli 6 lõike 1 punkti c kohaselt ja juhtum on jõudnud II etappi, lõppeb ko-
misjoni pädevus ainult juhul, kui pooled tõendavad, et nad on tehingust loobunud, mit-
te lihtsalt teatise tagasivõtmisega.

288. Teatises selgitatakse ka seda, kuidas pooled peaksid tõendama, et nad on te-
hingust loobunud. Siinkohal tuleb arvesse võtta, et muudetud ühinemismääruse koha-
selt võib teatada mitte ainult pärast siduva kokkuleppe sõlmimist või avaliku pakkumise 
väljakuulutamist, vaid juba ka heauskse kavatsuse korral kokkulepe sõlmida või pakku-
mine teha (artikli 4 lõige 1). Teatises on üldise põhimõttena sätestatud, et loobumise 
tõendamisele esitatavad nõuded peavad õiguslikult vormilt, formaadilt, tähtsuselt jne 
vastama esialgsele toimingule, mida peeti piisavaks, et koondumisest teatada. Kui pärast 
koondumisest teatamist heauskse kavatsuse alusel sõlmitakse siduv leping, on asjaoma-
seks toiminguks see viimane.

289. Järelikult on teatises sätestatud, et siduva lepingu olemasolul tuleb tõendada 
lepingu õiguslikku tühistamist; poolte kavatsusest või ühepoolsetest deklaratsioonidest 
leping tühistada ei piisa. Heauskse kavatsuse korral sõlmida leping tuleb esitada eelle-
pingut tühistav dokument või vastastikuse mõistmise memorandum. Muude heauskse-
te kavatsuste puhul võib osutuda vajalikuks esitada muud tõendid. Avaliku pakkumise 

�26 http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/abandonment.pdf.
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avaliku väljakuulutamise puhul tuleb avaldada pakkumismenetluse lõpetamise teade. 
Toimunud koondumiste puhul peavad pooled tõendama, et enne koondumist valitse-
nud olukord on taastatud. Teatises rõhutatakse, et pooled peavad iga loobumise juhtumi 
puhul esitama selle juhtumi tingimustele vastavad dokumendid.

3. juhtumite sujuvam üleandmine – 2005. aasta kogemus

290. Alates 1. maist 2004 on kasutusel muudetud ühinemismääruse ja sellele järg-
nenud komisjoni teatise (koondumisasjade üleandmise kohta127) vastuvõtmise tõttu olu-
liselt parandatud juhtumite komisjonilt liikmesriikidele ja vastupidi üleandmise süs-
teem. Juhtumite üleandmise muudetud süsteem on olnud märkimisväärselt edukas, kui 
võtta arvesse seda, kuivõrd suures ulatuses ühinevad ettevõtted ja ELi liikmesriikide 
konkurentsiasutused seda kasutavad, ning silmas pidada asjaomaste juhtumite olemust 
ja üleandmissobivust ja seda, kuidas süsteem on praktikas toiminud.

3.1. Statistiline ülevaade

291. 2005. aastal tugineti kõigile neljale juhtumite üleandmist komisjonilt liikmes-
riikidele ja vastupidi reguleerivale ühinemismääruse sättele (artikli 4 lõiked 4, 5, 9 ja 
22). Kokkuvõtlikult:

• artikli 4 lõige 4: 2005. aastal sai komisjon 14 üleandmistaotlust vastavalt artikli 4 
lõikele 4, mida on märkimisväärselt rohkem, võrreldes 1. maist kuni 31. detsembrini 
2004 esitatud kahe taotlusega; 11 üleandmistaotlust rahuldati ja juhtumid anti üle 
tervikuna; kaks taotlust võeti tagasi ja üks oli aasta lõpus veel lahendamata;

• artikli 4 lõige 5: 2005. aastal sai komisjon 27 üleandmistaotlust vastavalt artikli 4 
lõikele 5; liikmesriigid ei kasutanud ühegi taotluse suhtes vetoõigust ja kolm taotlust 
oli aasta lõpus veel lahendamata; 24 taotluse puhul anti juhtumile „ühenduse mõõ-
de” – neid on umbes 8% kõnealuses ajavahemikus komisjonile teatatud juhtumi-
test;128

• artikkel 9: 2005. aastal sai komisjon seitse üleandmistaotlust vastavalt artiklile 9; 
kuus taotlust rahuldati, kolm neist tervikuna ja kolm osaliselt; üks taotlus võeti taga-
si;

• artikkel 22: 2005. aastal sai komisjon nelja koondumise üleandmise taotlused vasta-
valt artiklile 22; kolm taotlust rahuldati ja üks jäeti rahuldamata.

3.2. Teatise-eelse üleandmise asjaolud

292. Et tagada teatise-eelse üleandmissüsteemi tõhusat toimimist, arvestades eriti 
artiklis 4 sätestatud lühikesi tähtaegu, on komisjon ja artikli 4 lõike 4 või lõike 5 alusel 

�27 Komisjoni teatis koondumisasjade üleandmise kohta (ELT C 56, 5.3.2005, lk 2) (edaspidi „koondu-
misasjade üleandmise teatis”).

�28 2005. aastal teatati komisjonile 3�3 ühinemisest.
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esitatud taotlusega seotud liikmesriikide konkurentsiasutused võtnud üldiselt kontakti 
niipea, kui tundub, et taotlus tõenäoliselt esitatakse. Komisjon julgustab nimetatud 
taotluse esitajaid juba varem pöörduma mitteametlikult konkurentsi peadirektoraadi ja 
selle liikmesriigi konkurentsiasutuse poole, kes on võimaliku artikli 4 lõike 4 või lõike 5 
kohaselt esitatud taotlusega seotud. Konkurentsi peadirektoraat selgitab sellise taotluse 
esitamist kaaluvatele osapooltele, millised on üleandmise õiguslikud tingimused ja mil-
liseid juhtumeid peab komisjon vastavalt koondumisasjade üleandmise teatisele üle-
andmiseks sobivateks. Mõnikord võib komisjonile esitada RS (reasoned submission – 
põhjendatud selgitus) vormi projekti. Siiani on pooled enne artikli 4 lõike 4 või artikli 4 
lõike 5 kohase taotluse esitamist sageli kasutanud vastava asutuse poole mitteametliku 
pöördumise võimalust.

293. Seoses artikli 4 lõike 5 kohaselt esitatud taotlustega soovitab komisjon taotle-
jatel enne taotluse esitamist asjaolusid põhjalikult kontrollida ja pöörduda vajaduse kor-
ral otse asjassepuutuva liikmesriigi konkurentsiasutuse poole, et tagada kõnealuse juh-
tumi uurimises pädevaks nimetatud liikmesriikide andmete kandmine RS vormi 
õigesti ja täielikult.

294. Seoses artikli 4 lõike 4 kohaselt esitatud taotlustega olgu märgitud, et kui liik-
mesriik kinnitab nõustumist üleandmisega ettenähtud tähtaja jooksul, võtab komisjon 
tavaliselt üleandmise heakskiitva või sellest keeldumise otsuse vastu kohe, nagu on teh-
tud siiani esitatud taotluste puhul, mitte pärast artikli 4 lõikes 4 ettenähtud 25päevase 
tähtaja möödumist. Kui liikmesriik üleandmisega ei nõustu, kulgeb asja uurimine tava-
päraselt ja asjaomane osapool esitab komisjonile teatise tavalisel viisil.

B. koMisjoni otsuseD

1. artikli 8 alusel vastuvõetud otsused

Bertelsmann /Springer129

295. 3. mail kiitis komisjon heaks rotatsioonsügavtrükialase ühisettevõtte loomise 
Saksa meediaettevõtete Bertelsmann AG ja Axel Springer AG poolt. Põhjalik uurimine 
näitas, et koondumine ei takistaks märkimisväärselt tõhusat konkurentsi ühisturul või 
liikmesriikide turgudel.

296. Ühisettevõte ühendab viit Bertelsmanni tütarettevõtetele Arvato ja Gruner+Jahr 
ning Springerile kuuluvat Saksa trükikoda ja ühte Ühendkuningriigis asuvat trükikoda, 
mille asutamisega Arvato praegu tegeleb. Ühisettevõttesse ei kuulu Hispaanias ja Itaa-
lias asuvad Bertelsmanni rotatsioonsügavtrükikojad ega ükski asjassepuutuvate ettevõ-
tete ofsettrükikoda.

297. Komisjonile teatati tehingust 4. novembril 2004. aastal. Kuigi liikmesriigi kon-
kurentsiasutus esitas üleandmistaotluse, otsustas komisjon ise tegeleda juhtumiga, võt-

�29 Juhtum COMP/M.3�78, Bertelsmann/Springer/JV.
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tes arvesse kõnealuse ühisettevõtte üleeuroopalist mõju rotatsioonsügavtrükis kataloo-
gi- ja reklaamiturgudele. Komisjon keskendus siiski peamiselt Saksamaa rotat- 
sioonsügavtrükis ajakirjade turule. Võttes arvesse asjaomaste ettevõtete eriti kindlat 
seisundit nimetatud turul, alustas komisjon 23. detsembril 2004. aastal põhjalikku uuri-
mist.

298. Põhjalik uurimine kinnitas komisjoni esialgset otsust, et ajakirjade, kataloogi-
de ja reklaami suure trükimahu tõttu ei saa rotatsioonsügavtrükkimist asendada ofset-
trükkimisega. Kuigi kõiki trükiseid valmistatakse samadel rotatsioonsügavtrükimasina-
tel, leidis komisjon, et eksisteerib kaks eri turgu: ühelt poolt suures mahus trükitavate 
kataloogide ja/või reklaami turg ning teiselt poolt suures mahus trükitavate ajakirjade 
turg. Sellise erinevuse põhjuseks on asjaolu, et mõned ajakirjad tuleb trükkida väga lü-
hikese aja jooksul ja et ajakirjade trükkimiseks on vaja omada spetsiifilist oskusteavet. 
Geograafiliselt on rotatsioonsügavtrükis ajakirjade turg piiratud Saksamaaga, samas kui 
suures mahus trükitavate kataloogide ja reklaamiturg hõlmab Saksamaad, selle naaber-
riike ning Itaaliat ja Slovakkiat.

299. Koonduvate ettevõtete turuosa moodustab Saksamaa rotatsioonsügavtrükis 
ajakirjade turul peaaegu 50%. Uurimise käigus ilmnes siiski, et hoolimata suurest turu-
osast ei saaks ühisettevõte hindu tõsta, sest tema Saksamaal tegutsevad konkurendid 
pakuvad talle tõhusat konkurentsi. Need konkurendid oleksid valmis suurendama toot-
misvõimsust ajakirjade trükkimiseks. Analüüs näitas, et konkurentidel oleks motiiv 
suunata rohkem tootmisvõimsust ajakirjade trükkimisele, sest ajakirjade trükkimisest 
saadav kogukasum on suurem kataloogide ja reklaami trükkimisest saadavast. Peale 
Saksa konkurentide rakendatud konkurentsipiirangute tuleb ühisettevõttel arvestada 
võimalike konkurentidega Saksamaa rotatsioonsügavtrükis ajakirjade turul, eriti Ma-
dalmaades, Prantsusmaal ja Itaalias asuvate trükikodadega.

300. Teistel mõjutatud turgudel ei tekkinud konkurentsiprobleeme siseriiklikul ega 
laiemal tasandil. Komisjon jõudis ka järeldusele, et teatatud koondumine ei mõjuta 
Springeri ja Bertelsmanni vertikaalset integratsiooni ajakirjade turul.

Blackstone/Acetex130

301. 13. juulil kiitis komisjon heaks ettepaneku, mille kohaselt Ameerika Ühendrii-
kides asuv kommertspangandusettevõte Blackstone omandaks ainukontrolli Kanada 
keemiatööstusettevõtte Acetex üle. Komisjon otsustas, et tehing ei takistaks tõhusat 
konkurentsi EMPs ega selle olulistes osades.

302. Blackstone on eraõiguslik kommertspank USAs, kes tegeleb põhiliselt finants-
nõustamise, väärtpaberitesse ja kinnisvarasse investeerimisega. Üks Blackstone’i poolt 
kontrollitavaid ettevõtteid, Celanese, on keemiatööstusettevõte, kes tegutseb neljas pea-
mises sektoris: keemiakaubad, atsetaattooted, tehnilised polümeerid ja toidu koostis-
osad.

�30 Juhtum COMP/M.3625, Blackstone/Acetex.
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303. Acetex, mille peaettevõte asub Vancouveris, tegeleb atsetüülühendite ja plast-
toodete tootmisega. Nii Celanese kui ka Acetex toodavad vabamüügis olevaid kemikaa-
le, sealhulgas äädikhapet, vinüülatsetaatmonomeeri (VAM) ja äädikhappeanhüdriidi. 
Celanese on peamine tarnija maailmaturul, Acetex tegutseb põhiliselt Euroopas.

304. Komisjoni teavitati tehingust 20. jaanuaril. Pärast põhjalikke turu-uuringuid 
jõudis komisjon järeldusele, et äädikhappe, VAMi ja äädikhappeanhüdriidi turud on 
ülemaailmsed. Maailma eri piirkondades nende toodete eest võetavate keskmiste hin-
dade ja tootmiskulude vahe jätab piisava varu transpordi, ladustamise ja tollimaksude 
jaoks, mis võimaldab suurendada kauplemist maailma eri osade vahel, mis on juba niigi 
väga elav.

305. Kuigi Celanese tugevdaks Acetexi omandamisega oma seisundit äädikhappe, 
VAMi ja äädikhappeanhüdriidi ülemaailmsel turul, jõudis komisjon järeldusele, et te-
hing konkurentsiprobleeme kaasa ei tooks. Asjaomastel turgudel tegutseb mitmeid tu-
gevaid konkurente, nagu BP, Millennium, Daicel, Dow, DuPont ja Eastman. Lisaks näi-
tas nõudluste ja kavandatud uue tootmisvõimsuse üksikasjalik uuring, et kuigi nõudlus 
nende toodete järele kasvab suhteliselt kiiresti, kasvaks kavandatud uus tootmisvõimsus 
Kaug- ja Lähis-Idas veelgi kiiremini. Komisjon otsustas, et sellises olukorras ei õnnes-
tuks poolte mis tahes katsed hindu tõsta või võimsust vähendada.

Siemens / VA Tech131

306. 13. juulil kiitis komisjon heaks Austria VA Tech kontserni kavandatud ülevõt-
mise Saksamaa Siemensi poolt tingimusel, et Siemens loobub VA Techi hüdroenergia 
tootmise ja kasutamisega seotud osadest ja tagab metallitehaste ehitaja SMS Demag sõl-
tumatuse. Siemensi võetud kohustusi arvesse võttes jõudis komisjon järeldusele, et te-
hing ei piira märkimisväärselt tõhusat konkurentsi EMPs või selle olulises osas.

307. Siemens ja VA Tech tegutsevad paljudes samalaadsetes valdkondades üle kogu 
maailma. Nende tooteid kasutatakse sellistes sektorites nagu näiteks elektrijaamad, elektri-
võrgud, rongid, terasetehased ja suured ehitised. Nad on mõne vastava toote turuliidrid.

308. Komisjonile teatati tehingust jaanuaris ja ta alustas II etapi menetlust 14. veeb-
ruaril.

309. VA Techi filiaal VA Tech Hydro on hüdroelektrijaamade põhiseadmete, näi-
teks turbiinide ja generaatorite turuliider Euroopas. Siemensil oli 50% osalus teise Saksa 
ehitusettevõttega moodustatud ühisettevõttes Voith Siemens, mis on üks VA Tech Hydro 
peamisi konkurente sellel turul. Komisjon leidis, et VA Tech Hydro ja Voith Siemensi 
tegevuste koondamisel oleks tekkinud turgu valitsev seisund hüdroelektrijaamade sead-
mete ja teenuste EMP turul, takistades nii märkimisväärselt konkurentsi kõnealusel tu-
rul. Siemensi kohustus müüa VA Techi hüdroenergia tootmise ja kasutamisega seotud 
osa, mis kuulus VA Tech Hydrole, sobivale ostjale, tähendas, et poolte tegevus enam ei 
kattunud ja seega ei oleks see konkurentsi märkimisväärselt mõjutanud.

�3� Juhtum COMP/M.3653, Siemens / VA Tech.
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310. Metallitehaste ehitamise sektoris oli Siemensil 28%-line osalus ettevõttes SMS 
Demag, kes komisjoni arvates oli VA Techi peamine konkurent metallitehaste ehitami-
sel. Siemens kasutas oma SMS Demagi emaettevõttes SMS osaluse müümiseks müügi-
optsiooni (jõustunud alates 31. detsembrist 2004). Aktsiate üleandmine viibis siiski 
nende väärtusega seotud juriidilise vaidluse tõttu. Komisjoni uurimise käigus ilmnes, et 
Siemensi jätkuv osalus SMS Demagis võimaldas tal juurde pääseda konkurentsitundli-
kule teabele nimetatud ettevõtte kohta. Metallurgiatehaste ehitamise tugevalt koondu-
nud maailmaturul oleks Siemensi ja VA Techi ühinemine seetõttu oluliselt vähendanud 
kolmest juhtivast ettevõttest kahe, SMS Demagi ja VA Techi vahelist konkurentsi ja see 
oleks märkimisväärselt takistanud tõhusat konkurentsi. Siemensi antud kohustuste ko-
haselt asendatakse SMS Demagi aktsionäride organitesse kuuluvad Siemensi esindajad 
sõltumatute usaldusisikutega, et tagada ettevõtte sõltumatus Siemensist.

311. Seoses kõikide teiste turgudega, kus poolte tegevus kattub, jõudis komisjon 
järeldusele, et ühinemine ei takista oluliselt tõhusat konkurentsi. Nimetatud turgude 
hulka kuuluvad soojuselektrijaamade seadmed ja teenused, elektriülekanne ja -jaotus, 
raudteeseadmed, madalpingeseadmed, ehitustehnoloogia ja -juhtimine, transpordi inf-
rastruktuur ja köissõidukite seadmed.

312. Eraldi otsusega, mille eesmärk oli tagada konkurentide Bombardieri ja Siemen-
si struktuurilise seotuse katkestamine trammide tootmise turul, vabastas komisjon 
Bombardieri kohustusest osta trammide teatud veoseadmeid VA Techilt, mis oli sätes-
tatud komisjoni otsusega, millega kiideti heaks ADtranzi ülevõtmine Bombardieri poolt 
2001. aasta aprillis.132

Johnson & Johnson / Guidant133

313. 25. augustil kiitis komisjon teatavatel tingimustel heaks kavandatud südame- 
ja veresoonkonnaravimite tootmisele spetsialiseerunud USA ettevõtte Guidant oman-
damise USA tervishoiutoodete tootja Johnson & Johnson poolt 24 miljardi USA dollari 
(umbes 18 miljardi euro) eest. Ühe tingimusena kohustusid pooled loovutama kas 
Johnson & Johnsoni või Guidanti veresoonte endoskoopilisel eemaldamisel kasutatava-
te toodetega seotud tegevuse ja sellele lisaks Guidanti südame ja veresoonkonna ravimi-
tega seotud tegevuse EMPs ning Johnson & Johnsoni juhttraatidega seotud tegevuse 
EMPs. Komisjon võttis otsuse vastu pärast ülevõtmise põhjalikku uurimist. Johnson & 
Johnsoni kohustusi arvesse võttes jõudis komisjon järeldusele, et tehing ei takistaks 
märkimisväärselt tõhusat konkurentsi EMPs või selle olulises osas.

314. Nii Johnson & Johnson kui ka Guidant tegelevad veresoonkonna haiguste 
diagnoosimisel või ravis kasutatavate meditsiiniseadmete väljatöötamise, tootmise ja 
müügiga üle kogu maailma. Nende tooteid kasutatakse veresoonkonna haiguste raviks; 
nii südame- (pärgarterite) kui ka perifeersete arterite (une-, neeru- ja reiearterite) hai-
guste puhul. Kõnealused ettevõtted on vahetud konkurendid paljude toodete müümisel 

�32 Juhtum COMP/M.2�39, Bombardier/ADtranz, vt 200�. aasta konkurentsiaruanne.
�33 Juhtum COMP/M.3687, Johnson & Johnson / Guidant.
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ja mõlemad kuuluvad käputäie juhtivate ettevõtete hulka nimetatud toodete turul Eu-
roopas ja maailmas. Komisjon alustas turu põhjalikku uurimist 22. aprillil.

315. Uuriti peamiselt kolme valdkonda: koronaarsed kateetrid ja lisaseadmed, pe-
rifeersetes arterites kasutatavad endovaskulaarsed kateetrid ja lisaseadmed ning süda-
mekirurgias kasutatavad seadmed.

316. Koronaarne kateeter on ravimiga kaetud torukujuline arstiriist, mis viiakse 
ummistunud pärgarterisse, et eemaldada naastud ja toestada veresoonte seinu. Kõne-
alusel kiiresti kasvaval turul tegutseb praegu kaks peamist tarnijat – Johnson & Johnson 
ja Boston Scientific – ning mitmed uued ettevõtted, nende hulgas Guidant. Uurimise 
käigus pidi komisjon hindama, kas ühinemine, mis tõrjuks välja Guidanti kui potent-
siaalse konkurendi, oleks kõrvaldanud kateetrite turult peamise konkurendi.

317. Uurimine näitas, et kuigi Guidant oleks tõenäoliselt olnud üks peamisi kateet-
rite turul tegutsejaid, võiksid ka teised uued turule tulijad, peamiselt Medtronic ja Ab-
bott, olla olulised konkurendid, kompenseerides sellega konkurentsi vähenemise, mis 
tulenes Guidanti omandamisest Johnson & Johnsoni poolt.

318. Seoses kateetrite kasutamisega perifeersetes kehaosades leidis komisjon siiski, 
et ühinemine tekitaks EMPs konkurentsiprobleeme, sest Johnson & Johnson ja Guidant 
on Euroopa juhtivad tarnijad, turg on väga koondunud ja turulepääsu tõkked suured. 
Samuti leidis komisjon, et Johnson & Johnsoni ja Guidanti ühendatud huvid takistaksid 
konkurentsi kahel väikesel südame ja veresoonkonna haiguste ravimisel kasutatavate 
seadmete turul (koronaarsete juhttraatide ja südamekirurgias kasutatavate veresoonte 
endoskoopilise eemaldamise süsteemide turul). Johnson & Johnsoni pakutud kohustu-
sed tähendavad, et tehing ei mõjuta oluliselt konkurentsi.

E.ON/MOL134

319. 21. detsembril kiitis komisjon heaks Ungari juhtiva nafta- ja gaasiettevõtte 
MOL kahe tütarettevõtte MOL WMT ja MOL Storage omandamise E.ON Ruhrgasi 
(E.ON) poolt pärast teatavate tingimuste ja kohustuste täitmist.

320. E.ON on suur integreeritud Saksa energiaettevõte, mis tegeleb gaasi ja elektri 
tootmise ja mitmesse Euroopa riiki tarnimisega. Ungaris tegeleb E.ON peamiselt gaasi 
ja elektri jaemüügiga temale kuuluvate piirkondlike jaotusettevõtete kaudu. MOL tege-
leb gaasi tootmise (MOL E&P), edastamise (MOL Transmission), gaasihoidlate (MOL 
Storage) ning hulgi- ja jaemüügiga (MOL WMT).

321. Nimetatud tehinguga omandas E.ON ettevõtted MOL WMT ja MOL Storage. 
Samuti võttis E.ON üle MOL WMT sõlmitud pikaajalised gaasitarnelepingud, nimelt 
Gazpromiga sõlmitud lepingud, ja omandas kontrolli kõikide, nii imporditavate kui ka 
kohalike Ungari gaasivarude üle.

�34 Juhtum COMP/M.3696, E.ON/Mol.
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322. Pärast põhjalikku uurimist leidis komisjon esialgu, et tehing oleks kahjulikult 
mõjutanud konkurentsi Ungari gaasi ja elektri hulgi- ja jaemüügiturul. See kahjulik 
mõju tulenes gaasi hulgimüügi ja hoiustamise turgu valitseva seisundi vertikaalsest in-
tegreerumisest E. ONi tegevusega gaasi ja elektri jaemüügi valdkonnas.

323. Komisjon analüüsis kavandatud tehingu mõju gaasi ja elektri tarnimisele Un-
garis nii Ungari gaasi ja elektriturge praegu reguleerivate õigusaktide raames kui ka 
2007. aasta juuliks toimiva turgude täieliku avanemise tõttu nende tõenäoliselt tehtava-
te muudatuste seisukohalt ja jõudis järeldusele, et teatatud koondumine takistaks oluli-
selt konkurentsi nimetatud turgudel. Komisjon leidis, et pärast koondumist saaks E.ON 
kasutada oma kontrolli Ungari gaasivarude üle, et suurendada oma turujõudu järgneva-
tel turgudel, st gaasi ja elektri jaemüügiturul ja elektri tootmise/hulgimüügi turul.

324. Nimetatud probleemide lahendamiseks pakkus E.ON välja põhjaliku ja ula-
tusliku parandusmeetmete pakme. Eelkõige tuleb parandusmeetmete võtmisel lahutada 
gaasi tootmine ja edastamine, millega tegeleb MOL, täielikult gaasi hulgimüügist ja 
hoiustamisest, millega hakkab tegelema E.ON, sest MOL loovutab oma järelejäänud 
vähemusosaluse ettevõtetes MOL WMT ja MOL Storage. Samuti kohustus E.ON suuna-
ma märkimisväärse hulga gaasi turule vaba konkurentsi tingimustel. E.ON kohustus 
kasutusele võtma kaheksa-aastase gaasisektori kontrolli alt vabastamise (1 miljard 
kuupmeetrit aastas) ja loovutama poole oma kümneaastastest MOL E&Pga sõlmitud 
gaasitarnelepingutest nn lepingute vabastamise kaudu. Nimetatud kahe meetme abil va-
baneks 2015. aastaks 16 miljardit kuupmeetrit gaasi, mis teeb kuni 2 miljardit kuup-
meetrit aastas ja moodustab 14% Ungari gaasitarbimisest. See oleks kõige märkimis-
väärsem gaasi „vabaksandmine”, mida kunagi on Euroopas tehtud, seda nii mahult kui 
ka kestuselt. See annaks kõikidele praegustele ja tulevastele turul tegutsejatele võimaluse 
sõlmida gaasitarnelepinguid võrdsetel tingimustel.

325. Komisjon hindas parandusmeetmeid hoolikalt, võttes arvesse liikmesriikide 
tasandil rakendatud eelmistest gaasi vabale turule laskmise programmidest saadud ko-
gemusi ning Ungari ja teiste liikmesriikide ettevõtete märkusi. Komisjon jõudis järeldu-
sele, et nimetatud parandusmeetmed annaksid hulgimüüjatele ja tarbijatele juurdepää-
su ulatuslikele gaasivarudele mittediskrimineerivatel ja konkurentsivõimelistel 
tingimustel ning E.ONist sõltumata. Seega olid nimetatud parandusmeetmed tehingust 
tulenevate konkurentsiprobleemide lahendamiseks ja äsja avanenud Ungari energiatur-
gudel konkurentsi soodustavate tingimuste loomiseks piisavad.

326. Komisjon tegi tihedat koostööd Ungari ametiasutustega, eriti Ungari Energee-
tikaametiga. Koostööd jätkatakse ka tulevikus, et tagada parandusmeetmete täielik ja 
tõhus rakendamine.

2. artikli 6 lõike 1 punkti b ja artikli 6 lõike 2 alusel vastuvõetud otsused

327. Aasta jooksul andis komisjon artikli 6 lõike 1 punkti b alusel teatud tingimus-
tel loa 15 ühinemisele ja kiitis tingimusteta heaks 291 ühinemist. Valik kõige huvitava-
matest juhtumitest, millele artikli 6 lõike 1 punkti b alusel anti luba, kui teatud tingimu-
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sed täidetakse, on kokkuvõtvalt esitatud allpool. Kõik viited heakskiitvatele otsustele 
avaldatakse käesoleva aruande teises köites ja otsuste tekstid on kättesaadavad komisjo-
ni kodulehel.135

Reuters/Telerate136

328. 23. mail kiitis komisjon teatud tingimustel heaks finantsandmeid edastava et-
tevõtte Moneyline Telerate Holding (Telerate) kavandatud omandamise tema peamise 
konkurendi Reuters Limited (Reuters) poolt.

329. Reuters on üks kahest peamisest ülemaailmselt tegutsevast finantsteenuste, 
meedia ja ettevõtluse spetsialistidele mõeldud finantsturualase teabe ja multimeedia uudis-
te edastajatest. Ettevõte on eriti tugev raha- ja aktsiaturge käsitlevate ja aktsiatega seotud 
valmisandmete edastamises, Reutersi tegevus täiendab mingil määral tema peamise 
konkurendi Bloombergi tegevust, kes on keskendunud finantsturualase teabe vallas eri 
liiki varadele ja edastab teavet ilma turuteabeplatvormita. Telerate tegeleb samuti fi-
nantsturualase teabe ja uudiste edastamisega üle kogu maailma, keskendudes paljudest 
eri allikatest pärinevate turuandmete reaalajas levitamisele.

330. Uuriti peamiselt seda, kuidas kavandatud omandamine mõjutab konkurentsi 
reaalajas edastatavate turuandmete ja turuteabeplatvormi turgudel. Seoses reaalajas 
edastatavate turuandmete turuga ei leidnud komisjon märke sellest, et ühinemine takis-
taks märkimisväärselt tõhusat konkurentsi, kuna pärast ühinemist jääks turule tegutse-
ma piisav arv tugevaid konkurente. Uurimise käigus selgus siiski, et ühinevad ettevõtted 
on ainsad suurimad turuteabeplatvormi pakkujad maailmas ja et nende teabeplatvor-
mide ühendamise tulemusel oleks nendega turuteabeplatvormi turul peaaegu võimatu 
konkureerida. Turuteabeplatvorm on tehniline vahend, mis võimaldab reaalajas edasta-
tavate turuandmete tarbijatel astuda kontakti eri teabeagentuuridega ja neilt teavet saa-
da. Kõnealuse konkurentsiprobleemi lahendamiseks kohustusid Reuters ja Telerate 
andma Telerate’ile kuuluva turuteabeplatvormi ülemaailmse ainulitsentsi alaliseks ka-
sutamiseks Hyperfeedile. Litsentsilepingus on sätestatud kohane õiguslik raamistik, et 
Hyperfeedist kujuneks Reutersi elujõuline ja tõhus konkurent.

331. Tehingu uurimine anti komisjonile üle EÜ ühinemismääruse artikli 4 lõike 5 
alusel, võimaldades komisjonil uurida omandamist, mida muidu oleks tulnud uurida ka-
heteistkümne liikmesriigi seaduste alusel. Komisjoni talitused tegid tihedat koostööd USA 
justiitsministeeriumiga ja kooskõlastasid oma jõupingutused, et leida sobiv parandusmee-
de, mis lahendaks täielikult turuteabeplatvormiga seotud konkurentsiprobleemi.

Lufthansa/Swiss137

332. 4. juulil kiitis komisjon heaks kokkuleppe, mille kohaselt Deutsche Lufthansa 
AG omandab ettevõtte Swiss International Air Lines Ltd enamusaktsiad ja ainukontrol-

�35 http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/.
�36 Juhtum COMP/M.3692, Reuters/Telerate.
�37 Juhtum COMP/M.3770, Lufthansa/Swiss.
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li ettevõtte üle pärast teatud tingimuste täitmist. Komisjoni uurimine näitas, et Šveitsi 
Lufthansa poolne kavandatud ülevõtmine kõrvaldaks või vähendaks märkimisväärselt 
konkurentsi mitme Euroopa-sisese lennuliini puhul, millest kõige olulisem on Zürichi-
Frankfurdi ja Zürichi-Müncheni lennuliin, ja ka mõne pika USA, Lõuna-Aafrika, Tai ja 
Egiptuse lennuliini puhul. Sellisele järeldusele jõudis komisjon pärast seda, kui oli ar-
vesse võtnud Lufthansa tihedat koostööd Star Alliance’i liikmetega.

333. Komisjoni tuvastatud probleemide lahendamiseks nõustusid pooled loobuma 
teatud stardi- ja maandumisaegadest Zürichi, Frankfurdi, Müncheni, Düsseldorfi, Ber-
liini, Viini, Stockholmi ja Kopenhaageni lennujaamades. Teenindusaegade loovutami-
sega luuakse uutele ettevõtjatele tingimused päevas kuni 41 edasi-tagasireisi korralda-
miseks nimetatud lennuliinidel.

334. Turuletuleku soodustamiseks antakse uustulnukatele ka võimalus teatud aja 
möödudes ja pärast vähemalt kolmeaastast tegutsemist saada Zürichi-Frankfurdi ja Zü-
richi-Müncheni lennuliinidel teenindusaegade suhtes varem omandatud õigused (seni-
sed õigused). Teenindusaegadega seotud kohustusi täiendavad meetmed, mis kohusta-
vad Lufthansat mitte suurendama kavandatud lendude arvu nimetatud liinidel, et anda 
uustulnukatele võrdne võimalus ennast usaldusväärse konkurendina kehtestada.

335. Lõpetuseks kinnitas Šveitsi lennuamet, et ta annab liiklusõigused lennuette-
võtjatele, kes soovivad Ameerika Ühendriikidesse või mujale väljapoole Euroopa Liitu 
suunduval lennul teha Zürichis vahemaandumise. Samuti kinnitasid Šveitsi ja Saksa-
maa lennuametid, et nad hoiduvad hindade reguleerimisest nimetatud pikkadel liinidel. 
See aspekt on oluline, sest komisjon võttis turuanalüüsis arvesse kaudse või võrgustiku-
konkurentsi olemasolu pikkadel liinidel.

Maersk/PONL138

336. 29. juulil kiitis komisjon teatud tingimustel heaks laevandusettevõtte Royal 
P&O Nedlloyd (edaspidi „PONL”) kavandatud omandamise teise laevandusettevõtte 
AP Møller-Maersk A/S (edaspidi „Maersk”) poolt. Kavandatud tehinguga loodaks maa-
ilma suurim laevandusettevõte, kellele kuuluks rohkem kui 800 konteinerilaeva ja mille 
ülemaailmne käive oleks umbes 28 miljardit eurot. AP Møller-Maersk A/Sile kuuluvad 
konteinerilaevandusettevõtted Maersk ja Safmarine ning ta tegeleb ka konteineritermi-
nali teenuste osutamise, sadamasse pukseerimise, tankerite, logistika, nafta- ja gaasiva-
rude uurimise, õhutranspordi, laevaehituse ja supermarketitega. PONL on peamiselt 
konteinerilaevandusettevõte. Ta tegeleb ka konteineriterminali teenuste osutamisega, 
logistikaga ja õhutranspordiga. Ühinevate ettevõtete tegevused kattuvad peamiselt kon-
teinerilaevanduse valdkonnas ja vähemal määral terminaliteenuste valdkonnas.

337. Komisjoni korraldatud turu-uuring keskendus Euroopasse ja sealt välja suun-
duvatele laevade kaubavedudele eesmärgiga kindlaks teha, kas poolte turuosadel ja nen-
de mitmesugustel konverentsidel ja konsortsiumides konkurentidega loodud sidemetel 
on konkurentsivastane mõju.

�38 Juhtum COMP/M.3828, Maersk/PONL.
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338. Vastavalt laevanduses kohaldatavatele ELi konkurentsieeskirjadele kehtib lii-
nilaevanduskonverentside (regulaarsõitudega tegelevate laevandusettevõtete kartell) 
suhtes konkurentsiõiguslik erand. Nimetatud erand tehti neile umbes 20 aastat tagasi. 
Ka konsortsiumi koondunud liinilaevandusettevõtete suhtes kehtis sama erand. 2004. 
aasta oktoobris avaldatud komisjoni valges raamatus jõuti järeldusele, et liinilaevandus-
konverentsidele tehtud erand tuleks tühistada, sest selle tulemuseks ei olnud lastisaatja-
te nõuetele vastava tõhusa ja usaldusväärse teenuse osutamine.

339. Kavandatud tehinguga loodi seos Maerski ja konverentside ning konsortsiu-
mide vahel, mille liige oli ainult PONL. Kuigi ettevõtete ühendatud turuosad tekitasid 
konkurentsiprobleeme, kiitis komisjon tehingu heaks tingimusel, et PONL astub konve-
rentsidest ja konsortsiumidest välja. Veel üks probleemne valdkond on Euroopa ja Lõu-
na-Aafrika vaheline kaubandus, eriti külmutatud toodete vedu külmutuskonteinerites, 
kus poolte ühendatud turuosa oli suurem kui 50%. Maersk kohustus loovutama selle 
osa PONLi tegevusest, mis oli seotud kaubaveoga Lõuna-Aafrikast Euroopasse. Need 
kohustused hajutasid komisjoni kahtlused, et võivad tekkida konkurentsiprobleemid.

Honeywell/Novar139

340. 31. märtsil kiitis komisjon heaks Novari kavandatud omandamise Honeywelli 
poolt ühinemismääruse artikli 6 lõikes 2 sätestatud tingimustel. USA äriühing Ho-
neywell on tipptehnika tootmisega tegelev ettevõte, kes tegutseb kogu maailmas lennu- 
ja kosmoseseadmete ning -teenuste, sõidukite, elektroonika, erikemikaalide, kõrgetase-
meliste ekspluatatsiooniomadustega polümeeride, transpordi- ja energiasüsteemide 
ning elamute ja tööstushoonete järelevalve turgudel. Novar on Ühendkuningriigis asuv 
rahvusvaheline kontsern, kelle peamised tooted on intelligentsed ehitussüsteemid, In-
dalexi alumiiniumilahendused ja turvatrüki teenused. Kõnealune ühinemine võimal-
dab Honeywellil ja Novaril ühendada oma tegevused tulekahjuhäiresüsteemide, sisse-
murdmishäire- ja muude turvasüsteemide ja ehituse järelevalvesüsteemide vallas.

341. Komisjoni uurimine näitas, et ühinemine takistaks oluliselt tõhusat konku-
rentsi tulekahjuhäiresüsteemide turul Itaalias, kus ühinenud ettevõtete positsioon oleks 
olnud väga tugev. Avastatud tõsise konkurentsiprobleemi lahendamiseks lubas Ho-
neywell loovutada kogu Novari tulekahjuhäiresüsteemide alase tegevuse Itaalias (Itaa-
lias tuntud kaubamärgi all Esser Italia). Seda kohustust peeti konkurentsiprobleemi la-
hendamiseks piisavaks.

3. Üleandmised

Blackstone/NHP140

342. 1. veebruaril otsustas Euroopa Komisjon anda Ühendkuningriigi heade kau-
bandustavade ametile (OFT) tema taotluse alusel üle juhtumi, mis käsitles Ühendku-

�39 Juhtum COMP/M.3686, Honeywell/Novar.
�40 Juhtum COMP/M.3669, Blackstone/NHP.
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ningriigi ettevõtte NHP plc omandamist USA ettevõtte Blackstone Group poolt. Mõle-
mad ettevõtted tegutsevad Ühendkuningriigis vanurite hooldekodude turul.

343. Blackstone on rahvusvaheline kommertspank, mis hiljuti omandas Ühendku-
ningriigi ettevõtte Southern Cross Healthcare Limited (Southern Cross), mis tegeleb 
vanurite hooldekodudega Ühendkuningriigis. NHP on samuti hooldekodude sektoris 
tegutsev Ühendkuningriigis registreeritud äriühing. Pärast tehingut kattuksid poolte 
tegevused mõneti horisontaalselt Ühendkuningriigis vanurite hooldekoduteenuse osu-
tamise valdkonnas, ükskõik kuidas neid turgusid määratletakse.

344. OFTi väitel on hooldekodude turg Ühendkuningriigi kohalik turg ja tehing 
mõjutab konkurentsi peamiselt Ühendkuningriigi kolme omavalitsuse (Arbroath, Not-
tingham ja Port Talbot) vanade- ja hooldekodudes, kus poolte ühine turuosa oleks kõr-
ge.

345. Seetõttu palus OFT komisjonil vastu võtta otsus koondumise talle üleandmise 
kohta (vastavalt ühinemismääruse artikli 9 lõike 2 punktile b). Nimetatud sätte kohaselt 
peab komisjon juhtumi üle andma, kui koondumine mõjutab konkurentsi liikmesriigi 
turul, millel on kõik piiratud turu omadused ja mis ei moodusta olulist osa ühisturust.

346. Komisjoni uurimise käigus selgus, et Ühendkuningriigi hooldekodude turg on 
ulatuselt kohalik. Peale selle ei saa nimetatud uurimise tulemuste põhjal välistada erine-
vate tooteturgude olemasolu Ühendkuningriigi vanadekodude ja hooldekodude sekto-
ris. Kõnealustest pooltest oleks mõnes piirkonnas saanud suurimad teenuseosutajad. 
Seega oleks ühinemine mõjutanud konkurentsi mõnel Ühendkuningriigi kohalikul tu-
rul, mis ei moodusta olulist osa ühisturust. Seetõttu rahuldati OFTi taotlus hinnata kõ-
nealuse koondumise mõju konkurentsile.

iesy Repository / ish141

347. 17. veebruaril otsustas komisjon anda Saksamaa Bundeskartellamtile üle juh-
tumi, mis käsitles Nordrhein-Westfaleni liidumaa kaabellevivõrgu operaatori (ish) ka-
vandatud omandamist Hesseni liidumaa kaabellevivõrgu operaatori (iesy) poolt. Juhtu-
mist teatati komisjonile 17. detsembril 2004.

348. Nii iesy kui ish tegutsevad Deutsche Telekom AGlt ostetud kaabellevivõrgu 
operaatoritena, vastavalt Hesseni ja Nordrhein-Westfaleni piirkonnas. Nad edastavad 
oma võrkude kaudu raadio- ja telesignaale kodudesse ja teistele võrguoperaatoritele. 
Bundeskartellamt taotles juhtumi üleandmist põhjendades seda sellega, et ühinemine 
võib tõenäoliselt mõjutada konkurentsi Saksamaa kaabeltelevisiooni turul ja see mõju 
piirdub Saksamaaga. Komisjon jõudis järeldusele, et üleandmise tingimused on täide-
tud ja et kõnealuse juhtumi siseriiklik uurimine on asjakohane, võttes arvesse Bun-
deskartellamti kogemusi eelmiste kaabeltelevisiooni käsitlevate juhtumitega.

�4� Juhtum COMP/M.3674, iesy Repository / ish.
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349. Operaatorid iesy ja ish osutavad kaabeltelevisiooni teenust Saksamaal kindla-
tes liidumaades (Bundesländer) ega tegutse väljaspool Saksamaad. Seetõttu otsustati, et 
asjaomased kaabeltelevisiooniturud on Euroopa Liidus asuvad piiratud turud. Komis-
jon nõustus Bundeskartellamti seisukohaga, et kavandatud ühinemine võib mõjutada 
konkurentsi Saksamaa kaabeltelevisioonituru mõnes osas.

Strabag/Dywidag (Walter Bau)142

350. 29. aprillil teatati komisjonile kavandatud tehingust, millega Austria ehitus-
kontsern Strabag soovis omandada mitu Saksa maksejõuetu ehitusettevõtte Walter Bau 
AG tütarettevõtet. Strabag on ehitusettevõtja, kes tegutseb kõikides ehitusvaldkondades 
üle kogu maailma, eelkõige ehituse ja projekteerimise valdkonnas. Walter Bau osutab 
võtmevalmisehitamise, projekteerimise ja teedeehituse teenuseid.

351. Strabag kavatses üle võtta Walter Bau olemasolevad ehitus- ja tsiviilehituspro-
jektid, mis olid üle antud hiljuti asutatud äriühingule Dywidag Schlüsselfertig- und In-
genieurbau GmbH. Samuti soovis Strabag omandada ehitus- ja tsiviilehitusettevõtted 
Walter Heilit Verkehrswegebau GmbH, Dywidag International GmbH, Austrias tegut-
seva Dyckerhoff & Widmann GmbH ja RIB GmbH, mis jätkab tööd mõne sillaehitus-
projektiga, mida juhtis Walter Bau tütarettevõte Niklas GmbH.

352. Kuigi Strabag ja Walter Bau on Saksamaa suurimad ehitusettevõtted ja tehingu 
tulemusel kattuvad nende tegevused horisontaalselt mitmes Saksamaa ja Austria ehitus-
turu osas, ei tulenenud ühinemisest mingeid konkurentsiprobleeme. Seda seetõttu, et 
Strabag kavatses üle võtta ainult mõned Walter Bau ehituslepingud ja poolte ühendatud 
turuosa ehituse, teedeehituse ning muudel ehituse ja tsiviilehitusega seotud turgudel 
oleks olnud tublisti alla 20%. Kuigi Strabag on Austria suurim ehitusettevõtja, on Walter 
Bau ettevõtete tegevus Austrias väikesemahuline ja nende ülevõtmisega suureneks Stra-
bagi turuosa ainult veidi.

353. 30. mail esitas Saksamaa Bundeskartellamt taotluse juhtumi osaliseks üleand-
miseks ühinemismääruse artikli 9 lõike 2 punkti b alusel. Taotluses teavitati komisjoni 
sellest, et kavandatud tehing mõjutaks konkurentsi Hamburgi piirkondlikul asfalditu-
rul, et nimetatud turul on kõik piiratud turu omadused ja see ei moodusta olulist osa 
ühisturust. Hamburgi piirkonnas oli Walter Heilitil osalus asfalditehases. Norddeutsche 
Mischwerke GmbH & Co AG-l, kellel oli samuti osalus selles tehases, oli kontroll ka 
ülejäänud kaheksast piirkonnas asuvast asfalditehasest nelja üle. Strabag on veel üks 
konkurent, mis taotluse kohaselt tähendab, et on oht, et rikutakse asutamislepingu ar-
tiklit 81 ja et võib tekkida turgu valitsev seisund. Seetõttu taotles Saksamaa Bundeskar-
tellamt kõnealuse turuga seotud juhtumi üleandmist. Komisjon otsustas, et üleandmise 
tingimused on täidetud, ja andis õiguse hinnata tehingu mõju Hamburgi piirkondlikule 
asfalditurule üle Saksamaa Bundeskartellamtile.

354. Muude asjaomaste turgudega seoses jõudis komisjon järeldusele, et tehing ei 
takista märkimisväärselt tõhusat konkurentsi EMPs või selle olulises osas, sest poolte 

�42 Juhtum COMP/M.3754, Strabag/Dywidag.
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ühendatavad turuosad asjaomastel Saksamaa turgudel on väikesed ja tehingu tulemusel 
suureneks veidi ainult Austria turu osa.

Macquarie / Ferrovial / Exeteri lennujaam143

355. 27. juunil teatasid Macquarie Airport Group (MAG) ja Ferrovial Aeropuertos 
kavatsusest omandada ühiskontroll Exeteri lennujaama üle.

356. Macquarie Group kontserni kuuluv Ühendkuningriigi ettevõte MAG on era-
kapitali investeerimisfond, mis tegeleb investeeringutega lennujaamadesse ja nendega 
seotud infrastruktuuridesse. Euroopa Liidus kontrollivad kontserni Macquarie Group 
kuuluvad äriühingud ühiselt Rooma lennujaamu ja Brüsseli lennujaama ning neil on 
osalus Birminghami ja Kopenhaageni lennujaamades. Koos Ferrovialiga omab MAG 
kontrolli Bristoli lennujaama üle. Ferrovial tegeleb ka lennujaama infrastruktuuri kont-
sessioonide haldamisega. Lisaks Bristoli lennujaamale on Ferrovial investeerinud ka 
Sydney, Belfasti ja Antofagasta lennujaamadesse.

357. Pärast nimetatud tehingust teatamist esitas Ühendkuningriigi heade kauban-
dustavade amet (OFT) üleandmistaotluse vastavalt EÜ ühinemismääruse artikli 9 lõike 
2 punktile a. Taotluses teavitas OFT komisjoni sellest, et Edela-Inglismaa võib olla pii-
ratud turg lennuettevõtjatele osutatavate infrastruktuuriteenuste puhul. Kuna pooltel oli 
juba kontroll Bristoli lennujaama üle, oleks Exeteri lennujaama omandamine tähenda-
nud, et nende turuosa kõnealuses piirkonnas oleks piisavalt suur, et tekitada konkurent-
siprobleeme. Lisaks olid kolmandad isikud esitanud OFTile märkusi, kus nad nentisid, 
et nad on mures kõnealuse ostutehingu pärast.

358. Komisjon viitas uurimisel asjaolule, et tooteturuks on lennujaama infrastruk-
tuuriteenuste osutamine lennuettevõtjatele ja et geograafiline turg võib piirduda Inglis-
maa edelaosaga (Bristol, Exeter, Bournemouth, Plymouth, Newquay ja Southampton). 
Kui nimetatud asjaolud leiavad kinnitust, oleks kahe piirkonna lennujaama turuosad 
piisavalt suured, et mõjutada konkurentsi. Seetõttu nõustus komisjon, et juhtumit on 
vaja täiendavalt uurida ja et Ühendkuningriigi ametiasutused on selleks kõige pädeva-
mad.

359. Komisjon otsustas anda juhtumi, mis käsitleb Exeteri lennujaama ühist oman-
damist Macquarie Airport Groupi (MAG) ja Ferrovial Aeropuertose poolt, uurimise üle 
Ühendkuningriigi konkurentsiasutusele põhjendusega, et koondumine ähvardab mõju-
tada Edela-Inglismaal konkurentsi seoses lennujaama infrastruktuuriteenuste osutami-
sega lennuettevõtjatele.

FIMAG/Züblin144

360. Kavandatud omandamine, millest komisjonile teatati 26. augustil, käsitles Sak-
samaa ehitusettevõtja Züblin omandamist kontserni Strabag Group (Strabag) valduset-

�43 Juhtum COMP/M.3823, MAG / Ferrovial Aeropuertos / Exeter Airport.
�44 Juhtum COMP/M.3864, FIMAG/Züblin.
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tevõtte FIMAG poolt. Strabag on Austria ehituskontsern, mis tegutseb kõikides vald-
kondades, eriti hoonete ehitamise ja tsiviilehituse valdkondades. Lisaks tegeletakse 
ehitusmaterjalide tootmise ja turustamisega. Züblin on Saksa ehitusettevõte, mis samu-
ti tegeleb hoonete ehitamise ja tsiviilehitusega ja osutab ehitusega seotud teenuseid. 
Oma filiaali ROBA Baustoff GmbH (Roba) kaudu tegeleb ettevõte ehitusmaterjalide 
tootmise ja turustamisega. Maksejõuetu ettevõtte Walter Bau aktsiapaki omandamisega 
saaks FIMAG kontrolli Züblini üle.

361. Strabag ja Züblin on Saksamaa suurimad ehitusettevõtjad. Sellest hoolimata 
jäänuks poolte ühine turuosa ehitus- ja tsiviilehitustööde turul tublisti alla 15% isegi 
juhul, kui nimetatud turud edaspidi lahutatakse. Kuigi Strabag on Austria suurim ehi-
tusettevõtja, ei ulatu poolte turuosad Austria turul samuti tasemeni, mis tekitaks konku-
rentsiprobleeme.

362. 20. septembril esitas Saksama Bundeskartellamt taotluse juhtumi osaliseks 
üleandmiseks ühinemismääruse artikli 9 lõike 2 punkti b alusel. Ta leidis, et teatatud 
tehing mõjutaks konkurentsi Berliini, Chemnitzi, Leipzigi/Halle, Rostocki ja Müncheni 
piirkondlikel asfalditurgudel, millel on kõik piiratud turu omadused ja mis ei moodusta 
olulist osa ühisturust. Bundeskartellamti väitel oli olemas oht, et Roba, ühe viimase sõl-
tumatu konkurendi asfalditootmise sektoris, ülevõtmine Strabagi poolt piiraks konku-
rentsi asjaomastel piirkondlikel turgudel Deutagis ühisosalust omavate Strabagi ja Wehr-
hahni kontserni struktuuriliste seoste tõttu. Komisjon jõudis järeldusele, et üleandmise 
tingimused on täidetud, ja andis õiguse hinnata tehingu mõju Berliini, Chemnitzi, Leip-
zigi/Halle, Rostocki ja Müncheni piirkondlikele asfalditurgudele üle Saksamaa Bun-
deskartellamtile.

363. Komisjon leidis, et muu poolest ei takistaks kavandatud koondumine märki-
misväärselt konkurentsi EMPs või selle olulises osas, sest poolte ühine turuosa asja-
omastel Saksamaa turgudel on väike ja pärast tehingut suureneks turuosa veidi ainult 
Austria asjaomastel turgudel.

Tesco/Carrefour145

364. Kavandatud tehing, millest komisjonile teatati 4. novembril, käsitles äriühingu 
Carrefour (Prantsusmaa) tegevuse üle Tšehhi Vabariigis ja Slovakkias ainukontrolli 
omandamist Tesco (Ühendkuningriik) poolt. Komisjoni uurimine näitas, et kavanda-
tud tehinguga kaasneks horisontaalne kattumine tarbekaupade jaemüügi kohalikel tur-
gudel Tšehhi Vabariigis ja Slovakkias.

365. Ühendkuningriigi ettevõte Tesco tegeleb toidu- ja mittetoidukaupade jaemüü-
giga ja tal on kogu maailmas rohkem kui 2300 eri suuruses kauplust. Ettevõttel on Slo-
vakkias 31 ja Tšehhi Vabariigis 27 kauplust. Prantsuse ettevõte Carrefour tegeleb samuti 
toidu- ja mittetoidukaupade jaemüügiga ning tal on kogu maailmas rohkem kui 11 000 
kauplust. Tšehhi Vabariigis on tal 11 suurt kauplust ja Slovakkias neli suurt kauplust.

�45 Juhtum COMP/M.3905, Tesco/Carrefour.
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366. 30. novembril sai komisjon Slovakkia konkurentsiasutuselt juhtumi osalise 
üleandmise taotluse. Konkurentsiamet väitis taotluses, et ühinemismääruse artikli 9 lõi-
ke 2 punkti b kohaselt mõjutaks tehing konkurentsi kolmel supermarketite ja hüper-
marketite tarbekaupade jaemüügi kohalikul turul Bratislava, Košice ja Žilina linnas. 
Lisaks leidis Slovakkia konkurentsiamet, et nimetatud turud ei moodusta olulist osa 
ühisturust.

367. Slovakkias oleks tehing tugevdanud Tesco üleriigilist positsiooni juhtiva jae-
müügiettevõttena. Peale selle oleks ühinenud ettevõte saanud Bratislavas, Košices ja Ži-
linas suure turuosa ja alternatiivsete kaupluste arv oleks vähenenud. Seetõttu jõudis 
komisjon järeldusele, et tehing mõjutab konkurentsi kolmel kõnealusel kohalikul turul. 
Igaüks neist kohalikest turgudest annab alla 0,1% toidu- ja esmatarbekaupade müügi 
kogumahust ühisturul ja neid ei saa pidada oluliseks ühisturu osaks. Kooskõlas ühine-
mismäärusega andis komisjon juhtumi Slovakkiat käsitleva osa hindamise üle Slovak-
kia konkurentsiasutusele. See oli esimene kord, kus tehingu uurimine anti üle uue liik-
mesriigi konkurentsiasutusele.

368. Seoses Tšehhi Vabariigiga näitas komisjoni uurimine, et ühinenud ettevõte 
oleks suuruselt ikkagi alles neljas jaemüügikontsern riigis. Isegi kohalikel turgudel tu-
leks pooltel konkureerida teiste tugevate jaemüügiettevõtetega, näiteks Lidl&Schwarzi, 
Aholdi või Rewega.

369. Komisjon kiitis heaks Tšehhi Vabariigis kavandatud tehingu, sest see ei takis-
taks märkimisväärselt tõhusat konkurentsi Tšehhi jaemüügisektoris.

4. tagasivõetud teated / ärajäetud tehingud

Microsoft / Time Warner / ContentGuard JV146

370. 12. juulil 2004. aastal teatasid Microsoft ja Time Warner komisjonile tehin-
gust, millega nad omandasid Xeroxilt mõned USA äriühingu ContentGuard aktsiad, ja 
sellest, et pärast omandamist on kummalgi 48% hääleõiguslikest aktsiatest (enne tehin-
gut oli Microsofti omanduses juba 25% aktsiatest). Lisaks sõlmisid nad aktsionäride 
hääletuslepingu, millega nad said ühiskontrolli ContentGuardi üle.

371. ContentGuard tegeleb digitaalsete õiguste haldamise lahendustega seotud in-
tellektuaalse omandi õiguse elektrooniliste haldustehnoloogiate väljatöötamise ja lit-
sentsimisega. ContentGuard kui digitaalsete õiguste haldamise tehnoloogia looja on 
patendiportfelli omanik. Digitaalsete õiguste haldamise tehnoloogia hõlmab tarkvarala-
hendusi, mille abil saab igasugust digitaalset infosisu (nt helisalvestisi, filme, dokumen-
te) avatud võrgu kaudu turvaliselt edastada (nt lõpptarbijatele) või vahetada. Digitaalse-
te õiguste haldamine on saamas tavaliseks kogu infotehnoloogiatööstuses ja see on juba 
kasutusel meediasisu, näiteks muusika ja videote, Interneti kaudu edastamisel. Micro-

�46 Juhtum COMP/M.3445, Microsoft / Time Warner / ContentGuard JV.
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soft on praegu juhtiv ja võimalik et ka valitsev digitaalsete õiguste haldamise lahenduste 
tarnija.

372. Pärast tavapärast I etapi uurimist alustas komisjon 25. augustil 2004. aastal 
süvendatud uurimist ja saatis pooltele 29. novembril 2004. aastal vastuväiteteatise. Üks 
peamisi komisjoni jaoks probleemseid küsimusi oli asjaolu, et tehing oleks tugevdanud 
Microsofti monopoolset seisundit personaalarvutite operatsioonisüsteemide turul. 
Microsofti ja Time Warneri ühiskontrolli all oleval ContentGuardil oleks tõepoolest nii 
motiiv kui ka võimalus kasutada oma intellektuaalsete omandiõiguste elektrooniliste 
haldustehnoloogiate portfelli Microsofti konkurentide kahjustamiseks digitaalsete õi-
guste haldamise lahenduste turul. Digitaalsete õiguste haldamist oleks kasutatud „val-
vurtehnoloogiana”, sest Microsoft määrab, milliste personaalarvutite operatsioonisüs-
teemidega saab digitaalsete õiguste haldamise tarkvara kasutada. Peale selle oleks ühine 
omandamine kardinaalselt aeglustanud avatud ja koostalitlusvõimeliste lahenduste väl-
jatöötamist.

373. Pärast komisjoni vastuväiteteatise saamist teatasid Microsoft ja Time Warner 
komisjonile, et Thomson omandab ContentGuardis 33% osaluse. Kuigi omandamisest 
teatati 2004. aasta novembris, toimus see alles 14. märtsil 2005. Komisjoni teenistused 
hindasid hoolikalt, kas Thomsoniga seotud tehing kuulub ühinemismääruse kohalda-
misalasse. Seoses sellega, et Thomson omandas aktsiad ja muudeti ContentGuardi juh-
timisstruktuuri, ei saanud ükski aktsionär ContentGuardi üle kontrolli. Seetõttu leidis 
komisjon, et pärast ContentGuardi juhtimisstruktuuri olulist muutmist ja uue aktsionä-
ri (Thomson) esilekerkimist ei saanud Microsoft enam kasutada ContentGuardi litsent-
simispoliitikat oma konkurentide kahjustamiseks. Esialgsest tehingust, millega Micro-
soft ja Time Warner omandasid ContentGuardi üle ühiskontrolli, loobuti ja ettevõtted 
võtsid ühinemismääruse alusel esitatud teated tagasi.

Total/Sasol/JV147

374. Sasol Wax International AG (Sasol), Saksamaa, mis kuulub Lõuna-Aafrika 
kontserni Sasol Group, on spetsialiseerunud naftapõhiste vahade, eelkõige parafiini ja 
mikrokristallvaha tootmisele. Total France S.A. (Total) kuulub kontserni Total, mis on 
üks maailma suurimaid nafta- ja gaasiettevõtteid. Parafiini ja mikrokristallvahade toot-
mise kõrval valmistab Total nende tootmiseks vajalikke materjale: toorparafiini ja jääk-
õli.

375. Kavandatud tehing hõlmas naftapõhiste vahatoodete ja bituumenilisandite 
tootmise, turustamise ja müügiga tegeleva ühisettevõtte loomist, millega oleks ühenda-
tud Sasoli ja Totali tegevus nimetatud valdkondades. Toorparafiin ja jääkõli on rafinee-
rimistehastes nafta töötlemisel tekkivad kõrvaltooted. Naftatöötlustehas saab neid kasu-
tada oma tarbeks, müüa otse kolmandatele isikutele või töödelda parafiiniks või 
mikrokristallvahaks. Parafiini ja mikrokristallvaha kasutatakse mitmesuguste toodete, 

�47 Juhtum COMP/M.3637, Total/Sasol/JV.
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näiteks küünalde, kummi, pakendite, juhtmete, närimiskummi ja liimide valmistami-
seks.

376. 13. aprillil alustas komisjon kavandatud ühisettevõtte süvendatud uurimist, 
sest tal olid tekkinud tõsised kahtlused, et tehing võib oluliselt takistada konkurentsi 
ühisturul. Esialgse uurimise käigus leiti, et Sasoli ja Totali majandustegevuse ühendami-
ne, toormaterjali tarnimine Totalist ühisettevõttesse ja tehinguga kaasnev tootmismah-
tude piiramise kasv võivad oluliselt tugevdada Sasoli juhtivat positsiooni parafiini ja 
mikrokristallvaha turgudel. Esialgse uurimise lõpus tehti kohustuse võtmise ettepanek. 
Pärast turutesti leidis komisjon siiski, et kavandatud parandusmeede oli liiga keeruline 
ega lahendanud tõsiseid konkurentsiprobleeme parafiinivaha turul.

377. 20. aprillil teatasid pooled komisjonile ühisettevõtte asutamise lepingu lõpeta-
misest ja teate tagasivõtmisest.

AMI/Eurotecnica148

378. 18. oktoobril alustas komisjon Itaalia ehitusettevõtte Eurotecnica kavandatud 
omandamise Austria ettevõtte Agrolinz Melamine International (edaspidi „AMI”) poolt 
(II etapi) süvendatud uurimist. Juhtumi andsid komisjonile üle Saksamaa ja Poola kon-
kurentsiasutused. 20. detsembril taganesid teate esitanud pooled tehingust.

379. AMI tegeleb melamiini tootmisega; melamiin on erikemikaal, millel on palju 
rakendusviise, seda kasutatakse näiteks pinnakatetes, liimides ja leegiaeglustina. AMI 
on välja töötanud oma melamiini tootmise tehnoloogiad, mille litsentsi ta ei ole teistele 
ettevõtetele andnud vähemalt kümme aastat. Eurotecnica on praegu ainus melamiini 
tootmise tehnoloogia litsentsi omanik maailmas, kuid ta ise melamiini ei tooda.

380. Komisjon alustas süvendatud uurimist, sest koondumine oleks tugevdanud 
AMI juba niigi tugevat positsiooni melamiini turul. Komisjon kartis, et ainsa ülemaa-
ilmselt tegutseva melamiini tootmise tehnoloogia litsentsi omaniku ostmisega oleks 
AMI-l võimalus takistada uute ettevõtete turule tulekut ja kontrollida oma konkurenti-
de laienemiskavasid. Peale selle oleks konkurentsi kõrvaldamine suurendanud kooskõ-
lastatud äritegevuse tõenäosust juba niigi koondunud melamiiniturul.

c. ValituD kohtuasjaD

Komisjon v. Tetra Laval B.V.149

381. 15. veebruaril jättis Euroopa Kohus rahuldamata komisjoni apellatsioonkae-
buse Esimese Astme Kohtu otsuse peale kohtuasjas Tetra Laval B.V. v. komisjon,150 mille-
ga tühistati komisjoni otsus, millega tunnistati Tetra Lavali ja Sideli koondumine ühis-

�48 Juhtum COMP/M.3923, AMI/Eurotechnica.
�49 Kohtuasi C-�2/03P, komisjon v. Tetra Laval B.V.
�50 Kohtuasi T 5/02, Tetra Laval B.V. v. komisjon, EKL 2002, lk II-438�.



 2005. aasta konkurentsipoliitika aruanne

108

turuga kokkusobimatuks vastavalt ühinemismääruse artikli 8 lõikele 3.151 Kohtuotsuses 
selgitatakse kolme väga tähtsat asjaolu: ühinemise kontrollimisel nõutavad tõendamis-
standardid ja kohtulik kontroll; ühinemismääruse ja asutamislepingu artikli 82 vaheline 
seos; konkurentsikäitumist reguleerivate kohustuste vastuvõetavus.

382. Seoses nõutava tõendamisstandardiga rõhutatakse Euroopa Kohtu otsuses, et 
prognoosiv analüüs, mis on vajalik ühinemiste kontrollimisel, kujutab endast sündmus-
te ennustamist, mis võivad suurema või väiksema tõenäosusega aset leida, ja selline ana-
lüüs eeldab erinevate põhjuse ja tagajärje ahelate ettekujutamist, et arvesse võtta need, 
mille tõenäosus on kõige suurem. Seega toetab Euroopa Kohtu otsus komisjoni seisu-
kohta, et kõikides ühinemisjuhtumites nõutav tõendamisstandard seisneb tõenäosuste 
tasakaalus. Kõnealuses asjas leidis Euroopa Kohus, et Esimese Astme Kohus ei muutnud 
tegelikult nõutava tõendamisstandardi kohta käivat tingimust, vaid juhtis lihtsalt tähe-
lepanu nõudele, et väide või otsus peab olema veenvalt põhjendatud. Seoses konglome-
raatliitumise prognoosiva analüüsiga leidis Euroopa Kohus, et küsimus, kas konglome-
raatliitumine võimaldab ühinenud ettevõttel oma tugevust ära kasutada, et saavutada 
aja jooksul turgu valitsev seisund, hõlmab „põhjuse ja tagajärje seoseid, mis on raskesti 
tajutavad, ebakindlad ja raskesti tõendatavad”. Järelikult on eriti oluline koondumise 
keelustamise vajalikkuse tõendamiseks esitatud tõendite kvaliteet, kuna need peavad 
kinnitama seisukohta, et selline majanduslik areng on tõenäoline.

383. Seoses tuvastatud asjaolude kohtuliku kontrolliga leidis Euroopa Kohus, et ko-
misjonil on majandusküsimustes kaalutlusõigus, kuid kohtud peavad kontrollima esita-
tud tõendite vastavust tegelikkusele, usaldatavust ja sidusust, samuti kontrollima, kas 
kogutud tõendid sisaldavad kogu teavet, mida tuleb arvesse võtta, ja kas kõnealused 
tõendid võivad toetada järeldusi, mis nende põhjal on tehtud. Kõnealuses kohtuasjas 
leidis Euroopa Kohus, et Esimese Astme Kohus oli järginud kohtuliku kontrolli nõu-
deid.

384. Esimese Astme Kohus leidis, et konglomeraatliitumiste puhul, kus turgu valit-
seva seisundi tekkimine tulevikus sõltub sellest, milline on ühinenud ettevõtte motiiv 
oma seisundi ärakasutamiseks ja mis seda takistab, peaks komisjon kaaluma, kas asuta-
mislepingu artikli 82 alusel teatud seisundit ärakasutava tegevuse ebaseaduslikkuse ja 
selle avastamise ning selle eest karistamise ohu tõttu võib ühinenud ettevõte sellisest 
tegevusest hoiduda. Komisjoni väitel on selline nõue vastuolus ühinemismäärusega.

385. Euroopa Kohus nõustus komisjoni seisukohaga ja leidis, et Esimese Astme Ko-
hus eksis selles asjas õiguse tõlgendamisel. Kuigi komisjon peaks hindama tervikuna nii 
üldise seisundi ärakasutamise motiive kui ka selle takistusi, leidis Euroopa Kohus, et 
ühinemismääruse ennetava eesmärgiga oleks vastuolus, kui iga kavandatud ühinemise 
puhul uuritaks käitumise õigusvastasuse, avastamise tõenäosuse ja karistuste preven-
tiivset jõudu. See oleks liialt spekulatiivne ega võimaldaks komisjonil rajada oma hin-

�5� Juhtum COMP/M.24�6, Tetra Laval / Sidel, vastu võetud eelmise ühinemismääruse alusel, st nõuko-
gu määruse (EMÜ) nr 4064/89 alusel, mis on asendatud nõukogu määrusega (EÜ) nr �39/2004.
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nangut asjaomastele tõenditele. Euroopa Kohus leidis siiski, et kõnealusest õiguslikust 
veast ei piisa kohtuotsuse tühistamiseks.

386. Seoses konkurentsikäitumist reguleerivate kohustustega leidis Esimese Astme 
Kohus, et komisjon ei võtnud ühinenud ettevõtte poolt tema üldise seisundi võimalikku 
ärakasutamist hinnates arvesse mitmeid võimalikke konkurentsikäitumist reguleerivaid 
kohustusi. Apellatsioonkaebuses väitis komisjon, et ta oli kohustusi arvesse võtnud, 
kuid leidis need olevat vastuvõetamatud, peamiselt seetõttu, et nende täitmist on raske 
kontrollida.

387. Oma otsuses eristab Euroopa Kohus turu struktuuri vahetult muutvad juhtu-
mid ja juhtumid, kus turgu valitsev seisund saavutatakse alles pikema aja jooksul üldsei-
sundi ärakasutamise kaudu. Viimati nimetatud juhul võib ühinenud ettevõtte konku-
rentsivastase tegevuse tõenäosust hinnates arvesse võtta konkurentsikäitumisega seotud 
tulevikukohustusi. Otsuse põhjendustes märgib Euroopa Kohus, et kõnealuses asjas 
keeldus komisjon Tetra kohustusi põhimõtteliselt aktsepteerimast. Seetõttu otsustas Eu-
roopa Kohus, et komisjoni otsuse tühistanud Esimese Astme Kohtu otsust tuleb toetada 
hoolimata õiguslikust veast, mis Esimese Astme Kohus tegi seoses asutamislepingu ar-
tikli 82 hoiatava mõjuga.

Energias de Portugal SA (EDP) v. komisjon152

388. 21. septembril jättis Esimese Astme Kohus rahuldamata EDP hagi komisjoni 
9. detsembri 2004. aasta otsuse tühistamise nõudes, millega tunnistati Portugali gaasiet-
tevõtte Gás de Portugal (edaspidi „GDP”) ühine omandamine Portugali valitseva elekt-
rienergiaettevõtte Energias de Portugal (edaspidi „EDP”) ja Itaalia energeetikaettevõtte 
Eni SpA poolt ühinemismääruse153 artikli 8 lõike 3 kohaselt ühisturuga kokkusobima-
tuks.

389. Oma otsuses jõudis komisjon järeldusele, et hoolimata poolte pakutud kohus-
tustest tugevdaks koondumine EDP valitsevat seisundit Portugali elektrienergiaturul ja 
GDP valitsevat seisundit Portugali gaasiturul pärast nende turgude avamist konkurent-
sile ja seetõttu takistaks koondumine märkimisväärselt konkurentsi ühisturu olulises 
osas.

390. Nimetatud ühinemisjuhtumit hinnati kogu Euroopa Liidus käimasoleva ener-
giaturgude avamise taustal. Portugalis on elektrienergiaturud konkurentsile avatud ja 
gaasiturud on järk-järgult avanemas. Vastavalt teisele gaasidirektiivile kohaldatakse 
Portugali suhtes erandit, mis võimaldab tal alustada gaasituru liberaliseerimist hiljemalt 
2007. aastal, avades elektrijaamade kütuseks kasutatava maagaasi turu. Teiste gaasitur-
gude avamine on tööstustarbijatele kavandatud hiljemalt 2009. aastaks ja kodutarbijate-
le 2010. aastaks.

�52 Kohtuasi T-87/05, EDP, Energias de Portugal SA v. komisjon.
�53 Juhtum COMP/M.3440, ENI/EDP/GDP, vastu võetud eelmise ühinemismääruse alusel, nõukogu 

määrus (EMÜ) nr 4064/89.
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391. Esimese Astme Kohus arutas EDP hagi kiirmenetluses ja kohtuotsus tehti 
seitsme kuu pärast, mis on lühim menetlusele kulunud aeg seda tüüpi kohtuasjade pu-
hul.

392. Esimese Astme Kohus jättis arvesse võtmata mitu hageja väidet, mis olid seo-
tud ühinevate poolte kavandatud kohustuste hindamisega.

393. Esimese Astme Kohus tunnustas eelkõige komisjoni rakendatavat parandus-
meetmete hindamise viisi, st uurides esiteks võimalikke koondumisest tulenevaid kon-
kurentsiprobleeme ja alles seejärel nimetatud probleemide lahendamiseks pakutud ko-
hustusi. Esimese Astme Kohus otsustas, et komisjon ei saanud ühinemismääruses 
sätestatud ajapiirangu tõttu alustada muudetud kohustusi arvestades koondumise ana-
lüüsi täies ulatuses uuesti, nagu oleks sellest koondumisest, kohustustega muudetud ku-
jul, uuesti teatatud. Esimese Astme Kohus leidis, et selline käsitlusviis oleks vastuolus 
ühinemismääruse üldisest ülesehitusest tuleneva kiire menetluse nõudega.

394. Seoses kohustustega, mis esitati pärast mitmes määruses kehtestatud tähtaega-
de möödumist, leidis Esimese Astme Kohus, et komisjon oli nii elektrienergia- kui ka 
gaasituruga seotud kohustusi hinnates kohaldanud parandusmeetmete teatist õigesti. 
Seoses viimati nimetatud kohustustega, mis terviklikult esitati alles kolm tööpäeva enne 
komisjoni otsuse vastuvõtmist, rõhutas Esimese Astme Kohus, et komisjonil oli õigus 
need tagasi lükata juba üksnes nende „olulise hilinemise tõttu”.

395. Seoses ühinemise sisulise uurimisega leidis Esimese Astme Kohus, et komis-
jon eksis õiguse tõlgendamisel, kui ta otsustas, et koondumine tugevdaks GDP valitse-
vat seisundit ja takistaks märkimisväärselt konkurentsi gaasiturgudel. Esimese Astme 
Kohus tuletas meelde, et teises gaasidirektiivis sätestatud erandi tõttu ei olnud Portuga-
li gaasiturud otsuse vastuvõtmise päeval konkurentsile avatud. Esimese Astme Kohus 
leidis, et kuna konkurents täielikult puudus, ei saanud koondumine vaidlustatud otsuse 
vastuvõtmise ajal konkurentsi takistada. Samuti leidis Esimese Astme Kohus, et komis-
jonil ei olnud õigus, kui ta hoidus arvestamast koondumise kohese mõjuga neile turgu-
dele, hinnates üksnes koondumise tulevast mõju alates ajast, mil need turud on konku-
rentsile avatud. Siinjuures viitas kohus asjaolule, et eelnimetatud kohustustega muudetud 
koondumine parandanuks märgatavalt olukorda gaasiturgudel.

396. Kõnealusest eksimisest hoolimata tuletas Esimese Astme Kohus meelde, et 
koondumist keelustavat otsust ei saa tühistada, kui nimetatud otsuse põhjendused, mis ei 
ole õigusvastased, st eelkõige need põhjendused, mis on seotud ühe asjaomase turuga, 
õigustavad otsuse resolutiivosa. Kõnealuses kohtuasjas leidis Esimese Astme Kohus, et 
komisjon ei teinud ilmset hindamisviga, kui ta leidis, et koondumine põhjustaks olulise 
potentsiaalse konkurendi (GDP) kadumise kõikidelt elektrienergiaturgudelt. See asjaolu 
tugevdaks EDP valitsevat seisundit kõikidel elektrienergiaturgudel ja selle tagajärjel ta-
kistataks märkimisväärselt tõhusat konkurentsi. Juba sellest järeldusest piisas komisjoni 
otsuse põhjendamiseks. Puudus vajadus arvesse võtta ühinemise vertikaalset mõju.

397. Seetõttu jättis Esimese Astme Kohus EDP hagi rahuldamata ja toetas komisjo-
ni otsust.
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Honeywell v. komisjon ja General Electric v. komisjon154

398. 14. detsembril jättis Esimese Astme Kohus jõusse komisjoni otsuse keelustada 
ettevõtete General Electric Company (GE) ja Honeywell Inc. (Honeywell) ühinemine. 
2001. aasta juulis keelustas komisjon nimetatud ühinemise,155 sest ta leidis, et tehinguga 
tekiksid või tugevneksid turgu valitsevad seisundid, mille tagajärjel takistataks oluliselt 
tõhusat konkurentsi lennu- ja kosmoseseadmete ja -süsteemide turgudel ja kliendid 
jääksid ilma konkurentsiga kaasnevatest eelistest. Esimese Astme Kohus leidis vigu sel-
les, kuidas komisjon oli hinnanud ühinemise konglomeraat- ja vertikaalset mõju, kuid 
leidis, et juba ühinemise horisontaalsest mõjust üksi piisas, et õigustada tehingu keelus-
tamist. Kohtuotsuses mööndakse, et konglomeraatliitumine võib teatud olukorras ta-
kistada konkurentsi, ja antakse kasulikke juhtnööre tulevaste juhtumite hindamiseks.

399. Honeywelli hagi lükati tagasi menetluslikel põhjustel, sest see keskendus ainult 
ühele otsuse osale (st konglomeraatmõjule) ja ei olnud seega piisav otsuse tühistami-
seks.

400. Seoses General Electric Company hagiga jättis Esimese Astme Kohus jõusse 
otsuse, mis võeti vastu arvestades tehingu horisontaalset mõju lühimaade läbimiseks 
mõeldud suurte reaktiivlennukite ja korporatiivsete reaktiivlennukite mootorite ning 
laevade väikeste gaasiturbiinmootorite turgudele, leides, et komisjon lükkas õigustatult 
tagasi poolte pakutud kohustused. Samuti kinnitati komisjoni seisukohta, et General 
Electric Company turuosa suurte kommertsreaktiivlennukite mootorite turul viitab 
ühinemiseelsele valitsevale seisundile, mida tugevdaksid General Electric Company 
vertikaalne integratsioon ning tööstusharu iseloom. Lisaks lükkas Esimese Astme Ko-
hus tagasi hageja väite menetlusnormide eiramise kohta, mis väidetavalt muutis komis-
joni otsuse ebaseaduslikuks.

401. Teisalt leidis Esimese Astme Kohus, et komisjoni hinnang, mis käsitles verti-
kaalset mõju ja konglomeraatmõju, oli ilmsete hindamisvigade tõttu ebaseaduslik. Vas-
tavalt kohtuotsusele tegi komisjon seoses vertikaalsete mõjudega kindlaks, et General 
Electric Company’l oleks võimalus ja motiiv tõrjuda konkureerivad mootoritootjad Ho-
neywelli käivitite turult välja, kuid ei võtnud arvesse asutamislepingu artikli 82 võima-
likku hoiatavat mõju nimetatud käitumisele. Esimese Astme Kohus märkis, et mida 
veenvam on komisjoni seisukoht kõnealuse konkurentsikäitumise kohta ja mida selgem 
majanduslik motiiv nii toimida, seda suurem on tõenäosus, et selline käitumine loetak-
se asutamislepingu artikli 82 alusel konkurentsivastaseks.

402. Oma otsuses kinnitas Esimese Astme Kohus, et konglomeraatliitumistel võib 
mõnikord olla konkurentsivastane mõju ja et konglomeraatide teooriad võivad olla tea-
tud olukorras koondumise keelustamise põhjendatud aluseks. Sellest hoolimata nõu-
takse kohtuotsuses, et komisjon esitaks selle kohta veenvaid tõendeid. Seoses General 
Electric Company Capitali finantsjõu üleandmisega ja General Electric Company verti-

�54 Kohtuasjad T-209/0�, Honeywell v. komisjon, ja T-2�0/0�, General Electric v. komisjon.
�55 Juhtum COMP/M.2220, GE/Honeywell.
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kaalse integreerumisega Honeywelli lennunduselektroonikatoodete ning selle valdkon-
naga mitteseotud toodete turgudel leidis Esimese Astme Kohus, et komisjon ei kinnita-
nud piisavalt selle tõenäosust. Kuigi kohus arvas, et General Electric Company 
vertikaalset finantsintegreerumist käsitlevad dokumendid on otsustavad tõendid Gene-
ral Electric Company ühinemiseelse valitseva seisundi kohta reaktiivmootorite turul, 
leidis ta, et otsuses ei olnud piisavalt tõendatud, et uus ettevõte kasutab oma finantsjõu-
du Honeywelli teatud toodete omandamiseks. Varasema tegevuse tõendamisest ei piisa, 
et järeldada, et ühinenud ettevõte kasutab oma finantsjõudu tulevikus. Esimese Astme 
Kohus märkis samuti, et komisjon ei teostanud majandusuuringut, mis tõendaks, et 
lühiajalised ärilised järeleandmised, mida General Electric Company peaks tegema 
veenmaks oma kliente valima Honeywelli tooteid, oleks tasa tehtud tulevikus teenitava 
lisatuluga.

403. Erinevate toodete pakettmüügist tuleneva konglomeraatmõjuga seoses nõudis 
Esimese Astme Kohus, et komisjon tõendaks ühinenud ettevõtte suutlikkust ja huvi si-
duda erinevate toodete müüki. Selles suhtes luges Esimese Astme Kohus toodete sidu-
mise, mida Honeywell varem kasutas, ebapiisava tõendusjõuga asjaoluks. Esimese Ast-
me Kohus rõhutas asjaolu, et komisjon ei saa pooltele avaldada konfidentsiaalseid 
tootmisandmeid, ja leidis, et mitme majandusteadlase esitatud majandusteooriad on 
üksteisele vastukäivad. Rakendades konglomeraatliitumiste tavapärast kontrolli, mida 
kasutati Tetra Lavali kohtuasjas, leidis Esimese Astme Kohus, et komisjon ei olnud tõen-
danud, et ühinenud ettevõte seoks General Electric Company mootorite müügi Ho-
neywelli lennunduselektroonikatoodete ning selle valdkonnaga mitteseotud toodete 
müügiga. Seejärel jõudis Esimese Astme Kohus järeldusele, et sellise tõendi puudumisel 
ei piisa laiema tootevaliku olemasolust järeldamaks, et tekitatakse turgu valitsev sei-
sund. Ka Tetra Lavali kohtuasjas leidis Esimese Astme Kohus, et komisjon ei võtnud 
arvesse asutamislepingu artikli 82 võimalikku hoiatavat mõju sellistele tegevustele, nagu 
tavapakettmüük ja segapakettmüük.
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D. statistika

Joonis 4
Alates 1999. aastast vastuvõetud lõppotsused ja saabunud teated
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Joonis 5
Tegevusliikide lõikes (1996–2005)
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iii. riigiaBi kontroll

a. seaDusanDlikuD ja tõlgenDaVaD eeskirjaD

1. Määrused, suunised ja teatised

1.1. Riigiabi tegevuskava

3. raaM. riigiaBi tegeVuskaVa

Juunis võttis komisjon kasutusele riigiabi tegevuskava,1 milles on kirjeldatud riigi-
abi eeskirjade ja menetluste ulatusliku reformi peamisi põhimõtteid järgmise viie 
aasta kohta. Komisjon kavatseb kasutada ELi riigiabieeskirju, et julgustada liikmes-
riike kaasa aitama Lissaboni strateegia elluviimisele, toetades ELi tööstuse konku-
rentsivõime suurendamist ja luues jätkusuutlikke töökohti (rohkem toetusi tuleks 
anda uurimis- ja arendustegevusele, uuendustele ja riskikapitaliks väikeettevõtete-
le), tagades sotsiaalse ja piirkondliku ühtekuuluvuse ja parandades avalikke teenu-
seid. Samuti on komisjoni eesmärgiks muuta menetlus otstarbekamaks ja sujuva-
maks, st, et eeskirjad on selgemad ja vähem on riigiabi juhtumeid, millest tuleb 
teatada, ning kiirendada otsustamist.

Riigiabi tegevuskava põhineb järgmistel aspektidel:

– vähem ja paremini keskendatud riigiabi järgimaks Euroopa Ülemkogu kordu-
vaid üleskutseid kasutada riigi raha tõhusamalt ja eelkõige ELi kodanike hüvan-
guks, suurendada majanduslikku efektiivsust, aidates kaasa majanduskasvule ja 
töökohtade loomisele ning sotsiaalsele ja piirkondlikule ühtekuuluvusele, täius-
tades üldist majandushuvi esindavaid teenuseid, tagades jätkusuutliku arengu ja 
kultuurilise mitmekesisuse;

– majanduspõhisem käsitlusviis, et turgu vähem moonutava riigiabi heakskiitmi-
ne oleks hõlpsam ja kiirem, eriti juhtudel, kus finantsturgudelt on raskem raha 
saada, ja et komisjon suunaks oma vahendid nende juhtumite uurimiseks, mis 
võivad konkurentsi või kaubandust rohkem moonutada;

– sujuvamad ja tõhusamad menetlused, haldussunni parem rakendamine, parem 
prognoositavus ja läbipaistvus; näiteks peavad liikmesriigid praegu teavitama 
komisjoni enamikust kavandatavatest riigipoolsetest toetustest. Komisjon teeb 
ettepaneku vähendada neid meetmeid, millest tuleb teda teavitada, ja lihtsusta-
da menetlust;

� KOM(2005) �07 (lõplik), 7.6.2005, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/reform.html.
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– jagatud vastutus komisjoni ja liikmesriikide vahel: komisjon ei saa riigiabi ees-
kirju ja tavasid täiustada liikmesriikide tõhusa abita ning nende täieliku pühen-
dumiseta täita kavandatud abist teavitamise kohustust ja tagada eeskirjade 
nõuetekohane täitmine.

Reform ei kujuta endast kehtiva tava täielikku muutmist, vaid see on pigem katse 
parandada olemasolevat raamistikku, et muuta see tõhusamaks ja sobivamaks prae-
guste ülesannete lahendamiseks, nagu liidu laienemine ja Lissaboni strateegia. Re-
formiga püütakse paremini selgitada poliitikat, kasutada eeskirjade parandamiseks 
majanduslikumat käsitlusviisi, selgitades, mille alusel peaks komisjon riigiabiks lii-
gitatud meetme heaks kiitma või, vastupidi, tunnistama selle ühisturuga kokkuso-
bimatuks. Lisaks on komisjon rõhutanud, kui oluline on Euroopa kodanike roll 
kõnealuses protsessis, korraldades reformiprogrammi arutelusid ja paludes esitada 
märkusi ettepanekute kohta.

Septembris lõppenud arutelude käigus esitas oma märkused üle 130 huvitatud poo-
le. Samuti esitasid oma märkused Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komi-
tee ja Euroopa Parlament. Pärast arutelude tulemuste hindamist on komisjon alus-
tanud tegevuskava eri osade rakendamist, sealhulgas uute eeskirjade koostamist.

Komisjon kavatseb 2006. aasta suvel vastu võtta uue uurimis- ja arendustegevuse 
ning uuenduste raamistiku ja uued riskikapitali suunised, 2007. aasta algul üldise 
grupierandi määruse ja 2007. aastal uued keskkonnaabi suunised.

1.2. Piirkondliku riigiabi suunised aastateks 2007–2013

404. Piirkondliku abi kokkusobivust EÜ asutamislepinguga reguleerivad komisjoni 
piirkondliku abi suunised. Praegu kehtivad piirkondliku abi suunised võeti vastu 1998. 
aastal määramata tähtajaks. 2003. aasta aprillis otsustas komisjon kohaldada neid suu-
niseid kuni 2006. aastani ja siis, pärast 2006. aastat alustada nende läbivaatamist, „et 
anda liikmesriikidele ja komisjonile enne 2006. aasta lõppu aega koostada pärast 1. jaa-
nuari 2007 kehtima hakkavad piirkondliku abi kaardid, neist teatada ja need heaks kii-
ta”. Nimetatud uued suunised peaksid kehtima kogu järgmise struktuurifondi program-
mitöö ajal, alates 2007. aastast kuni 2013. aastani.

405. Uute suuniste koostamiseks alustas komisjon 2003. aasta aprillis laiaulatuslik-
ke konsultatsioone. Liikmesriikidele saadeti kaks aruteludokumenti, mis avaldati ka 
konkurentsi peadirektoraadi veebilehel. Juulis saadeti liikmesriikidele konkurentsi pea-
direktoraadi koostatud suuniste eelnõu ning see avaldati ka konkurentsi peadirektoraa-
di veebilehel. Veebruaris ja septembris korraldati kaks mitmepoolset kohtumist liik-
mesriikide, EMP riikide, Rumeenia ja Bulgaaria ekspertidega ning samuti toimus 
kõikidel tasanditel mitmeid kohtumisi asjaomaste piirkondade esindajatega. Kokku saa-
di huvitatud pooltelt üle 500 märkuse. Regioonide Komitee ning Majandus- ja Sotsiaal-
komitee esitasid suuniste kohta oma arvamused, mida suures osas ka arvesse võeti. Eu-
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roopa Parlament võttis 15. septembril vastu suuniste omaalgatusliku aruande, mida 
samuti enamalt jaolt arvesse võeti.

406. Komisjon võttis piirkondliku riigiabi suunised vastu 21. detsembril. Esialgne 
tekst on esitatud konkurentsi peadirektoraadi veebilehel156 ja lõplik tekst avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas.

407. Uute suuniste eelnõu koostamise kaks kõige olulisemat põhimõtet olid:

• vajadus kaasa aidata ELi ühtekuuluvuspoliitika elluviimisele, tagades võimalikult 
hea kooskõla struktuurifondimäärustega;

• vajadus viia ellu mitme järjestikuse Euroopa Ülemkogu lõppjäreldused, milles kut-
sutakse üles abi vähendama ja paremini suunama, järgides riigiabi tegevuskavas sä-
testatud üldist käsitlusviisi.

408. Vastavalt kirjeldatud põhimõtetele on uutel suunistel kolm järgmist eesmärki:

• vajadus suunata piirkondlik abi 25liikmelise ja varsti 27liikmelise Euroopa Liidu 
kõige mahajäänumatesse piirkondadesse, jättes sealjuures liikmesriikidele vabad 
käed teiste piirkondade abikõlblikena määratlemisel vastavalt kohalikele tingimus-
tele, st jõukusele ja tööpuudusele;

• vajadus suurendada ELi, tema liikmesriikide ja piirkondade üldist konkurentsivõi-
met selgelt eristatud ja tasakaalustatud abi ülemmääradega, mis kajastavad üksikute 
piirkondade probleemide olulisust ja millega välditakse abi andmist mitteabikõlbli-
kele piirkondadele ja

• vajadus tagada sujuv üleminek praeguselt süsteemilt uuele, mis jätaks piisavalt aega 
kohaneda ega ohustaks minevikus saavutatut.

409. Piirkondades, mis riigiabi suuniste alusel ei ole abikõlblikud, saab piirkondlik-
ku arengut toetada muul viisil (näiteks uurimis- ja arendustegevuse, riskikapitali-, 
täiendusõppe-, keskkonnatoetuste jms kaudu). Vastavalt riigiabi tegevuskavale reformi-
takse ka neid horisontaalseid abimeetmeid ja liikmesriikidel peaks olema palju võima-
lusi saavutada struktuurifondimäärustes sätestatud piirkondliku konkurentsivõime ja 
tööhõive eesmärke ning lahendada neis piirkondades tekkida võivaid spetsiifilisi turu-
probleeme.

1.3. Uurimis-, arendus- ja uuendustegevusele riigiabi andmise uus raamistik

410. Olemasolev uurimis- ja arendustegevusele riigiabi andmise ühenduse raamis-
tik157 pidi kehtivuse kaotama 31. detsembril,158 kuid selle kehtivusaega pikendati kuni 

�56 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html.
�57 EÜT C 45, �7.2.�996, mida on muudetud komisjoni teatisega, millega muudetakse uurimis- ja aren-

dustegevusele riigiabi andmise ühenduse raamistikku (EÜT C 48, �3.2.�998, lk 2).
�58 EÜT C ���, 8.5.2002.
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31. detsembrini 2006.159 Riigiabi tegevuskavas otsustas komisjon “kaaluda, kas uurimis- 
ja arendustegevusele riigiabi andmise ühenduse raamistiku kohaldamisala tuleks laien-
dada, et see hõlmaks ka teatavaid uuendustegevusele antava abi tüüpe, mida praegu 
kehtivad suunised või määrused ei hõlma, luues seega uurimis-, arendus- ja uuenduste-
gevustele riigiabi andmise raamistiku”.160

411. Pärast seda, kui komisjon oli vastu võtnud uuendamist käsitleva aruteludoku-
mendi, ei olnud enne 2005. aasta lõppu võimalik kehtestada uurimis-, arendus- ja uuen-
dustegevusele riigiabi andmise raamistikku. 2006. aasta algul peaks toimuma esimene 
arutelu liikmesriikidega, et võtta uus uurimis-, arendus- ja uuendustegevusele riigiabi 
andmise raamistik vastu 2006. aasta suvel. Seega otsustas komisjon kohaldada kehtivat 
uuendus- ja arendustegevuse riigiabi andmise raamistikku kuni nimetatud dokumendi 
jõustumiseni hiljemalt 31. detsembril 2006.

412. Septembris alustas komisjon uuendustele antava riigiabi parandamise meet-
mete avalikku arutelu. Uuendustegevusele antavat riigiabi käsitleva teatise eelnõus161 kir-
jeldatud kavandatud parandused hõlmavad uuendustele abi andmise eeskirju, ameti-
asutustel abi tõhusamalt suunata aitavaid kriteeriume, mis selgitavad eeskirju, et 
suurendada õiguskindlust ja lihtsustada reguleerivat raamistikku.

413. Teatises kutsuti üles esitama märkusi mitme konkreetse meetme kohta, mille 
puhul komisjon saaks riigiabi heaks kiita eelhindamise eeskirjade ja kriteeriumide abil. 
Arutelude tulemuste põhjal, mida komisjon praegu hindab, lisatakse olemasolevatesse 
riigiabi eeskirjadesse uued sätted. Need sätted mitte ainult ei võimalda neid kohaldava-
tel liikmesriikidel saada kiiremini uuendustegevusele antavale riigiabile heakskiit, vaid 
aitavad liikmesriikidel ka riigi raha tõhusamalt suunata.

414. Komisjon selgitab arutelude käigus, et riigiabi abil ei saa lahendada kõiki ELi 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse probleeme. Kuigi komisjon möönab, et majan-
duskasvu suurendamisel ja uute töökohtade loomisel saab riigiabipoliitikat kasutada 
ennetavalt uuenduste toetamiseks, lahendades turuprobleeme, mis takistavad turgudel 
tegemast uuendusi, rõhutab ta samas, et ettevõtete tegevuse uuenduslikumaks muutmi-
seks on ennekõike vajalik tõhusa konkurentsi olemasolu. Konkurents motiveerib ette-
võtteid genereerima uusi ideid ja looma uusi tooteid, aitab neil kohaneda muutustega ja 
karistada neid, kes ei taha edasi liikuda või jäävad maha. Seetõttu on eriti oluline tagada 
konkurents, mis on uuenduste peamine tõukejõud.

415. Kooskõlas riigiabi tegevuskavas ettenähtud majanduslikuma käsitlusviisiga 
esitatakse teatises uuendustegevusele antava riigiabi meetmete väljatöötamise metoodi-
ka. Selle põhimõtted on, et riigiabi on lubatav, kui i) abivahend on suunatud selgelt 
määratletud turuprobleemi lahendamisele; ii) riigiabi on kohane poliitiline vahend (see 
ei ole alati nii, mõnikord võivad struktuuripoliitika vahendid või regulatiivmeetmed 

�59 ELT C 3�0, 8.�2.2005.
�60 Riigiabi tegevuskava punkt 28.
�6� KOM(2005) 436 (lõplik), 2�.9.2005; pressiteade IP/05/��69, 2�.9.2005, MEMO/05/33.
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osutuda sobivamaks); iii) abi motiveerib tegema rohkem uuendusi ja on tasakaalus sea-
tud eesmärgiga ja iv) konkurentsimoonutused on väikesed.

416. Ettepanekud uuendustegevusele riigiabi andmise kohta hõlmavad kuut vald-
konda: uued uuendusmeelsed ettevõtted; riskikapital; uuendustegevuse integreerimine 
olemasolevatesse uurimis- ja arendustegevusele riigiabi andmise eeskirjadesse; uuen-
duste vahendajad; ülikoolide teadustöötajate ja VKEde uurimistegevusega seotud tööta-
jate täiendusõpe ja liikuvus ning Euroopas ühist huvi pakkuvate projektide tippkesku-
sed.

1.4. Teatis ekspordikrediidikindlustusele riigiabi andmise kohta

417. Teatis riigiabieeskirjade kohaldamise kohta lühiajalise ekspordikrediidikindlus-
tuse suhtes162 kehtis kuni 31. detsembrini. Pärast ekspordikrediidikindlustuse valdkonnas 
eraõigusliku edasikindlustusturu olukorda käsitleva uuringu lõpetamist ning arutelusid 
liikmesriikidega ja muude huvitatud isikutega otsustas komisjon mitte muuta 2001. aasta 
muudatuses sisalduvat turukõlblike riskide määratlust. Kuna aga enamikus liikmesriiki-
des eraõiguslikud kindlustusandjad piiratud ekspordikäibega VKEdele ekspordikrediidi-
kindlustust ei paku või pakuvad ebapiisavalt, otsustas komisjon lugeda nende ekspordiga 
seotud riskid ajutiselt turukõlbmatuks juhul, kui liikmesriigis puudub eraturg. Siinkohal 
võetakse arvesse ka seda, et eraturg peab kohanema Euroopa Liidu laienemisega tekkinud 
suurema turuga. Seda uut sätet kohaldatakse 1. jaanuarist 2006 kuni 31. detsembrini 2010. 
Komisjon hindab siiski kolme aasta jooksul piiratud ekspordikäibega VKEde turuolukor-
da. Kui eraturg pakub sellistele VKEdele piisavat ekspordikrediidikindlustust, muudab 
komisjon kõnealust teatist, lugedes nende ekspordiga seotud riskid turukõlblikeks riski-
deks. Komisjon avaldas teatise lõpliku versiooni163 detsembris. Samal ajal otsustati 1997. 
aasta teatise kehtivusaega pikendada kuni 31. detsembrini 2010.

1.5. Keskkonnaabi suuniste muutmine

418. Komisjon on alustanud 2007. aasta lõpuni kehtivate suuniste164 läbivaatamist, 
et koostada uued keskkonnaabi suunised. Kõigepealt avaldas komisjon augustis küsi-
mustiku165 ning kutsus kõiki liikmesriike ja muid huvitatud isikuid üles jagama oma 
kogemusi kehtivate suunistega. Küsimusi oli mitmesuguseid: nt kas keskkonnaabi and-
misel tuleks kohaldada grupierandeid; millist liiki keskkonnaabi tuleks veel rakendada; 
kas tuleks rohkem rakendada põhimõtet, et saastaja maksab, ja anda saastavatele ettevõ-
tetele vähem abi; kas tuleks võimaldada abi andmist keskkonnaga seotud uuendustege-
vusele jne. Komisjon analüüsib vastuseid ja esitab järeldused uues keskkonnaabi suunis-
te eelnõus, mida arutatakse liikmesriikidega 2006. aastal.

�62 EÜT C 28�, �7.9.�997, muudetud versioonid EÜT C 2�7, 2.8.200�, ja ELT C 307, ��.�2.2004.
�63 ELT C 325, 22.�2.2005. Komisjoni teatis liikmesriikidele, millega muudetakse EÜ asutamislepingu 

artikli 93 lõike � (nüüd artikkel 88) kohast teatist asutamislepingu artiklite 92 ja 93 (nüüd artiklid 87 
ja 88) kohaldamise kohta lühiajalise ekspordikrediidikindlustuse suhtes.

�64 Ühenduse suunised keskkonnakaitsele antava riigiabi kohta (EÜT C 37, 3.2.200�).
�65 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/009�0_questionnaire_env_en.pdf.
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1.6. Üldist majandushuvi esindavad teenused

4. raaM. ÜlDist MajanDushuVi esinDaVaD teenuseD

Üks esimesi riigiabi tegevuskava raames tehtud algatusi oli riigiabi ning avalike tee-
nuste rahastamist reguleerivate õigusaktide pakme vastuvõtmine juulis. Komisjoni 
poolt vastuvõetud õigusaktide pake suurendab üldist majandushuvi esindavate tee-
nuste (üldhuviteenuste) rahastamise õiguskindlust. Meetmed tagavad, et äriühin-
gud võivad saada riigiabi kõikide kantud kulude katteks ning mõistlikku kasumit, 
kui neile on tehtud ülesandeks osutada ametiasutuste poolt neile määratud avalikke 
teenuseid, samas vältides liigset hüvitamist, mis võib moonutada konkurentsi. Ava-
liku teenuse osutamiseks vajalik hüvitis on aktsepteeritav, kuid ülemäärastele hüvi-
tistele või külgnevate avatud turgude kaudseks subsideerimiseks pole mingit õigus-
tust. Meetmete kohaldamise eelduseks on ettevõtete majandustegevuse olemasolu, 
sest ilma majandustegevuseta ettevõtetele antava finantsabi puhul (nt kohustusliku 
sotsiaalkindlustuse skeemid) ei ole tegu riigiabiga.

Meetmeteks on komisjoni otsus,1 ühenduse raamistik riigiabi jaoks, mida antakse 
avalike teenuste eest makstava hüvitisena,2 ja finantssuhete läbipaistvuse direktiivi 
muudatus.3

Seadusepakett on oluline, sest pärast Euroopa Kohtu 2003. aasta juuli otsust Alt-
marki kohtuasjas4 võidakse paljude väikeste teenuste eest makstavat hüvitist pidada 
riigiabiks. Vastuvõetud seadusepakett pakub praktilise ja mittebürokraatliku lahen-
duse nimetatud probleemile, võimaldades riigiabist mitte teatada, kui hüvitis ei üle-
ta teatavaid künniseid.

Komisjoni otsuses (mis põhineb asutamislepingu artikli 86 lõikel 3) on esitatud tin-
gimused, mille korral on ettevõtetele avaliku teenuse osutamise eest makstav hüvi-
tis kooskõlas ELi riigiabieeskirjadega ja sellest ei pea komisjonile varem teatama. 
Otsust kohaldatakse hüvitiste suhtes, mis ei ületa 30 miljonit eurot aastas tingimu-
sel, et abisaaja aastakäive on alla 100 miljoni euro. Sõltumata summa suurusest kuu-
lub otsuse kohaldamisalasse ka haiglatele ja sotsiaalkorterite pakkujatele üldhuvi-
teenuste eest makstav hüvitis, nagu ka saari mandriga ühendava õhu- ja 

� ELT L 3�2, 29.��.2005, lk 67.
2 ELT C 297, 29.��.2005, lk 4. Ühenduse raamistikku riigiabi jaoks, mida antakse avalike teenuste 

eest makstava hüvitusena, ei kohaldata avaliku ringhäälingu suhtes, mida hõlmab komisjoni 
teatis riigiabi eeskirjade kohaldamise kohta avaliku ringhäälingu puhul.

3 Komisjoni direktiiv 2005/8�/EÜ, 28. november 2005, millega muudetakse direktiivi 80/723/
EMÜ liikmesriikide ja riigi osalusega äriühingute vaheliste finantssuhete läbipaistvuse ning 
teatavate ettevõtjate finantsläbipaistvuse kohta (ELT L 3�2, 29.��.2005, lk 47).

4 Juhtum C-280/00, 24. juuli 2003, mis käsitleb litsentside andmist regulaarbussiliinidele Land-
kreis Stendalis (Saksamaa) ja nimetatud teenuste osutamise eest antavat riigiabi.
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meretranspordi eest ning teatud künnisest allapoole jääva reisijate arvu eest lennu-
jaamadele ja sadamatele makstav hüvitis.

Haiglate ja sotsiaalkorterite toetuste kohta ei pea teatama, olgu siis toetuse summa 
kui suur tahes, sest haigla pidamise või sotsiaalkorteritesse tehtud kinnisvarainves-
teeringute eest makstakse ettevõtjatele suuri abisummasid. See tähendab, et abi 
suurus ületab peaaegu alati künnise ja peaaegu kõikidest haiglatest tuleks komisjoni 
teavitada. Sellega kaasneks tohutu halduskoormus.

Loomulikult ei tähenda see seda, et liikmesriigid võivad vabalt anda riigiabi: haig-
lad on otsuse kohaselt teatamise kohustusest vabastatud ainult juhul, kui on täide-
tud kõik tingimused, eriti tuleks vältida liigset hüvitamist ning avaliku teenuse osu-
tamise ülesanded peavad olema selgelt määratletud. Liikmesriigid peavad kindlaks 
määrama, mida avaliku teenuse puhul silmas peetakse ja kuidas neid teenuseid tu-
leks osutada, ning ühtlasi vastutama nende teenuste kvaliteedi eest.

Komisjoni raamistikus on sätestatud tingimused, mille kohaselt hüvitis, mida ei ole 
otsuses nimetatud, on riigiabieeskirjadega kooskõlas. Sellisest hüvitisest tuleb ko-
misjonile teatada, kuna sellega suureneb konkurentsi moonutamise oht. Hüvitis, 
mis on suurem avaliku teenuse maksumusest või mida äriühingud kasutavad teistel 
konkurentsile avatud turgudel, ei ole põhjendatud ja on asutamislepingu riigiabi-
eeskirjadega kokkusobimatu.

Komisjoni läbipaistvusdirektiivi muudatuses selgitatakse, et äriühingud, kes saavad 
hüvitist ja osutavad avalikku teenust ning tegutsevad ka teistel turgudel, peavad eri 
tegevusalade kohta pidama eraldi arvestust, et vältida ristsubsideerimist.

2. põllumajandus

2.1. Uus riigiabi käsitlev aastaaruandlussüsteem

419. 1. märtsil algas uus ajajärk põllumajandussektoris tehtud riigiabikulutusi kä-
sitlevas aruandluses. Nüüd peavad liikmesriigid esitama iga-aastase aruande põlluma-
jandussektoriga seotud riigiabimeetmete kulutuste kohta uues, lihtsustatud ja ühtlusta-
tud elektroonilises vormis, mis hõlbustab liikmesriikide võrdlemist, kogukulude 
arvutamist, kululiikide kindlaksmääramist jne. Ühtlustatud vormi kasutamine suuren-
dab märkimisväärselt üldist läbipaistvust. Varem järgiti aruandluskohustust liikmesrii-
kides väga erinevalt. Hoolimata rikkumismenetluste algatamisest jätsid mõned liikmes-
riigid aastaaruande esitamata või esitasid selle ainult osaliselt, kusjuures aruannete 
kvaliteet oli väga erinev, mis tegi analüüsimise ja võrdlemise väga keeruliseks.

420. Uus aruandluskord on järjekordne näide märkimisväärsetest jõupingutustest, 
mida tehakse asjaajamise lihtsustamiseks riigiabi valdkonnas. Tänu sellele esitasid 2004. 
aastal üksikasjaliku aruande riigiabikulutuste kohta kõik 25 liikmesriiki, välja arvatud 
Luksemburg ja Portugal.
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2.2. Läbipaistvus

421. Vastavalt ühinemislepingu IV lisa 4. osa punktile 4, mis käsitleb riigiabi põllu-
majandussektoris, võis uus liikmesriik komisjoni teavitada kõikidest abikavadest ja ük-
sikutest toetustest, mida rakendati enne ühinemist ja mille kohaldamist peale ühinemist 
jätkati, et komisjon saaks need liigitada olemasolevaks abiks asutamislepingu artikli 88 
lõike 1 tähenduses. Alates ühinemisest kuni kolmanda aasta lõpuni muudavad uued 
liikmesriigid vajaduse korral neid meetmeid, et viia need vastavusse komisjoni kohalda-
tavate suunistega. Pärast nimetatud tähtaja möödumist peetakse igasugust abi, mis ei 
ole kooskõlas nimetatud suunistega, uueks abiks.

422. Ühinemislepinguga nähakse ette, et komisjonil tuleb avaldada olemasoleva 
abina heakskiidetud meetmete loetelu. 17. juunil avaldas komisjon olemasolevate abi-
meetmete loetelu Euroopa Liidu Teatajas166 ja kümne uue liikmesriigi poolt teatatud ole-
masolevate riigiabimeetmete täielik tekst on avaldatud ka põllumajanduse peadirekto-
raadi veebilehel. Kokku on kättesaadavad 451 meedet. See on tähtis samm riigiabi 
valdkonna läbipaistvamaks muutmiseks. Kuna komisjon ei hinda olemasolevaid riigi-
abimeetmeid täielikult, oleks avalikkusel teisiti raske saada ülevaadet uutes liikmesriiki-
des kasutatavate riigiabimeetmete olemusest. Läbipaistvus suurendab märkimisväärselt 
uute liikmesriikide põllumajandusettevõtjate õiguskindlust, sest nüüd saavad nad (ja 
nende esindajad) hõlpsalt kontrollida, kas riigiabi, mida nad saavad, on riigiabi kavaga 
hõlmatud.

423. Uute liikmesriikide teatatud meetmete arv on järgmine: Tšehhi Vabariik (63), 
Leedu (30), Läti (33), Slovakkia (32), Eesti (23), Malta (19), Ungari (108), Küpros (70), 
Poola (51) ja Sloveenia (22). Komisjon on avaldanud nimetatud olemasolevate meetme-
te täieliku teksti põllumajanduse peadirektoraadi veebilehel.167

3. süsi

424. Euroopa Liidu laienemisega suurenes sütt tootvate riikide arv kolmelt (Saksa-
maa, Ühendkuningriik, Hispaania) seitsmeni, sest lisandusid Poola, Tšehhi Vabariik, 
Slovakkia ja Ungari. Hoolimata hiljutisest söe turuhinna dramaatilisest tõusust ei ole 
Saksamaa, Hispaania ja Ungari söetööstused praegu söe tootmise eest makstava riigi 
märkimisväärse toetuseta konkurentsivõimelised. Olukord on parem Ühendkuningrii-
gis, Poolas, Tšehhi Vabariigis ja Slovakkias, kus riigi toetusest kaetakse ainult varase-
mast tegevusest tulenevad kohustused ja esialgsete investeeringutega seotud kulud.

425. Juunis kiitis komisjon heaks Saksamaa, Poola ja Ungari söesektori pikaajalised 
ümberkorraldamiskavad. Nendest kavadest teatati 2004. aastal ja nad hõlmavad aastaid 
2004–2010. Pärast ametliku menetluse alustamist kiitis komisjon detsembris heaks His-
paania söetööstuse ümberkorralduskava aastateks 2003–2005. 2005. aastal esitas Slo-
vakkia esialgsete investeeringute kava aastateks 2005–2010.

�66 ELT C �47, �7.6.2005.
�67 http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/newms/index_en.htm.
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426. Ka 2005. aastal võttis komisjon vastu mitu riigiabiga seotud otsust. Vastu võeti 
neli otsust, millega lubati anda riigiabi Slovakkia kaevandusele HBP varasemast tegevu-
sest tulenevate kohustuste katmiseks, Tšehhi kaevandusele Lignin Hodin investeerimis-
abi andmiseks, mitmele Tšehhi kaevandusele varasemast tegevusest tulenevate kohus-
tuste katmiseks ja Saksamaa söetööstusele 2005. aastal.

4. transport

427. Ühise transpordipoliitika üks peamisi eesmärke on keskkonnasõbralike trans-
pordivahendite propageerimine, et vähendada transpordi negatiivset mõju.

428. Seetõttu peetakse raudteetranspordi taaselavdamist Euroopa Liidu ühise 
transpordipoliitika üheks põhieesmärgiks. Raudteetransport tuleb muuta piisavalt kon-
kurentsivõimeliseks, et ta jääks laienenud Euroopa Liidu transpordisüsteemi üheks pea-
miseks osaks. 2007. aasta jaanuariks avatakse täielikult kogu Euroopa Liidu raudtee-
kaubaveo võrgustik (nii riikidevaheline kui riigisisene). Uute raudtee-ettevõtjate 
turuletulek peaks muutma sektori konkurentsivõimelisemaks ja ergutama liikmesriiki-
de raudtee-ettevõtjaid ümberkorraldusi tegema.

429. Selle taustal antakse 2006. aastal välja spetsiaalsed raudteesektorit käsitlevad 
suunised. Suuniste peamine eesmärk on kehtestada ühtne käsitlusviis seoses riigi osalu-
sega raudteesektoris. Nii õiguslikust kui ka poliitilisest seisukohast on oluline, et liik-
mesriikide ametiasutusi, äriühinguid ja üksikisikuid teavitatakse arusaadaval ja läbi-
paistval viisil raudteesektoris kohaldatavatest eeskirjadest selles uues ja 
konkurentsitihedas olukorras. Kõnealune algatus suurendab märkimisväärselt läbi-
paistvust ja õiguskindlust.

430. Õigusaktidest avaldas komisjon juunis pärast aprillis toimunud konsultatsioo-
ne liikmesriikidega ettepaneku eelnõu, millega muudetakse vähese tähtsusega abi mää-
rust, lisades selle kohaldamisalasse raudteesektori (välja arvatud maanteetranspordi et-
tevõtetele sõidukite ostmiseks antav abi) ja jättes välja söetööstuse. Alates juulist 
hakkasid huvitatud pooled saatma komisjonile oma märkusi. Pärast energiatõhusust 
käsitleva rohelise raamatu avaldamist ja keskkonnasõbralike autode propageerimist rii-
gihangetes käsitleva direktiivi ettepaneku vastuvõtmist on eri transpordivahendite ener-
giasäästlikkuse suurendamiseks antav riigiabi hakanud mängima järjest tähtsamat rolli. 
Komisjon kiitis heaks Saksamaal ja Tšehhi Vabariigis sel eesmärgil rakendatavad abika-
vad. Keskkonnasuuniste käimasoleva läbivaatamise käigus on see asjaolu muutunud 
järjest olulisemaks.

431. Õhutranspordisektoris võttis komisjon 6. septembril vastu teatise ühenduse 
suuniste kohta lennujaamade rahastamise ja piirkondlikest lennujaamadest väljuvatel 
lennuliinidel opereerivate lennuettevõtjate riikliku stardiabi kohta.168 Pärast laiaulatuslik-
ke avalikke konsultatsioone võttis komisjon vastu uued eeskirjad, mis soodustavad piir-

�68 Komisjoni teatis “Ühenduse suunised lennujaamade rahastamise ja piirkondlikest lennujaamadest 
opereerivate lennuettevõtjate riikliku stardiabi kohta” (ELT C 3�2, 9.�2.2005, lk �).
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kondlike lennujaamade arengut. Nimetatud eeskirjades on sätestatud tingimused, mille 
kohaselt võib piirkondlikest lennujaamadest väljuvatel uutel lennuliinidel tegutsevatele 
lennuettevõtjatele anda stardiabi. Uued piirkondlikud lennuliinid soodustavad liikuvust 
Euroopa Liidus ja piirkondlikku arengut. Vastuvõetud selgete eeskirjadega tagatakse 
avalike ja eralennuväljade võrdne kohtlemine ja see, et abisaavaid lennuettevõtjaid ei 
eelistata põhjendamatult. Nimetatud suunistes antakse lennujaamadele ja liikmesriiki-
dele juhtnööre lennujaamade riigipoolseks rahastamiseks, kehtestades kindla õigusliku 
raamistiku lennujaamade ja lennuettevõtjate vahel sõlmitavate lepingute jaoks. Uute 
suunistega suurendatakse läbipaistvust ning välditakse diskrimineerimist piirkondlike 
lennujaamade ja stardiabi saavate lennuettevõtjate vahel sõlmitud lepingutes.

5. läbipaistvus

432. Komisjon jätkab riigiabi tulemustabeli koostamist kaks korda aastas. 2005. 
aasta sügise tulemustabelis169 vaadeldi seda, kas liikmesriigid on saavutanud Lissaboni 
strateegia eesmärgi vähendada abi ja keskendada see paremini, andes ülevaate liikmes-
riikide poolt 2004. aastal antud (potentsiaalse) konkurentsi moonutava mõjuga abi suu-
rusest ja liigist ning uurides selle aluseks olevaid suundumusi. Esimest korda esitati 
põhjalikud andmed kõigi 25 Euroopa Liidu liikmesriigi kohta. Selles tulemustabelis 
pöörati erilist tähelepanu keskkonna kaitseks ja energia säästmiseks antud abile. 2005. 
aasta kevade tulemustabelis170 keskendutakse sellele, kuidas komisjon on käsitlenud 
mitmeid avalikule ringhäälingule riigiabi andmisega seotud juhtumeid, ja ulatuslik osa 
on pühendatud ebaseaduslikult antud riigiabi tagasinõudmisele. Tulemustabeli Interne-
ti-versioon171 on käesoleva ja eelmiste tulemustabelite elektrooniline versioon, mis sisal-
dab põhinäitajaid ja laia valikut statistilisi tabeleid.

433. Pärast põhjalikku kontrolli on kavas täielikult uuendada komisjoni riigiabi re-
gistrit172 ja see peaks hakkama täielikult toimima 2006. aasta keskel. Registris on üksikas-
jalik teave kõikidest riigiabi juhtumitest, mille suhtes komisjon on pärast 1. jaanuari 
2000 vastu võtnud lõpliku otsuse. Registrit uuendatakse iga päev ja sellega tagatakse, et 
avalikkusel on õigeaegne juurdepääs kõige viimastele riigiabi käsitlevatele otsustele.

6. laienemine

6.1. Olemasolev riigiabi uutes liikmesriikides

434. 2003. aasta ühinemislepingus on sätestatud, et alates ühinemise kuupäevast 
peetakse olemasolevaks riigiabiks EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 1 tähenduses 
järgmisi abimeetmeid:

• enne 10. detsembrit 1994 jõustatud riigiabimeetmed;

�69 KOM(2005) 624 (lõplik), 9.�2.2005, riigiabi tulemustabel, sügis 2005.
�70 KOM(2005) �47 (lõplik), 20.4.2005, riigiabi tulemustabel, kevad 2005.
�7� http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/.
�72 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/.
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• ühinemislepingu lisas loetletud riigiabimeetmed (ühinemislepingu loetelu);

• riigiabimeetmed, mis jõustusid enne ja mida kohaldati pärast ühinemist ning mida 
uue liikmesriigi riigiabiasutus hindas enne ühinemise kuupäeva ja leidis olevat 
kooskõlas ühenduse õigustikuga ning mille suhtes komisjon ei esitanud vastuväiteid 
põhjendusega, et ta kahtleb tõsiselt, kas meede on ühisturuga kokkusobiv (ajutine 
menetlus).

435. Kõiki meetmeid, mis hõlmavad riigiabi ega vasta eespool nimetatud riigiabi 
tingimustele, arvatakse uueks ühinemisjärgseks riigiabiks EÜ asutamislepingu artikli 88 
lõike 3 kohaldamise tähenduses.

436. Ajutise korra kohaselt oli kümnel uuel liikmesriigil võimalus esitada meetmeid 
alates 2003. aasta algusest kuni ühinemise kuupäevani. 2005. aasta lõpuks oli komisjon 
lõpetanud kõikide esitatud meetmete esialgse hindamise, viies sellega lõpule kümne uue 
liikmesriigi riigiabimeetmete ajutise menetluse. Kokku esitati 559 meedet. 344 meetme 
(62%) suhtes võttis komisjon vastu esialgse otsuse ja ülejäänud 215 meedet (38%) kas 
võeti uute liikmesriikide poolt tagasi, arvati pärast ühinemist kohaldamatuteks või enne 
ühinemist mitte jõustunuks või kohaldati nende suhtes teistsugust menetlust, näiteks 
seda, mida kohaldatakse söesektori suhtes. 344 meetmest, mille suhtes võeti vastu esi-
algne otsus, 335 (97%) kiideti heaks olemasoleva riigiabina. Ülejäänud üheksa (3%) 
meetme suhtes otsustas komisjon alustada ametlikku uurimismenetlust.

6.2. Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine

437. Vastavalt oktoobris avaldatud komisjoni üldisele seirearuandele Bulgaaria ja Ru-
meenia valmisoleku kohta Euroopa Liiduga ühinemiseks jätkavad nii Bulgaaria kui ka 
Rumeenia edukalt ELi õigusaktide vastuvõtmist ja rakendamist ning on oma õigusaktid 
suures osas viinud vastavusse ühenduse õigustikuga. Rumeeniat ja Bulgaariat kutsuti üles 
tegema suuremaid jõupingutusi konkurentsipoliitika valdkonnas, eriti seoses riigiabiees-
kirjade täitmise tagamisega. Komisjon jälgib toimuvat arengut pidevalt kuni ühinemiseni 
ja kavatseb esitada seirearuande nõukogule ja parlamendile 2006. aasta aprillis-mais. Sel 
ajal võib komisjon soovitada nõukogul lükata Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine edasi 
kuni 1. jaanuarini 2008, kui on tõsine oht, et üks neist kahest riigist ei ole 2007. aasta jaa-
nuariks ilmselgelt valmis täitma liikmeksastumise tingimusi mitmes olulises valdkonnas.

438. 2005. aastal sõlmitud Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingus on sätestatud 
riigiabimeetmete olemasolevaks riigiabiks liigitamise tingimused alates ühinemise kuu-
päevast, mis on sarnased 2004. aastal kümne uue liikmesriigi suhtes kohaldatud tingi-
mustega. Rumeenia ühinemislepingusse ei ole lisatud ühtegi olemasolevat riigiabimee-
det, samuti ei kohaldata ajutist menetlust, kuni komisjon otsustab, et riigiabialaste 
õigusaktide rakendamine on Rumeenias jõudnud rahuldavale tasemele. Bulgaaria ühi-
nemislepingule on lisatud kolm meedet, mida pärast ühinemist loetakse olemasolevaks 
riigiabiks. Oktoobris esitas Bulgaaria komisjonile esimese taotluse vastavalt ühinemis-
lepingu V lisa paragrahvi 2.1 punktis c ettenähtud ajutisele menetlusele. 2005. aasta lõ-
puks ei oldud vastu võetud ühtegi otsust seoses riigiabi võimaliku klassifitseerimisega 
olemasolevaks abiks.
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B. juhtuMiD

1. Äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antav abi

1.1. Äriühingute päästmiseks antav abi

439. 2005. aastal kiitis komisjon heaks viie äriühingu päästmiseks antava abi.173 Äri-
ühingute päästmiseks ettenähtud abi hõlmas laene ja laenugarantiisid. SVZi174 (21 miljonit 
eurot), MG Roveri175 (6,5 miljonit Inglise naela) ja CMSi176 (2,5 miljonit eurot) suhtes oli 
algatatud pankrotimenetlus, kui nad teatasid komisjonile, et nad saavad äriühingute pääst-
miseks ettenähtud abi. Rahalistesse raskustesse sattumise põhjused olid erinevad. Saksa 
äriühing SVZ, mis tegeleb ohtlike jäätmete käitlemisega, kandis ettenägematuid lisakulusid 
tõhusama jäätmekäitluse katseprojekti peale, mille tõttu läks ta pankrotti. 6100 töötajaga 
Suurbritannia autotootja MG Roveri raskusi põhjustasid mitte ainult ebasoodsad turutin-
gimused, vaid ka suutmatus viia turule uusi, atraktiivseid ja tänapäevaseid mudeleid. Itaalia 
arvutitootja CMSi peamine probleem oli konkurents odava tööjõuga riikidega. Poola tsin-
gitootmisettevõte HCM177 (2,95 miljonit eurot) oli raskustes koksihinna ettenägematu tõu-
su ja märkimisväärse valuutakahju tõttu, mille põhjustas Poola zloti revalveerimine USA 
dollari suhtes. 2 miljonit eurot anti Prantsuse tööpingitootjale Ernault.178

440. MG Roverile antud abi oli ette nähtud selleks, et määratud haldurid saaksid 
kuni ühe nädala jooksul uurida, millised on väljavaated müüa ettevõte jätkuvalt tegut-
sevana pärast seda, kui katkesid läbirääkimised võimaliku ühisettevõtte loomise üle et-
tevõttega Shanghai Automotive Industry Corp. Kui see osutus võimatuks, ei taotlenud 
haldurid enam abi. Selle asemel tegid Ühendkuningriigi asutused märkimisväärseid 
jõupingutusi, et aidata piirkonnal toime tulla MG Roveri pankrotiga (vt „Äriühingute 
ümberkorraldamiseks antav abi”).

441. Nelja juhtumi puhul kohustusid asjaomased liikmesriigid esitama komisjonile 
kooskõlas raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava 
riigiabi ühenduse suunistega179 kuue kuu jooksul usaldusväärse ümberkorraldus- või 
likvideerimiskava. Ühendkuningriik aga kohustus esitama komisjonile tõendid selle 
kohta, et abi on sama aja jooksul, st kuue kuu vältel tagasi makstud või täitemenetluses 
tagasi nõutud. Komisjon aktsepteeris seda, sest nimetatud kohustus ulatub suuniste 
nõudest kaugemale. Prantsusmaa oli juba teavitanud ettevõttele Ernault antavast abist, 
mida komisjon praegu uurib.

�73 Välja arvatud transpordisektor.
�74 Juhtum NN 44/2004, ettevõtte SVZ Schwarze Pumpe GmbH päästmiseks ettenähtud abi.
�75 Juhtum NN 42/2005, ettevõtte MG Rover päästmiseks ettenähtud abi (ELT C �87, 30.7.2005).
�76 Juhtum N 9�/2005, ettevõtte Computer Manufacturing Services päästmiseks ettenähtud abi (ELT 

C �87, 30.7.2005).
�77 Juhtum N 275/2005, ettevõtte Cynku Miasteczko Śląskie päästmiseks ettenähtud abi.
�78 Juhtum N 575/2004, ettevõtte Ernault päästmiseks ettenähtud abi.
�79 Ühenduse suunised raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava rii-

giabi kohta (EÜT C 288, 9.�0.�999).
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1.2. Äriühingute ümberkorraldamiseks antav abi

Alstomi kontrollimine (Prantsusmaa)180

442. 7. juulil 2004. aastal andis komisjon Prantsusmaale loa anda äriühingule Al-
stom ümberkorraldamiseks abi. Luba anti mitmel tingimusel, mille täitmine kestab kuni 
2008. aasta juulini. 2005. aastal jälgis komisjon hoolikalt, kas nimetatud tingimusi täide-
takse nõuetekohaselt ja õigeaegselt. Esiteks tehti kindlaks, et äriühing on rakendanud 
tootmise ümberkorraldamiskava, mis on selle pikaajalise konkurentsivõimelisuse ja elu-
jõulisuse tagamiseks vältimatu. Teiseks jälgis komisjon otsusega ettenähtud loovutamis-
te rakendamist. Teatud loovutamiste kontrollimisel aitas komisjoni usaldusisik, kes 
teostas müügiprotsessi üksikasjalikku kontrolli ja andis komisjonile sellest regulaarselt 
aru. Kolmandaks kontrollis komisjon struktuurimeetmete rakendamist, mille eesmärk 
oli muuta Prantsusmaa veeremiturg konkurentsivõimelisemaks. Lõpetuseks kontrolliti 
muude tingimuste täitmist, nagu röövhinnapoliitika puudumine, täiendava abi andmise 
keeld, suuremahuliste omandamiste keeld transpordisektoris, tööstuspartnerluslepin-
gute sõlmimine.

Frucona (Slovakkia)181

443. 5. juulil otsustas komisjon alustada ametliku uurimismenetluse seoses sellega, 
et Slovakkia maksuamet kustutas äriühingu Frucona Kosice, a.s. maksuvõla n-ö kokku-
leppel võlausaldajatega. Viimatinimetatu on kohtu poolt kontrollitav kollektiivne pank-
rotimenetluse vorm, mille tagajärjel võlgnikust äriühing ja võlausaldajad sõlmivad kok-
kuleppe, mille alusel võlgnik rahuldab osaliselt võlausaldajate nõuded ja ülejäänud 
tasumata võlg kustutatakse. Komisjon avaldas kahtlust, kas maksuamet tegutses nime-
tatud menetluses eraõigusliku võlausaldajana, kelle eesmärgiks on saavutada talle võlg-
netavate summade tasumine nõude ja aja seisukohalt võimalikult soodsatel tingimustel. 
Maksuamet ei kasutanud oma eelisõigust eraldiseisva võlausaldajana, kelle saadaolev 
võlg on tagatud, ega algatanud pankrotimenetlust, mis tõenäoliselt oleks toonud suure-
mat tulu. Komisjon jõudis järeldusele, et kõnealune meede oli riigiabi, ja kahtles selle 
vastavuses äriühingute päästmiseks või ümberkorraldamiseks antava abiga vastavalt 
1999. aasta suunistele, mida nimetatud juhtumi puhul kohaldatakse.

AB Vingriai (Leedu)182

444. 1. juunil andis komisjon Leedule loa anda 7 miljoni liti suurust abi metallilõi-
kepinke tootva ettevõtte AB Vingriai ümberkorraldamiseks. Otsuses, mis põhines uutel 
äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi suunistel, võttis ko-
misjon arvesse asjaolu, et suur võlakoormus, turgude kaotamine ja ülemäära suur töö-

�80 Juhtum C 58/2003, 7. juuli 2004. aasta tingimuslik otsus.
�8� Juhtum C 25/2005 (ex NN 2�/2005, ex CP �93/2004), ettevõtte Frucona Kosice ümberkorraldamise 

meetmed (ELT C 233, 22.9.2005).
�82 Juhtum N 584/2004, ettevõtte AB Vingriai ümberkorraldamiseks ettenähtud abi.
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tajate arv pärinesid ajajärgust, mil Leedu majandus oli veel üleminekuetapis. Samuti 
märkis komisjon, et ettevõte oli rangelt (90%), kuid õiglaselt reguleerinud töötajate arvu 
vastavalt nõudluse vähenemisele ja tõhusate tootmisprotsesside rakendamisest tulene-
vale väiksemale tööjõuvajadusele. Lõpuks kontrollis komisjon abisaaja enda panust üm-
berkorralduskulude katmisse ja analüüsis ümberkorralduskava ärilist poolt. Viimane on 
seotud mõningase riskiga, kuid see tundub siiski elluviidav ja selle abil saab pikemas 
perspektiivis taastada ettevõtte elujõulisuse.

Chemische Werke Piesteritz GmbH (Saksamaa)183

445. 2. märtsil lõpetas komisjon kolm aastat kestnud uurimise seoses Saksamaal 
Sachsen-Anhalti liidumaal asuvale fosforhapet ja fosfaate tootvale ettevõttele Chemisc-
he Werke Piesteritz (CWP) antud abiga. Komisjon jõudis järeldusele, et ettevõttele 1997. 
ja 1998. aastal ümberkorraldamiseks antud 6,7 miljonit eurot oli ühisturuga kokkusobi-
matu riigiabi, ja andis korralduse see tagasi nõuda. Komisjon leidis, et CWP 1996. aasta 
ümberkorralduskava ei olnud nõuetekohane. Otsus tehti pärast Esimese Astme Kohtu 
2001. aasta otsust, millega kohus tühistas komisjoni esialgse 1997. aasta abi heaks kiit-
nud otsuse.

Euromoteurs184 ja Ernault185 (Prantsusmaa)

446. 19. jaanuaril alustas komisjon Prantsuse mootoritootjale Euromoteurs ümber-
korralduseks antud abi ja 6. septembril tööpinke (treipinke) tootvale Prantsuse ettevõt-
tele Ernault ümberkorraldamiseks antud abi ametlikku uurimist. Mõlema ettevõtte käi-
ve oli drastiliselt vähenenud ja Euromoteurs kannatas liigse tootmisvõimsuse all. 
Komisjon kahtles, kas ümberkorralduskava abil saab taastada ettevõtete elujõulisuse, 
kas abi piirdus hädavajalikuga ja kas välditi põhjendamatuid konkurentsimoonutusi. 
Euromoteursi juhtumi puhul kahtles komisjon selles, kas äriühing oli saanud Prantsus-
maa kava “article 44 septies du Code des Impôts”186 alusel ebaseaduslikku ja ühisturuga 
kokkusobimatut abi, mida ei oldud veel tagasi makstud.

Imprimerie Nationale (Prantsusmaa)187

447. 20. juulil kiitis komisjon heaks trükitööstuses tegutsevale riigi osalusega äri-
ühingule Imprimerie Nationale 197 miljoni euro suuruse ümberkorraldusabi andmise. 
Kuigi Imprimerie Nationale’ile kuulub teatud ametlike dokumentide trükkimise sea-

�83 Juhtum C 43/200�, Chemische Werke Piesteritz GmbH (ELT L 296, �2.��.2005).
�84 Juhtum C �/2005, ettevõtte Euromoteurs ümberkorraldamiseks ettenähtud abi (ELT C �37, 

4.6.2005).
�85 Juhtum N 250/2005, ettevõtte Ernault ümberkorraldamiseks ettenähtud abi (ELT C 324, 

2�.�2.2005).
�86 Juhtum C 57/2002, maksuabi raskustesse sattunud ettevõtete ülevõtjatele (ELT L �08, �6.4.2004). 

�6. detsembril 2003. aastal võttis komisjon vastu negatiivse otsuse ja andis korralduse abi tagasi 
nõuda.

�87 Juhtum N 370/2004, ettevõtte Imprimerie Nationale’i ümberkorraldamiseks ettenähtud abi.
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duslik monopol, tegutses äriühing ka mitmetel teistel konkureerivatel turgudel, peami-
selt vookopeerimise, rotatsioontrüki ja poognatrüki turul. Ettevõte sattus raskustesse 
2001. aastal alanud trükitööstuse allakäigu tõttu. 2004. aasta veebruaris andis komisjon 
loa anda Imprimerie Nationale’ile ümberkorraldamiseks abi tingimusel, et Prantsusmaa 
ametiasutused esitavad kuue kuu jooksul ettevõtte ümberkorralduskava.

448. Abi andmiseks anti luba tingimusel, et rakendatakse olulisi parandusmeet-
meid, et abi ei avaldaks kahjulikku mõju Imprimerie Nationale’i konkurentidele. Eriti 
oluline oli vältida ohtu, et abi suurendab Imprimerie Nationale’ile kuuluvast ametlike 
dokumentide trükkimise seaduslikust monopolist tulenevaid konkurentsipiiranguid. 
Prantsusmaa ametiasutused pakkusid välja sobivad tasakaalustusmeetmed, sealhulgas 
monopoli alla kuuluvate toodete täieliku nimekirja koostamine ja kaudse subsideerimi-
se välistamiseks monopoli seaduslik eraldamine ettevõtte muudest konkurentsivõime-
listest tegevusaladest 1. juuliks 2007. Enne nende tegevusalade eraldamist kontrollivad 
sõltumatud eksperdid Imprimerie Nationale’i raamatupidamist ja kulude jaotamise kor-
da ning kinnitavad, et mingit kaudset subsideerimist ei toimu.

449. Prantsusmaa valitsuse esitatud ümberkorralduskava peaks aitama Imprimerie 
Nationale’il oma tavapärast tegevust ümber korraldada, nimelt keskenduda väärtpabe-
rite trükkimisele (teatud ametlike dokumentide ja vookopeerimise turgudele). Peale 
selle oli ümberkorralduskavas ette nähtud, et ettevõte lõpetab täielikult tegutsemise mõ-
nes olulises valdkonnas, näiteks rotatsioonitrüki, poognatrüki, postimüügi ja tehniliste 
väljaannete valdkonnas. See hõlmas ka ettevõtte ülejäänud ressursside reorganiseeri-
mist ja ratsionaliseerimist. Koondamiskava alusel saab tööjõudu vähendada kahe kol-
mandiku võrra. Tasuvus peaks taastuma 2008. aastaks. Seega leidis komisjon, et ümber-
korralduskava abil on võimalik taastada ettevõtte pikaajaline elujõulisus. Komisjon 
jõudis järeldusele, et abi anti ainult nii palju, kui oli vaja ettevõtte finantsolukorra taas-
tamiseks, ja see ei moonutanud põhjendamatult konkurentsi. Seega tunnistati abi ras-
kustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi 1999. 
aasta suunistega täielikult kooskõlas olevaks.

British Energy plc (Ühendkuningriik)188

450. 22. septembril 2004. aastal andis komisjon loa eraldada ümberkorraldusabi, 
mille Ühendkuningriigi valitsus kavatses anda ettevõttele British Energy plc (edaspidi 
„British Energy”), ja sidus selle kolme tingimusega.

451. 7. märtsil 2003. aastal teatas Ühendkuningriigi valitsus ümberkorraldusabi 
andmise kavatsusest British Energyle. Kava eesmärk oli taastada British Energy pikaaja-
line elujõud. British Energy oli alates 2002. aasta septembrist rahalistes raskustes, seda 
peamiselt seetõttu, et pärast uue elektrimüügikorra kasutuselevõtmist Inglismaal ja Wa-
lesis olid elektri hulgimüügihinnad oluliselt langenud.

�88 Juhtum C 52/2003, ettevõtte British Energy plc ümberkorraldamiseks ettenähtud abi (ELT L �42, 
6.6.2005).
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452. 23. juulil 2003. aastal alustas komisjon süvendatud uurimist, et hinnata kõnealu-
se kava vastavust ELi riigiabieeskirjadele. Uurimise käigus sai komisjon teavet Ühendku-
ningriigilt ja British Energylt ning ka rohkem kui kahekümnelt huvitatud poolelt. Paljud 
kolmandad pooled rõhutasid British Energy tähtsust baaskoormuselektrienergia allikana. 
Samas olid mitmed konkurendid mures, et äriühing võib kasutada toetust oma pikaajalis-
te tuumaenergiakohustuste täitmise kõrval ka muul eesmärgil, näiteks uute investeeringu-
te tegemiseks tõhusamatesse elektrijaamadesse või turuosa agressiivseks hõivamiseks, 
kasutades turu kõige tulusamates osades ebaloomulikult madalaid hindu.

453. Pärast saadud teabe analüüsimist jõudis komisjon järeldusele, et abi on ELi 
eeskirjadega kooskõlas. Komisjon leidis, et toetades tuumaenergiakohustuste täitmist, 
tegutses Ühendkuningriigi valitsus kooskõlas raskustes olevate äriühingute päästmiseks 
ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi 1999. aasta suunistega. Samuti leiti, et British 
Energy ja BNFLi vahel sõlmitud kütuse tarnimise ja jääkkütuse käitlemise lepinguid 
muudeti vastavalt turutingimustele.

454. Tagamaks, et ei tekiks probleeme, mida British Energy konkurendid kartsid, 
otsustas komisjon lubada anda toetust kolmel tingimusel. Esiteks peab British Energy 
hoidma juriidiliselt lahus tuumaenergia tootmise, muu energia (v.a tuumaenergia) toot-
mise ja kaubandustegevuse. Kolme tegevuse ristsubsideerimine on keelatud. Kogu toe-
tus suunatakse ainult tuumaenergia tootmisele. Teiseks on äriühingul keelatud tootmis-
võimsuse suurendamine kuue aasta jooksul. See keeld ei kehti siiski taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia suhtes, sest EL pooldab seda liiki energia turu-
osa suurenemist. Kolmandaks on ettevõttel keelatud elektrienergia müümine kuue aasta 
jooksul oma otsestele äriklientidele hulgihindadest madalama hinnaga. Need suures 
osas üksteist toetavad kolm tingimust tagavad, et British Energy ei kasuta riigilt saadud 
toetust muul eesmärgil kui tuumaenergiaga seotud kohustuste täitmine.

Biria kontsern (Saksamaa)189

455. 20. oktoobril alustas komisjon ametlikku uurimist seoses 2003. ja 2004. aastal 
Saksamaa jalgrattatootja Biria kontserni liikmetele antud kahe garantiiga ja seoses selle-
ga, et 2001. aastal omandas riigi osalusega ettevõte osaluse ühes kontserni kuuluvas äri-
ühingus. Komisjon kahtles, kas garantiide andmine oli kooskõlas heakskiidetud piir-
kondliku abikavaga, nagu väitis Saksamaa. Komisjon leidis, et ettevõtted olid garantiide 
andmise ajal raskustes, ja kahtles, kas ümberkorraldamisabi andmise tingimused olid 
täidetud. Seoses riigi osalusega kahtles komisjon äriühingu rasket rahalist olukorda ar-
vesse võttes selles, kas see oli kooskõlas erainvestori põhimõttega, nagu väitis Saksamaa.

Konas (Slovakkia)190

456. 9. novembril otsustas komisjon alustada asutamislepingu artikli 88 lõikes 2 et-
tenähtud menetlust seoses sellega, et Slovakkia maksuamet oli kustutanud ettevõtte Ko-

�89 Juhtum C 38/2005, Biria kontsern.
�90 C 42/2005 (ex NN 66/2005, ex N �95/2005), ettevõtte Konas Ltd. ümberkorraldamiseks ettenähtud abi.
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nas s.r.o. maksuvõla n-ö kokkuleppel võlausaldajatega. Juhtum sarnaneb teise, Frucona 
(Slovakkia) juhtumiga, mille puhul algatas komisjon ametliku uurimise. Esmalt jõudis 
komisjon järeldusele, et maksuvõla kustutamine oli riigiabi eraõigusliku võlausaldaja põ-
himõtte järgi. Võttes arvesse erinevaid asjaolusid, jõudis komisjon järeldusele, et maksu-
amet ei käitunud kui kohusetundlik eraõiguslik võlausaldaja (tagatised olid olemas, kuid 
neid ei kasutatud, eraldiseisva võlausaldaja eelisõigust ei kasutatud, pidevalt jäeti sisse 
nõudmata täitmata maksukohustused). Kohaldades raskustes olevate äriühingute pääst-
miseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi 1999. aasta suuniseid, kahtles komisjon 
selles, kas toetus oli kooskõlas ümberkorraldamiseks antava abiga. Eriti kahtles komisjon 
selles, kas abisaaja oli esitanud tõepoolest ümberkorralduskava. Sellega seoses märkis 
komisjon, et kuigi abistatavas piirkonnas asuvatele väikestele ja keskmise suurusega ette-
võtetele ümberkorraldusabi andmise tingimused võivad olla vähem ranged, ei vabasta 
see siiski liikmesriike kohustusest seada ümberkorraldustoetuse andmise puhul tingimu-
seks ümberkorralduskava rakendamine, mida kontrollitaks nõuetekohaselt.

Abipake MG Roveri toetuseks (Ühendkuningriik)191

457. Pärast MG Roveri eelkirjeldatud pankrotti (vt ka äriühingute päästmiseks an-
tavat abi käsitlevat osa 1.1) ja kriisiolukorda tema tarneahelas esitas Ühendkuningriigi 
valitsus meetmed, mille eesmärk on seada struktuurifondide programmi prioriteediks 
töökohtade loomine ja SKT suurendamine, korraldades ettevõtte ümber kõrge lisaväär-
tusega toodangu tootmiseks. Ühendkuningriigi pakutud meetmete üldeelarve oli kok-
ku umbes 87 miljonit Inglise naela. Kavandatud ja rakendatud meetmed hõlmasid Ro-
veri tarneahelasse kuuluvate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete nõustamist, 
lühiajaliste laenude fondi ja laenugarantiifondi loomise toetamist, palkade subsideeri-
mise skeemi loomist, mille abil toetataks tööandjaid, kellel on vabu töökohti oskustöö-
liste jaoks, ning Euroopa sotsiaalfondi laenufondi loomist, abistamaks üle 50aastaseid 
koondatud töötajaid.

458. Riigiabi seisukohalt rakendati kõiki nimetatud meetmeid heakskiidetud abi-
kavade, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete grupierandi määruste, täiendusõppe, 
tööhõive ja vähese tähtsusega abi eeskirjade alusel. Kuna puudus vajadus meetmetest 
komisjonile varem teatada, suutis Ühendkuningriigi valitsus abipakme kiiresti kasutu-
sele võtta, et kriisist üle saada.

Huta Stalowa Wola S.A (Poola)192

459. 23. novembril alustas komisjon Poola ehitusseadmete tootjale Huta Stalowa 
Wola S.A ümberkorraldustoetuse andmise ametlikku uurimist. Poola valitsuse sõnul 
anti toetust enne ühinemist ja seda ei saa pidada kehtivaks pärast ühinemist. Poola tea-
tas juhtumist, et tagada õiguskindlus. Komisjon jõudis pärast hindamist järeldusele, et 
kõiki meetmeid ei oldud rakendatud enne ühinemist. Mõnda abimeedet (riigi ees võe-
tud kohustuste kustutamine) rakendati pärast ühinemist komisjoni loata.

�9� Juhtum PN 26/2005, piirkondliku abi kaardi muutmine – MG Rover.
�92 Juhtum C 44/2005, ettevõtte Huta Stalowa Wola S.A. ümberkorraldamiseks ettenähtud abi.
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Chemobudowa Kraków (Poola)193

460. 21. detsembril alustas komisjon Poola ehitusettevõttele Chemobudowa Kraków 
ümberkorraldustoetuse andmise ametlikku uurimist. Teatatud abimeetmeteks on um-
bes 2,5 miljoni euro suurune laen ja riigile võlgnetava umbes 170 000 euro tagasimaks-
mise ajatamine. Peale selle teavitas Poola komisjoni umbes kaheksateistkümnest 2001. 
aasta augustist kuni 2004. aasta augustini rakendatud riigiabimeetmest. Poola väitel on 
osa neist vähese tähtsusega abi ja ülejäänud on kooskõlas erasektori võlausaldaja põhi-
mõttega, st ei ole riigiabi. Esitatud teabe põhjal kahtlevad komisjoni talitused tõsiselt 
äriühingu elujõulisuses ja tema enda panuses ümberkorraldamisse.

2. laevaehitus

Uuendusabi

461. Märtsis kiitis komisjon heaks Saksamaa,194 Prantsusmaa195 ja Hispaania196 lae-
vaehitusettevõtetele antava uuendusabi kavad, mis on esimesed selletaolised pärast uue 
laevaehituse riigiabi raamistiku (edaspidi „laevaehituse raamistik”)197 jõustumist 2004. 
aasta jaanuaris. Kõik eelnimetatud kavad on sarnase ülesehitusega, st abisaajate ja projek-
tide kõlblikkusele, abikõlblikele kuludele ning menetlusele esitatavad nõuded on sarna-
sed (nt peab uuendusprojekti hindama laevaehitusvaldkonda tundev sõltumatu ekspert). 
Laevaehituse raamistikus sätestatud uuendusabi taotlemise üksikasjalikud tingimused 
määrati kindlaks komisjoni ja Euroopa laevaehitustööstuse esindajate tihedas koostöös.

462. Uuendusabi võib anda äriühingutele, mis tegelevad laevade ehitamise, remon-
di ja ümberehitamisega, et toetada kõnealuses tööstuses selliste toodete ja protsesside 
rakendamist, millega kaasneb tehnoloogiliste ja tööstuslike probleemide oht ja mis on 
tehnoloogiliselt uued või mida on ELi laevaehitustööstuses kasutatava tehnika tasemega 
võrreldes oluliselt täiustatud.

463. Saksamaa kava eelarve aastateks 2005–2008 on 27 miljonit eurot. Prantsusmaa 
kava aastaeelarve on 25 miljonit eurot. Mõlemad kavad kaotavad kehtivuse hiljemalt 
kuus aastat pärast seda, kui komisjon on nad heaks kiitnud. Hispaania kava kaotab keh-
tivuse 31. detsembril 2006. Lisaks uuendusabile võimaldab viimane toetada laevaehitus-
ettevõtete piirkondlikke investeeringuid ning uurimis- ja arendustegevust. Kõiki abi 
liike arvestades on kava kogueelarve umbes 20 miljonit eurot aastas.

Ajutised kaitsemehhanismid

464. Lõuna-Korea ebaõiglase laevaehitustegevuse tõttu võttis nõukogu 2002. aastal 
erakorralise ja ajutise meetmena vastu laevaehituse ajutise kaitsemehhanismi.198 Kuna 

�93 Juhtum N 233/2005, ettevõtte Chemobudowa Kraków ümberkorraldamiseks ettenähtud abi.
�94 Juhtum N 452/2004, laevaehituse uuendusabi (ELT C 235, 23.9.2005).
�95 Juhtum N 429/2004, laevaehituse uuendusabi (ELT C 256, �5.�0.2005).
�96 Juhtum N 423/2004, laevaehituse uuendusabi (ELT C 250, 8.�0.2005).
�97 ELT C 3�7, 30.�2.2003.
�98 Nõukogu 27. juuni 2002. aasta määrus (EÜ) nr ��77/2002 (EÜT L �72, 2.7.2002). Määrust on muude-

tud nõukogu ��. märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 502/2004 (ELT L 8�, �9.3.2004).
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ajutine kaitsemehhanism pidi kehtivuse kaotama 31. märtsil 2004, pikendas nõukogu 
selle kehtivusaega 31. märtsini 2005.

465. Kaitsemehhanismi alusel kiitis komisjon jaanuaris ja veebruaris heaks Saksa-
maa,199 Soome200 ja Poola201 riiklikud abikavad. Kavades on sätestatud otsese tegevusabi 
andmine laevatehastele kuni 6% lepingu toetuseelsest maksumusest konteinerlaevade, 
naftasaaduste tankerite, kemikaalitankerite ja veeldatud maagaasi tankerite tootmiseks. 
Selleks peab laevatehasel olema 31. märtsiks 2005 sõlmitud lõplik laevaehitusleping ja 
olema konkreetselt tõendatud, et nimetatud lepingu sõlmimisel tuli konkureerida ma-
dalamat hinda pakkunud Lõuna-Korea laevaehitustehasega. Nimetatud kavad ja muud 
komisjoni poolt heaks kiidetud ajutise kaitsemehhanismi kavad kaotasid kehtivuse 31. 
märtsil.

Kolmeaastane tarnetähtaeg

466. 2005. aastal kiitis komisjon heaks kaks taotlust vastavalt nõukogu määrusele 
(EÜ) nr 1540/98, millega kehtestatakse uued laevaehitusabi eeskirjad,202 lepingu sõlmi-
misega seotud tegevusabi saamise tingimuseks oleva kolmeaastase tarnetähtaja piken-
damiseks. Kreeka juhtumi203 puhul tõestati, et Neorion Shipyards S.A. töökava viivitus 
oli oluline ja põhjendatud ning selle põhjustasid ettevõttest mitteolenevad erakordsed ja 
ettenägematud asjaolud (11. septembri 2001. aasta terrorirünnak Ameerika Ühendrii-
kides ning sõjad Afganistanis ja Iraagis, mille tõttu vähenes luksusmatkelaevadele koh-
tade broneerimine). Komisjon nõustus, et tähtaega pikendati mõistliku aja võrra. Portu-
gali juhtumi204 puhul kiideti Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. tähtaja 
pikendamine heaks, sest aluse ehitamine oli tehniliselt keerukas (nt ehitamine viibis 
seetõttu, et laevaomaniku nõudel tuli kasutusele võtta uued terasetöötlemise standardid).

Arenguabi

467. Laevaehituse raamistikku kohaldades andis komisjon 2. veebruaril Madalmaa-
dele loa anda arenguabi ettevõttele BV Scheepswerf Damen Gorinchem ühelt poolt 
kahe puksiirlaeva ehitamiseks Ghanale205 ja teiselt poolt kolme otsingu- ja päästelaeva 
ehitamiseks Vietnamile.206 Peale selle anti 16. märtsil ja 9. novembril luba kahele His-
paania arendusprojektile: laevatehases Astilleros de Huelva S.A. puksiirlaeva ehitamine 
Bangladeshile207 ja laevatehases Astilleros Zamacona S.A. puksiirlaeva ehitamine Mau-
ritaaniale. 208

�99 Juhtum N 23/2005, laevaehituse ajutised kaitsemeetmed (ELT C �3�, 28.5.2005).
200 Juhtum N 39/2005, laevaehituse ajutine kaitsemehhanism (ELT C �3�, 28.5.2005).
20� Juhtum N 8�/2005, laevaehituse ajutised kaitsemeetmed (ELT C �62, 2.7.2005).
202 EÜT L 202, �8.7.�998.
203 Juhtum N 596/2003, Neorioni laevatehased (ELT C 230, 20.9.2005).
204 Juhtum C 33/2004 (ex N 63/2004), kahe laeva ehitamise kolmeaastase tähtaja pikendamine.
205 Juhtum N 450/2004, Ghanale puksiirlaevade jaoks antav arenguabi (ELT C �00, 26.4.2005).
206 Juhtum N �85/2005, Vietnamile laevaehituseks antav abi.
207 Juhtum N 5�7/2004, laevaehitus – Bangladeshi puksiirlaev (ELT C �62, 2.7.2005).
208 Juhtum N 436/2005, abi Mauritaaniale – laevaehitust käsitlev otsus.
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468. Peale muude tingimuste peab arengumaale antav arenguabi olema selgelt seo-
tud arendustegevusega, et see oleks kooskõlas siseturuga. Kõikide eelnimetatud juhtu-
mite puhul nõustus komisjon sellega, et tarnitavad laevad varustati nüüdisaegse tehni-
kaga, et neid saaks kasutada suurte aluste kai äärde pukseerimiseks, raskustesse sattunud 
laevade abistamiseks, tulekahjude kustutamiseks või loodusõnnetuste vältimiseks.

Laevaehituse rahastamisgarantiid

469. Komisjon kinnitas oma seisukohta seoses laevaehituse rahastamisgarantiide 
käsitlemisega. Aprillis keelustas ta Itaalia kava209 ja juulis kiitis heaks Madalmaade kava,210 
sest see ei olnud riigiabi. Itaalia abikava keelustamine kinnitas veel kord komisjonipool-
set konkurentsieeskirjade ranget kohaldamist laevaehituse valdkonnas. Nimetatud ga-
rantiikava kasutamine oleks mõjutanud konkureerivaid Euroopa laevaehitustehaseid 
negatiivselt, sest puudus piisav garantiipreemia ja riskid ei olnud üksteisest nõuetekoha-
selt eristatud.

470. Need kaks otsust põhinesid Saksamaa laevaehituse rahastamisgarantiide 
kava211 heakskiitmisel komisjoni poolt 2003. aastal. Nimetatud kava puhul kohaldatakse 
nõuetekohaselt komisjoni teatist EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise 
kohta garantiidena antava riigiabi suhtes,212 sest selles on ette nähtud piisav garantii-
preemia ja selle suurus sõltub riskist.

Poola laevatehased

471. 1. juunil otsustas komisjon algatada asutamislepingu artikli 88 lõike 2 alusel 
menetluse seoses ümberkorraldamistoetuste andmisega suurtele Poola Gdynia, Gdans-
ki213 ja Szczecini214 laevatehastele. Kõik kolm laevatehast alustasid oma ümberkorralda-
mist 2002. aastal ja said toetust mitmelt Poola nii riigi kui ka kohalikult ametiasutuselt. 
Kuna ümberkorraldamine algas osaliselt enne Poola ühinemist Euroopa Liiduga 1. mail 
2004. aastal, pidi komisjon esmalt kindlaks tegema, mis kuulub tema pädevusse seoses 
nimetatud juhtumitega. Asutamislepingu või ühinemislepingu alusel ei kuulu komisjo-
ni pädevusse enne ühinemist antud ja pärast ühinemist kehtivuse kaotanud riigiabi 
uurimine (nn varasem abi) või tagasimaksmise korralduse andmine.

472. Meetmed, mida komisjon ei ole pädev uurima, on varem antud riigiabi, mida 
ei saa komisjoni otsusega abisaajalt tagasi nõuda. Sellest hoolimata võetakse neid arves-
se lõplikus vastavushinnangus, eriti seoses ühe kriteeriumiga, mille kohaselt peab abi 

209 Juhtum C 28/03 (ex N 37�/200�), laevaehituse garantiikava.
2�0 Juhtum N 253/2005, laevaehituse garantiikava (ELT C 228, �7.9.2005).
2�� Juhtum N 5�2/2003, Saksamaa laevaehituse rahastamisgarantii kava (ELT C 62, ��.3.2004).
2�2 EÜT C 7�, ��.3.2000.
2�3 Ühendatud juhtumid C �7/2005 (ex PL 34/2004, ex N �94/2005) ja C �8/2005 (ex N 438/2004), Gd-

ynia ja Gdanski laevatehastele antavad ümberkorraldamistoetused (ELT C 220, 8.9.2005).
2�4 Juhtum C �9/2005 (ex PL 3�/2004, ex N 203/2005), ümberkorraldamistoetus Szczecini laevatehase-

le (ELT C 222, 9.9.2005).
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andma ainult nii palju, kui on vaja ettevõtte elujõu taastamiseks. Muud meetmed kuju-
tavad endast uut abi.

473. Komisjon avaldas kahtlust seoses nimetatud abi vastavusega raskustes olevate 
äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi 1999. aasta suunistele, 
mida nende juhtumite puhul tuleb kohaldada. Konkreetsemalt kahtles komisjon selles, 
kas kavandatud ümberkorralduste abil suudetakse taastada laevatehaste pikaajaline elu-
jõulisus, sest need tähendasid peamiselt võlgade ümberkorraldamist ja likvideerimise 
toetamist. Lisaks kahtles komisjon selles, kas tootmismahtusid vähendati piisavalt, et 
vältida konkurentsimoonutusi, ja kas abisaajate enda või väliste erafinantseerijate panus 
oli küllaldane, et tagada turu usaldus käimasoleva ümberkorralduse suhtes.

3. teras

474. Komisjon on vastu võtnud mitu uute liikmesriikide terasetööstuste ümberkor-
raldamist käsitlevat otsust. Kuigi ümberkorraldamiseks ettenähtud abi andmine terase-
tööstusele on ELi konkurentsieeskirjade kohaselt keelatud, tehakse kahes liitumislepin-
gu protokollis (Tšehhi (nr 2) ja Poola (nr 8) terasetööstuse ümberkorraldamise kohta) 
erand nimetatud eeskirjast. Vastavalt protokollidele võib anda ümberkorraldamiseks 
ettenähtud riigiabi riikliku ümberkorralduskava alusel, mille kohaselt tuleb terasetoot-
jate elujõulisus taastada 2006. aastaks. Komisjon jälgib kava rakendamist.215

Huta Czestochowa (Poola)

475. 5. juuli otsuses216 jõudis komisjon järeldusele, et Poola suuruselt teise terase-
tootja Huta Czestochowa ümberkorraldamine ei olnud riigiabi, andes sellega võimaluse 
äriühingu müügiks. Müük on osa ümberkorraldusest ja selle eesmärk on tasuda võlad 
äriühingu võlausaldajatele. Komisjon alustas uurimist, sest äriühingu ümberkorralda-
misega tuli kustutada märkimisväärne osa võlast, muu hulgas riigi omandis olevatele 
ettevõtetele võlgnetavad summad, kuigi äriühing ei olnud eelnimetatud teraseprotokol-
li alusel kõlblik saama riigiabi. Pärast kõikide nõuete ja nõudest loobumiste üksikasja-
likku hindamist jõudis komisjon järeldusele, et riigi nõuete kustutamine oli kooskõlas 
tavapärase turukäitumisega ega olnud seega riigiabi. Komisjon otsustas siiski, et äri-
ühingule varem antud umbes 4 miljoni euro suurune ümberkorraldusabi oli ebaseadus-
lik ja tuleb tagasi nõuda.

476. Kõnealuses juhtumis kasutas komisjon veel kord eraõigusliku võlausaldaja tes-
ti. Äriühing kavandas 2003. aastal ulatuslikke ümberkorraldusi, sealhulgas riigile võlg-
netava summa ja kommertsvõla osalist kustutamist. Euroopa Kohtu praktika kohaselt 
on siiski nii, et kui rahalistes raskustes olev võlgnik teeb likvideerimise vältimiseks ette-
paneku muuta võla tagasimaksmise graafikut, peab iga avalik-õiguslik võlausaldaja vä-

2�5 Lisateabe saamiseks vt dokument KOM(2005) 359 (lõplik), 3.8.2005, teine järelevalvearuanne Tšeh-
hi Vabariigi ja Poola terasesektori ümberkorraldamise kohta. Vt ka http://ec.europa.eu/enterprise/
steel/index_en.htm.

2�6 Juhtum C 20/2004, Huta Czestochowa.
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hemalt hoolikalt kaaluma, kumb on kasulikum, kas ümberkorralduskava kohaselt pa-
kutav summa või ettevõtte võimalikul likvideerimisel saadav summa.217 Kui 
likvideerimisel saadavad tulud on suuremad kui ümberkorraldamise puhul, kujutab rii-
gile võlgnetava summa tagasinõudmisest loobumine endast riigiabi. Otsuses on sätesta-
tud, et sellise hindamise käigus võiks kaaluda pankroti väljakuulutamist, võttes arvesse 
seda, et pankrotimenetlus on aeganõudvam ja kulukam kui ümberkorraldamine. Pärast 
kõikide nõuete ja nõuetest loobumiste hindamist jõudis komisjon järeldusele, et riigile 
võlgnetava summa kustutamine vastas tavapärasele turukäitumisele ega olnud seega rii-
giabi.

Kaks riiklike ümberkorralduskavade muutmist käsitlevat otsust

477. Komisjon võttis vastu kaks otsust, millega kiideti heaks uutes liikmesriikides, 
Poolas ja Tšehhi Vabariigis, käimasolevate terasetööstuse ümberkorralduste muutmine. 
Esimene otsus käsitles Tšehhi terasetootjat Válcovny Plechu Frýdek-Místek218 ja teine 
Poola suurimat terasetootjat Mittal Steel Poland.219

4. avalik-õiguslik ringhääling, lairibateenus ja filmitööstus

Lairibateenus

478. Tuginedes esimestele, 2004. aastal vastu võetud lairibateenuse riigipoolset toe-
tamist käsitlevatele otsustele, kiitis komisjon heaks rea projekte, mis hõlmavad lairiba-
infrastruktuuri ja -teenuse riigipoolset rahastamist. Ühendkuningriigi220, Hispaania221 
ja Austria222 projektide eesmärk on osutada lairibateenuseid maapiirkondades ja ääre-
aladel, kus need pole seni veel kättesaadavad. Riigi toetus aitab vähendada digitaalset 
lõhet piirkondade vahel, kus kiire Interneti-ühendus on kättesaadav ja kus seda pole. 
Järelikult on see kooskõlas ELi poliitikaga.223 Nimetatud juhtumite puhul jõudis komis-
jon järeldusele, et kuigi tegemist oli riigiabiga, tõendasid valitsused, et sekkumine oli 
vajalik ja et seda tehti proportsionaalselt, kasutades mitmesuguseid ettevaatusabinõu-
sid. Seetõttu jõudis komisjon järeldusele, et riigiabi ei moonutanud konkurentsi sel 
määral, mis oleks vastuolus üldiste huvidega, ja oli seega kooskõlas asutamislepingu 
artikli 87 lõike 3 punktiga c. Tuleb märkida, et nimetatud juhtumites aitas avatud ja 
mittediskrimineerivate pakkumismenetluste rakendamine oluliselt kaasa ülemäärase 
hüvitamise vältimisele ja proportsionaalse tulemuse saamisele.

2�7 Kohtuasi T-�52/99, Hamsa, EKL 2002, lk II-3049, punkt �68.
2�8 Juhtum N 600/2004, VPFMi tootmisvõimsuse vähendamise heakskiitmine (ELT C �76, �6.7.2005).
2�9 Juhtum N �86/2005, Mittal Steel Poland – IBP muutmine.
220 Juhtum N 57/2005, lairibateenuse toetamine Walesis, komisjoni �. juuni 2005. aasta otsus; juhtum 

N 267/2005, maapiirkondade lairibaühenduse projekt, komisjoni 5. oktoobri 2005. aasta otsus.
22� Juhtum N 583/2004, Banda ancha en zonas rurales y aisladas, komisjoni 6. aprilli 2005. aasta ot-

sus.
222 Juhtum N 263/2005, Breitband Kärnten, komisjoni 20. oktoobri 2005. aasta otsus.
223 Juhtum, mis käsitleb tegevuskava eEurope 2005 ja algatust i20�0.
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479. Prantsusmaa juhtumis, mis oli seotud avaliku lairibainfrastruktuuri rahasta-
misega Limousinis,224 toetas piirkondlik omavalitsus avaliku infrastruktuuri loomist, mis 
teenindaks elanikkonda geograafilises piirkonnas, kus asjaomane teenus puudub või 
selle katvus on ebarahuldav. Komisjon möönis, et projekt vastab üldhuviteenuse mää-
ratlusele ja kuna Euroopa Kohtu poolt Altmarki otsuses225 sätestatud kriteeriumid olid 
täidetud, ei kujutanud kõnealune riigipoolne rahastamine endast riigiabi. UPC France 
kaebas komisjoni otsuse edasi Esimese Astme Kohtusse.226

480. 20. oktoobril alustas komisjon ametlikku uurimist, et hinnata, kas Madalmaade 
linna Appingedami fiibervõrgu ehitamise riigipoolne rahastamine oli kooskõlas ELi 
konkurentsieeskirjadega.227 See oli esimene kord, mil komisjon alustas ametlikku uuri-
mist seoses lairibateenuse väljaarendamise riigipoolse toetamisega, kuna ta kahtles 
meetme vastavuses. Juhtumi tulemused mõjutavad tõenäoliselt sarnaseid projekte kogu 
Euroopas.

Maapealne digitelevisioon (DVB-T) (Austria ja Saksamaa)

481. Üleminek analoogringhäälingult digiringhäälingule („üleminek digiringhää-
lingule”) on kasulik sagedusalade tõhusama kasutuse ja suurenenud ülekandevõimalus-
te tõttu. See muudab teenused kvaliteetsemaks ja suurendab tarbijate valikut ning aitab 
seega saavutada Lissaboni eesmärke. Paljudes liikmesriikides on algatatud digitelevi-
sioonile ülemineku abiprogrammid.

482. 16. märtsil võttis komisjon vastu esimese digiringhäälingule antava riigiabiga 
seotud otsuse, mis käsitles Austria Digitalisierungsfonds’i.228 Komisjon otsustas mitte esi-
tada vastuväidet enne, kui Austria valitsus on meedet teatamismenetluse käigus põhja-
likult muutnud. Muudatustega tagati meetme vastavus tehnoloogilise neutraalsuse põ-
himõttele, mis tähendab, et maapealset digitelevisiooni (DVB-T) ei eelistata asjatult ja 
õigustamatult, võrreldes konkureerivate televisioonisüsteemidega. Toetus hõlmas mit-
mesuguseid alameetmeid: digitelevisiooniga seotud katseprojektide ja uurimistegevuse 
rahaline toetamine, rahalised soodustused tarbijatele digivastuvõtjate ostmiseks, toetu-
sed äriühingutele uuenduslike digiteenuste väljaarendamiseks ja toetused ringhäälingu-
organisatsioonidele paralleelsete analoog- ja digiteleülekannete (simulcast) tõttu kantud 
lisakulutuste hüvitamiseks.

483. 9. novembril võttis komisjon vastu lõpliku eitava otsuse, mis käsitles Saksamaa 
Berliini ja Brandenburgi liidumaal DVB-T-le toetuste andmist.229 Komisjon otsustas, et 
eraringhäälinguorganisatsioonidele DVB-T võrgustiku kasutamise eest määratud toe-

224 Juhtum N 382/2004, komisjoni 3. mai 2005. aasta otsus.
225 Juhtum C-280/00, Altmark Trans, EKL 2003, lk I-7747.
226 Kohtuasi T-367/05, UPC v. komisjon.
227 Juhtum C 35/2005, lairibateenuse arendamine Appingedamis, komisjoni 20. oktoobri 2005. aasta 

otsus.
228 Juhtum N 622/2003, Digitalisierungsfonds, komisjoni �6. märtsi 2005. aasta otsus.
229 Juhtum C 25/2004, maapealne digitelevisioon (DVB-T) Berliinis ja Brandenburgis, komisjoni 9. no-

vembri 2005. aasta otsus.
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tused (umbes 4 miljonit eurot) olid ühisturuga kokkusobimatud, ja andis korralduse 
nõuda tagasi see osa abist, mis oli juba eraringhäälinguorganisatsioonidele välja maks-
tud (umbes pool kogusummast).

484. Berliini ja Brandenburgi liidumaa meediaasutus Medienanstalt (Mabb) toetas 
komisjonile teatamata eraringhäälinguorganisatsioone, näiteks RTLi ja ProSiebenSat.1, 
et katta osa 2002. aasta novembris käivitatud DVB-T võrgustiku kaudu ülekannete tege-
mise kuludest. Vastutasuks kohustusid eraringhäälinguorganisatsioonid kasutama vä-
hemalt viie aasta jooksul DVB-T võrgustikku, mis kuulus äriühingule T-Systems. Pärast 
kaabeltelevisioonivõrkude operaatoritelt kaebuste saamist alustas komisjon 2004. aasta 
juulis ametlikku uurimist. Uurimise tulemusel jõudis komisjon järeldusele, et Mabb rik-
kus subsideerimisega asutamislepingus sätestatud riigiabieeskirju. Abi ei antud digitele-
visioonile üleminekuks ja selle andmine otsustati pärast digitelevisioonile ülemineku 
heakskiitmist. Objektiivse põhjenduseta anti eri suurusega toetusi ringhäälinguorgani-
satsioonidele, kes olid juba saanud tasuta digitelevisiooni litsentsi, mis võimaldas neil 
suurendada ülekandevõimsusi väiksemate kuludega ühe kanali kohta. Samuti eelistati 
abi andmisega kaudselt DVB-T võrku teistele teleprogrammide edastamise viisidele, 
näiteks kaabel- või satelliittelevisioonile, eirates sellega tehnoloogilise neutraalsuse põ-
himõtet.

485. Otsuses möönis komisjon, et digitelevisioonile üleminek võib viibida, kui see 
jäetakse täielikult turujõudude meelevalda, ja riigi sekkumine võib olla kasulik. Liik-
mesriikide kohustuseks on tõestada, et riigiabi on kõige sobivam vahend, et see piirdub 
hädavajalikuga ja ei moonuta põhjendamatult konkurentsi. Berliini ja Brandenburgi 
juhtumi puhul ei olnud ükski neist tingimustest täidetud. Komisjon möönis teatud tu-
ruprobleemide olemasolu, kuid leidis, et kõnealusel juhul ei olnud riigiabi kõige sobi-
vam ega ka vajalik vahend nimetatud probleemide lahendamiseks. Saksamaa, FAB 
Fernsehen aus Berlin ja Medienanstalt Berlin-Brandenburg on otsuse edasi kaevanud.

Digidekoodrid (Itaalia)

486. 21. detsembril alustas komisjon ametlikku uurimist seoses digidekoodrite 
subsideerimisega Itaalias 2004. ja 2005. aastal. Nimetatud meetmetega toetas riik 200 
miljoni euroga maapealse digiringhäälinguvõrgu kaudu programmide vastuvõtmiseks 
kasutatavate dekoodrite ostjaid.

487. Kuigi komisjon toetab üleminekut digitelevisioonile ja hindab koostalitlusvõi-
met, peab riik vältima maapealse, kaabel- ja satelliittelevisiooni vahelise konkurentsi 
põhjendamatut moonutamist. Kõnealuses juhtumis ei olnud toetused tehnoloogiliselt 
neutraalsed, sest satelliitlevi dekoodreid ei toetatud. Selle tulemusena oleks moonutatud 
konkurentsi, eriti tasulise televisiooni turul, kus soodustati maapealsete televisioonivõr-
kude operaatorite turuletulekut.

488. Digitelevisioonile üleminekuga ja tehnoloogilise neutraalsusega seotud prob-
leemide kõrval käsitletakse otsuses ka asutamislepingu artikli 87 lõike 2 punktis a sätes-
tatud erandi kohaldatavust meetmete puhul, mis ei ole sotsiaalse iseloomuga ja mille 
puhul ei ole tegu riigiabiga ettevõtjatele kaudselt loodud eeliste vormis.
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Litsentsitasude kavad

489. Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania avalik-õiguslikud ringhäälinguorganisat-
sioonid saavad avaliku teenuse osutamise rahastamiseks litsentsitasu. Litsentsitasude 
maksmise mehhanismid kujutavad endast olemasolevat abi, sest need võeti asjaomastes 
liikmesriikides kasutusele enne Rooma lepingu jõustumist asjaomastes riikides ja selle 
põhitunnused ei ole sellest ajast muutunud.

490. Olemasoleva abi menetlemise käigus, mille eesmärk oli tagada nimetatud rii-
kides kehtiva litsentsitasude kava jätkuv vastavus eeskirjadele, soovitas komisjon amet-
likult rakendada sobivaid meetmeid,230 millega kolm riiki ka nõustusid. Nende meetmete 
eesmärk oli tagada vastavus järgmistele põhimõtetele: avalik-õiguslikud ja eraringhää-
linguorganisatsioonid peavad võrdsetel tingimustel konkureerima näiteks telereklaami 
turul, avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide toetused ei tohi ületada avaliku 
teenuse osutamise tagamiseks vajalikku miinimumi, need ei tohi põhjendamatult soo-
dustada kommertstegevust (ristsubsideerimine) ja peavad olema läbipaistvad. Peale sel-
le kohustusid Hispaania ametiasutused kõrvaldama tulevikus avalik-õiguslikele ring-
häälinguorganisatsioonidele antud piiramatu riigipoolse garantii. Kolme liikmesriigi 
kohustusi arvesse võttes lõpetas komisjon kolme juhtumi uurimise.

Teabenõue olemasoleva abi kohta

491. 3. märtsil nõudis komisjon,231 et Saksamaa, Iirimaa ja Madalmaad selgitaksid, 
milline on avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide roll ja kuidas nende tegevust 
rahastatakse. Pärast mitme kaebuse esitaja väidete kontrollimist oli komisjoni esialgne 
seisukoht, et neis liikmesriikides kehtiv rahastamissüsteem ei ole enam kooskõlas ELi 
eeskirjadega, mille kohaselt liikmesriigid ei tohi anda toetusi, mis võivad moonutada 
konkurentsi (asutamislepingu artikkel 88).

492. Nimetatud uurimised kajastavad komisjoni üldist käsitlusviisi, et tagada riigi-
poolse rahastamise proportsionaalsuse hindamiseks vajalik läbipaistvus ja vältida nen-
de tegevuste kaudset subsideerimist, mis ei ole seotud avaliku teenuse funktsioonidega, 
nagu on sätestatud komisjoni 2001. aasta teatises riigiabi eeskirjade kohaldamise kohta 
avalik-õigusliku ringhäälingu suhtes.232 Uurimine ei sea kahtluse alla liikmesriikide 
eelisõigust korraldada ja rahastada avalik-õiguslikku ringhäälingut, nagu on sätestatud 
Amsterdami lepingu protokollis avalik-õigusliku ringhäälingu kohta.

230 Juhtum E �0/2005 (Prantsusmaa), litsentsitasud, komisjoni 20. aprilli 2005. aasta otsus; juhtum 
E 9/2005 (Itaalia), kapital ja muud meetmed – RAI, komisjoni 20. aprilli 2005. aasta otsus; juhtum 
E 8/2005 (Hispaania), Hispaania riiklik avalik-õiguslik ringhäälinguorganisatsioon RTVE, komisjoni 
20. aprilli 2005. aasta otsus.

23� Nõukogu 22. märtsi �999. aasta määrus (EÜ) nr 659/�999, millega kehtestatakse üksikasjalikud ees-
kirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (EÜT L 83, 27.3.�999, lk �).

232 Komisjoni teatis riigiabi eeskirjade kohaldamise kohta avalik-õigusliku ringhäälingu suhtes (EÜT C 
320, �5.��.200�).
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493. Kooskõlas varasemate, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Portugali sarnaste 
rahastamiskavade uurimiste käigus kohaldatud käsitlusega nõudis komisjon, et Saksa-
maa, Iirimaa ja Madalmaad rakendaksid täpselt samu põhimõtteid: avaliku teenuse 
osutamise selge määratlemine, eraldi raamatupidamine, kus eristatakse avalikku teenust 
ja muid tegevusi, ning nõuetekohased mehhanismid avaliku teenuse osutamisega seo-
tud tegevuste ülemäärase hüvitamise vältimiseks. Samuti peavad liikmesriigid tagama, 
et avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide äritegevus oleks kooskõlas turu põhi-
mõtetega. Lõpetuseks peab nimetatud eeskirjadele vastavust kontrollima sõltumatu 
(riiklik) ametiasutus.

494. Saksamaal ja Madalmaades esitatud kaebustes tõstatati ka uusi küsimusi, näi-
teks avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide veebilehtede kohta. Komisjon ei 
kahtle selles, et avalik-õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid pakuvad sidusteenuseid 
osana avalikust teenusest. Sellise sidusteenuse osutamise ulatuse ja selle, kas seda rahas-
tatakse riigieelarvest, peab otsustama siiski asjaomane liikmesriik, mitte avalik-õiguslik 
ringhäälinguorganisatsioon ise, tagamaks, et hõlmatud on ainult need teenused, mis 
rahuldavad ühiskonna samu demokraatlikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi mis 
traditsioonilised ringhäälinguteenused.

495. Kolm liikmesriiki on esitanud esimesed märkused eelnimetatud esialgsete sei-
sukohtade kohta. Komisjon on alustanud asjaomaste liikmesriikidega arutelu selle üle, 
milliseid muudatusi on vaja teha üleriigilistes ringhäälingutes, et muuta selgemaks ava-
lik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide roll ja rahastamine. Kui liikmesriigid on 
nimetatud meetmed vastu võtnud, lõpetab komisjon ametlikult juhtumite uurimise.

Prantsusmaa uue rahvusvahelise uudistekanali rahastamine233

496. 7. juunil kiitis komisjon asutamislepingu artikli 86 lõike 2 alusel heaks Prant-
susmaa valitsuse algatatud uue rahvusvahelise uudistekanali rahastamise. Prantsusmaa 
valitsus püüdis põhjaliku uuringu abil tõestada, et projekt vastab Euroopa Kohtu poolt 
Altmarki otsuses sätestatud kriteeriumidele ja ei ole seetõttu riigiabi. Komisjon otsustas, 
et uuringu tulemused ei olnud piisavalt veenvad. Komisjon võttis eelkõige arvesse asja-
olu, et uue kanali kavandatavate kulude hindamiseks puudus sobiv võrdlusmaterjal. 
Seetõttu ei saanud järeldada, et prognoositav eelarve kajastab hästi juhitud ja küllalda-
selt varustatud ettevõtte kulusid.

497. Seetõttu jõudis komisjon järeldusele, et projekti rahastamine kujutas endast 
riigiabi. Sellest hoolimata leidis komisjon, et projekti puhul tagati piisav vastavus asuta-
mislepingu artikli 86 lõikele 2. Siinkohal võttis komisjon arvesse projekti eripära, nimelt 
asjaolu, et uue kanali emaettevõteteks oleksid Prantsusmaa avalik-õiguslik ringhäälin-
guorganisatsioon France Télévision ja Prantsusmaa juhtiv eraringhäälinguorganisat-
sioon TF1. Projektis olid kehtestatud üksikasjalikud eeskirjad, mida tuleb järgida, kui 
kanal peaks teenima kasumit, et vältida olukorda, kus emaettevõtted saavad ebakohaselt 
osa sellest kasumist. Komisjon jäi ka rahule projektis ettenähtud ettevaatusabinõudega, 

233 Juhtum N 54/2005, rahvusvaheline uudistekanal CFII, komisjoni 7. juuni 2005. aasta otsus.
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mida rakendatakse vältimaks ohtu, et uudistekanal ei käitu ärivaldkonnas (nt reklaami-
mine) tavapäraste turutingimuste kohaselt ja vastavalt omanike soovile.

5. pangandus

Hessicher Investitionsfonds (Saksamaa)234

498. 6. septembril andis komisjon loa viia Hesseni liidumaa erifond Hessicher In-
vestitionsfonds (HIF) piiramatu vastutusega vaikiva seltsingu tingimustes üle Saksamaa 
piirkondliku avalik-õigusliku panga Landesbank Hessen-Thüringen (edaspidi „Hela-
ba”) alla. Üleviimise tagajärjel ei paranenud Helaba likviidsus ega suurenenud tema tu-
lud. Fondi üleviimine oleks siiski tugevdanud Helaba omakapitalibaasi. Komisjon jõu-
dis järeldusele, et tasu, mida Hesseni liidumaa varade eest sai, vastas tavapärasele tulule, 
mida erainvestor eeldab investeeringult saada. Seetõttu ei kujutanud tehing endast riigi-
abi asutamislepingu artikli 87 lõike 1 tähenduses.

Kahe Saksamaa panga kapitali suurendamine

499. 6. septembril andis komisjon loa suurendada avalik-õiguslike aktsionäride sis-
semaksetega (kokku 1,2 miljardi euro võrra) Saksamaa pankade Landesbanken HSH 
Nordbank235 (556 miljonit eurot) ja BayernLB236 (640 miljonit eurot) kapitali. Kapitali suu-
rendamise eesmärk oli tugevdada nende kahe liidumaa panga põhikapitali. Kapitali ta-
heti suurendada pärast seda, kui 18. juulil kaotati liidumaade pankade avalik-õiguslik 
tagatismehhanism ning HSH Nordbank ja BayernLB (ning veel viis liidumaa panka) 
olid tagastanud riigiabi, mis oli tunnistatud komisjoni 2004. aasta 20. oktoobri otsusega 
ebaseaduslikuks ja kokkusobimatuks. Komisjon uuris, kas kapital anti pankade käsutus-
se tingimustel, mis oleksid erainvestorile samaväärse eraettevõtja rahastamisel vastu-
võetavad, kui erainvestor tegutseks tavapärastes turumajanduse tingimustes (st turuma-
janduse investori põhimõte). Komisjon jõudis järeldusele, et investeeringult saadav 
eeldatav kasum oli tõepoolest kooskõlas sellega, mis oleks vastuvõetav erainvestorile, ja 
seetõttu ei olnud investeeringute puhul tegu riigiabiga.

6. piirkondlik abi

Piirkondlikud üksiktoetused

500. Uurides juhtumeid, mis on seotud piirkondlike üksiktoetustega, mida antakse 
toetuskava väliselt otse asutamislepingu sätete alusel, võtab komisjon arvesse suuremat 
konkurentsimoonutuste ohtu, võrreldes heakskiidetud piirkondliku abi kavadega. Vas-

234 Juhtum N 248/2004, Hessicher Investitionsfonds, komisjoni 6. septembri 2005. aasta otsus.
235 Juhtum NN 7�/2005, HSH Nordbanki kapitali suurendamine, komisjoni 6. septembri 2005. aasta 

otsus.
236 Juhtum NN 72/2005, BayernLB kapitali suurendamine, komisjoni 6. septembri 2005. aasta otsus.
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tavalt piirkondliku abi suuniste237 punktile 2 peab selleks, et õigustada piirkondliku siht-
otstarbelise abi andmist, selle positiivne mõju asjaomase piirkonna arengule kaaluma 
ilmselgelt üles abi andmisest tulenevad konkurentsimoonutused.

Piirkondlik arenguabi ettevõttele SABIC (Madalmaad)238

501. 2. veebruaril andis komisjon loa anda Saudi Araabia keemiatehasele SABIC 4,2 
miljoni suurune investeerimistoetus Euroopa peakontori avamiseks Madalmaades. 
Hoolimata sellest, et toetus oli sihtotstarbeline, leidis komisjon, et see on ühisturuga 
kooskõlas, sest Madalmaade valitsus tõestas, et investeering mõjutaks märkimisväärselt 
kogu piirkonda, mis on traditsiooniliselt seotud keemiatööstusega. Asjaolu, et kavanda-
ti investeerida peakontori rajamisse, mitte tootmisvõimsustesse, ei muutnud komisjoni 
seisukohta. Kõik teised piirkondliku abi suunistes sätestatud tingimused olid samuti täi-
detud.

Lignit Hodonín (Tšehhi Vabariik)239

502. 20. juulil andis komisjon asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti a kohaselt 
loa piirkondliku üksiktoetuse andmiseks abistatavas piirkonnas asuvale Tšehhi pruun-
söekaevandusele Lignit Hodonín. 155,5 miljoni Tšehhi krooni (5 miljoni euro) suurune 
toetus katab investeeringuid uute pruunsöemaardlate avamisse, mis tagaks 350 uut töö-
kohta peamiselt põllumajandusega tegelevas piirkonnas, mis kannatab suure tööpuudu-
se ja struktuuriliste raskuste all. Pruunsöega kauplemise eripära ja Lignit Hodoníni suh-
teliselt väiksemahulise tootmise tõttu on kõnealuse juhtumi puhul moonutav mõju 
konkurentsile ja liikmesriikidevahelisele kaubandusele üsna piiratud. Komisjon andis 
loa ühisturuga kokkusobiva sihtotstarbelise toetuse andmiseks, sest toetuse mõju piir-
konna sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja selle majanduse arengule kaalub üles konkurent-
simoonutused.

Kronoply (Saksamaa)240

503. 2001. aastal kiitis komisjon heaks 35 miljoni euro suuruse investeerimistoetu-
se andmise Saksamaa Brandenburgi liidumaal asuvale orienteeritud kihtidega plaatide 
(peamiselt ehituses kasutatavate puitplaatide) tootja Kronoply tehasele vastavalt 1998. 
aastal vastuvõetud mitut valdkonda hõlmavale raamprogrammile. 2003. aastal teatas 
Saksamaa riigiabi suurendamisest umbes 4 miljoni euro võrra. Saksamaa väitis, et ko-
misjoni esialgne otsus põhines ebaõigel teabel turutingimuste kohta, ja nõudis turu üm-
berhindamist ning riigiabi suurendamist maksimumini.

504. Komisjon alustas 2004. aastal ametlikku uurimist, avaldades tõsist kahtlust 
motiivi ja vajaduse olemasolus, sest tehas oli juba valmis. 21. septembril vastu võetud 

237 Piirkondliku abi suunised (EÜT C 74, �0.3.�998).
238 Juhtum N 492/2004, piirkondlik arenguabi äriühingule SABIC (ELT C �76, �6.7.2005).
239 Juhtum N 597/2004, Lignit Hodonín, s.r.o. (ELT C 250, 8.�0.2005).
240 Juhtum C 5/04, toetus Kronoply GmbH-le.
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lõplikus otsuses jäi komisjon seisukohale, et Kronoply tehas on elujõuline majandusük-
sus, sest Kronoply jätkas tegevust pärast väiksema abisumma heakskiitmist 2001. aas-
tal.

505. Kuna kõnealuse juhtumi puhul ei annaks lisatoetus piirkondlikule arengule 
midagi juurde, leidis komisjon, et asutamislepingu artikli 87 lõigetes 2 ja 3 sätestatud 
erandid ei ole kohaldatavad. Seetõttu oli teatatud täiendav abimeede kokkusobimatu 
tegevusabi, mida ei tohiks rakendada.

E-Glass (Saksamaa)241

506. 2003. aasta detsembris teatasid Saksamaa ametiasutused kooskõlas 1998. aas-
tal vastu võetud mitut valdkonda hõlmava raamprogrammiga Saksamaal Saksi-Anhalti 
liidumaal (mis on abistatav piirkond asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti a alusel) 
Osterweddingenis asuvale ettevõttele E-Glass AG antavast investeerimistoetusest. Pro-
jekti eesmärk on ehitada uus toorvaluklaasitehas. 20. aprillil 2004. aastal kiitis komisjon 
projekti heaks, selle abikõlblik koguinvesteering on 121 miljonit eurot ja abi brutoosa-
tähtsus 35%.

507. 2004. aasta augustis teatasid Saksamaa ametiasutused komisjonile, et esialgses 
teatises esitatud teave E-Glassi omanike kohta ei olnud õige. Omanikega seotud teavet 
kasutati abisaajate ja asjaomase turu kindlaksmääramise põhjendamiseks. Kuna uus 
teave oleks mõjutanud abi maksimaalset lubatud osatähtsust, tuli seda käsitleda otsust 
mõjutava tegurina menetlusmääruse242 artikli 9 tähenduses. Nimetatud määruse koha-
selt pidi komisjon algatama ametliku uurimismenetluse, et teha kindlaks, kas on tarvis 
varasem otsus tühistada ning võtta vastu uus ja korrektne otsus. Aprillis võttis komisjon 
vastu otsuse algatada ametlik uurimismenetlus ja loodab vastu võtta lõpliku otsuse 
2006. aasta esimeses pooles.

Glunz (Saksamaa)243

508. 2001. aasta 25. juulil võttis komisjon vastu otsuse mitte esitada vastuväiteid 
69,8 miljoni euro suuruse abi andmisele ettevõtetele Glunz AG ja OSB Deutschland 
GmbH kahe tehasega puidutöötlemiskeskuse rajamiseks, kus hakatakse tootma orien-
teeritud kihtidega plaate ja puitlaastplaate. Kõnealust investeerimisprojekti rakendatak-
se Nettgaus, mis asub Saksamaal Saksi-Anhalti liidumaal (mis on abistatav piirkond 
asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti a alusel). Hindamine põhines 1998. aasta mitut 
valdkonda hõlmaval raamistikul.

509. Konkurendi poolt algatatud hagimenetluse käigus tühistas Esimese Astme Ko-
hus 1. detsembri 2004. aasta otsusega nimetatud otsuse. Tühistamise peamine põhjus 

24� Juhtum C �2/2005, E-glass AG.
242 22. märtsi �999. aasta määrus (EÜ) nr 659/�999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ 

asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (EÜT L 83, 27.3.�999, lk �).
243 Juhtum C 28/2005, toetus Glunz AG-le (ELT C 263, 22.�0.2005).
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oli, et komisjon analüüsis ainult tootmisvõimsuste kasutamisega seotud andmeid ega 
uurinud nähtava tarbimise andmete põhjal isegi seda, kas asjaomane turg on kahanev 
turg. Pärast põhjalikku analüüsi otsustas komisjon 20. juulil võtta vastu uue otsuse 
ametliku uurimismenetluse algatamise kohta, kuna abi maksimaalse lubatud osatähtsu-
se hindamise ja asjaomaste turgude määratlemisega on raskusi.

Elamuühingute vabastamine kinnisvara võõrandamismaksust Berliinis (Saksamaa)244

510. 23. novembril keelas komisjon vastavalt riigiabieeskirjadele Saksamaa kavanda-
tud abiprogrammi rakendamise, mille eesmärk oli vabastada Berliini tööturupiirkonnas 
tegutsevad elamuühingud ühinemiste ja omandamiste korral kinnisvara võõrandamis-
maksust. Abiprogrammi väidetav eesmärk on ümber kujundada elamuturgu Berliini töö-
turupiirkonnas, sest nimetatud turul valitseb ülepakkumine. Kuna programm ei ole suu-
natud vaeste linnaosadele, kus sotsiaalne tõrjutus on väga suur, leidis komisjon, et kogu 
Berliini hõlmav maksuvabastus on ebaproportsionaalselt laiaulatuslik ja sellega kaasnevad 
konkurentsimoonutused ei ole õigustatud vastavalt asutamislepingu artikli 87 lõikele 1. 
Saksamaa teiste uute liidumaadega (Brandenburgi, Mecklenburg-Vorpommerni, Saksi-
maa, Saksi-Anhalti ja Tüüringiga) seotud kava osad on komisjon juba heaks kiitnud.

511. Puudusega võitlemine ja mahajäänud linnaosade elustamine on Euroopa Lii-
du järjest olulisem poliitiline prioriteet. Seetõttu on komisjon abiprogramme heaks kiit-
nud otse asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti c kohaselt, et saavutada ELi majan-
dusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärki, millega soovitakse vähendada eri 
piirkondade vahelisi erinevusi. Komisjon möönis, et paljudes Euroopa Liidu linnades, 
sealhulgas ka kõige jõukamates, on nn puudusepesad, st piirkonnad, mida iseloomustab 
sotsiaalse lõimituse puudumine, kehvas seisus infrastruktuur ja elamud ning mugavuste 
puudumine. Nimetatud juhtumi puhul näitas komisjoni korraldatud uurimine, et abi-
programm, mille Saksamaa oli kavandanud, ei olnud kooskõlas seatud eesmärgiga, sest 
soodustus kehtiks kõikidele Berliini tööturupiirkonnas kinnisvara omavatele elamu-
ühingutele, samas kui abi vajaksid tegelikult ainult teatud linnaosad.

512. 2004. aasta detsembris otsustas komisjon mitte esitada vastuväiteid Saksamaa 
teiste uute liidumaadega seotud programmi osadele. Programm kiideti heaks võttes ar-
vesse uute liidumaade ebasoodsaid tingimusi, vähest konkurentsimoonutust ja loodeta-
vat positiivset mõju elamuturule.

Soome245 ja Kreeka246 piirkondliku riigiabi kaartide muutmine

513. Vastavalt piirkondliku abi suuniste punktile 5.6 teatasid Soome ja Kreeka abi 
osatähtsuse määra muutmisest mõnes piirkonnas nende riigis, tõendades, et nende piir-
kondade sotsiaalmajanduslik olukord oli muude sarnaste piirkondadega võrreldes hal-
venenud.

244 Juhtum C 40/2004, vabastus kinnisvara võõrandamismaksust uute liidumaade elamuühingutele.
245 Juhtum N 33�/2004, Soome piirkondliku riigiabi kaardi muutmine 2000–2006 (ELT C 223, 

�0.9.2005).
246 Juhtum N 236/2005, Kreeka piirkondliku riigiabi kaardi muutmine.
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514. Komisjon kiitis Soome puhul abi osatähtsuse suurendamise heaks asutamisle-
pingu artikli 87 lõike 3 kohaselt abistatavaks piirkonnaks olevas Vakka-Suomi piirkon-
nas 16%lt toetuse netoekvivalendist247 20%ni toetuse netoekvivalendist ja Kreeka puhul 
abi osatähtsuse suurendamist asutamislepingu artikli 87 lõike 3 kohaselt abistatavateks 
piirkondadeks olevates Drama ja Kavála maakonnas 33,2%lt toetuse netoekvivalendist 
50%ni toetuse netoekvivalendist sõltuvalt projekti tüübist. Muudetud piirkondliku rii-
giabi kaardid kehtivad kuni 2006. aasta lõpuni, mil vaadatakse läbi kõikide liikmesriiki-
de piirkondliku riigiabi kaardid.

7. uurimis- ja arendustegevuseks antav abi, uuendusabi

Üksiktoetus uurimis- ja arendustegevuseks ettevõttele BIAL (Portugal)248

515. 5. juulil otsustas komisjon mitte esitada vastuväiteid Portugali farmaatsiaette-
võttele Portela & Cª, SA (rohkem tuntud BIALi nime all) antavale üksiktoetusele uuri-
mis- ja arendustegevuseks.

516. Portugali valitsus toetas 45,2 miljoni euroga BIALi uurimis- ja arendusprojek-
ti, mille eesmärk on kesknärvisüsteemi ravimite väljatöötamine. Projekti teostatakse 
viis aastat (2004–2008) ja see hõlmab ravimite prototüüpide loom- ja inimkatseid. Pro-
jekt hõlmab ka tööstusuuringuid ja konkurentsieelset arendustegevust nii Portugalis kui 
ka välismaal.

517. Komisjon jõudis järeldusele, et projekti etapid ja abikõlblikud kulud on koos-
kõlas uurimis- ja arendustegevuse raamistiku kriteeriumidega, et abi osatähtsus vastas 
kohaldatavatele künnistele ja et toetusel on selge motiveeriv mõju, kui võtta eelkõige 
arvesse auahne kavaga kaasnevat suurt riski.

Abi uurimis- ja arendustegevuseks lennundussektorile (Itaalia)249

518. Pärast kaebuse saamist otsustas komisjon uurida 13 Itaalia lennundussektoris 
teostatavat uurimis- ja arendusprojekti, mida rahastati vastavalt Itaalia seadusele 808/85 
ja mille komisjon oli 1986. aastal heaks kiitnud. 2003. aasta oktoobris otsustas komisjon 
alustada kuue projekti uurimist. Kahtlused olid seotud uurimistegevuse etappide, abi 
osatähtsuse ja selle motiveeriva mõjuga.

519. Uurimine ei hajutanud kuue projektiga seotud kahtlusi. Vastupidi, tekkisid tõ-
sised kahtlused seoses seaduse 808/85 kohaldamisega, näiteks laenude põhisummade 
tagasimaksmise üksikasjadega. Need üksikasjad mõjutavad oluliselt abi vastavust ees-
kirjadele, kuna juhul, kui laenu põhisummat ei tule tagasi maksta, on laenu puhul toe-
tuse brutoekvivalent suurem kui ainult intresside tasumisest vabastamise korral. Toetu-
se brutoekvivalent on äärmiselt oluline abi osatähtsuse kindlaksmääramisel, mis 

247 Toetuse netoekvivalent.
248 Juhtum N �26/2005, üksiktoetus uurimis- ja arendustegevuseks ettevõttele BIAL (ELT C 275, 

8.��.2005).
249 Juhtum C 6�/2003, Itaalia lennundusseadus 808/85 (ELT C 252, �2.�0.2005).
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omakorda on määrava tähtsusega uurimis- ja arendustegevusele antava abi ühenduse 
uurimis- ja arendustegevuseks antavat riigiabi käsitleva raamistiku250 tingimustele vas-
tavuse kindlakstegemisel.

520. Peale selle jõudis komisjon järeldusele, et tal on tõsiseid kahtlusi, et peale eel-
nimetatud abi on antud veel suuri üksiktoetusi, millest on jäetud teatamata. Need uued 
kahtlused väljuvad 1. oktoobril 2003. aastal algatatud menetluse raamest mitte üksnes 
seetõttu, et nad käsitlevad küsimusi, mida ei tõstatatud menetlust algatades, vaid ka 
seepärast, et nad ei piirdu nimetatud kuue juhtumiga.

521. Eespool nimetatud kaalutlustel otsustas komisjon 22. juunil laiendada asuta-
mislepingu artikli 88 lõikes 2 ettenähtud menetluse ulatust, hõlmates sellega kahtlused 
laenu põhisumma tagasimaksmise tingimuste ja teiste teatamata suurte üksiktoetuste 
olemasolu kohta. Sel viisil on kahtlused seotud seaduse 808/85 kohaldamisega terviku-
na. Sellegipoolest piirdub kõnealune laiendamine seaduse 808/85 tsiviilotstarbelise ko-
haldamisega.

Abi uutele või tehnoloogiasektori väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele 
(Saksamaa)251

522. 3. mail kiitis komisjon heaks Saksamaa abiprogrammi, mille käigus toetatakse 
uusi või tehnoloogiasektoris tegutsevaid väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid 
(VKE), mis kasutavad tehnoloogia-, asutamis- ja tööstuskeskuste teenuseid, umbes 120 
miljoni euroga aastas. Kava käigus toetatakse riigieelarvest selliste keskuste loomist või 
arendamist, kusjuures kaudsed abisaajad on keskuste teenuseid kasutavad äriühingud.

523. Oma otsuses alustada ametlikku uurimismenetlust 18. veebruaril 2004. aastal 
avaldas komisjon kahtlust, kas meede on ühisturuga kokkusobiv, sest Saksamaa ei esita-
nud piisavalt teavet selle kohta, kas riigiabi anti kõikidel programmi tasanditel, st kes-
kuste omanike tasandil ja keskuste teenuseid kasutavate VKEde tasandil, või kas kõik 
toetused jõudsid kõnealuste VKEdeni. Ametliku uurimismenetluse käigus muutis Sak-
samaa oma esialgset teatist ja kinnitas, et kogu abi jõudis keskuste teenuseid kasutavate 
ettevõteteni. Kuna Saksamaa kohustus täitma kõiki komisjoni vähese tähtsusega abi 
määruse252 ja VKEdele antava abi määruse253 tingimusi, otsustas komisjon, et abi ei 
ohusta konkurentsi ühtsel turul ja on seega kooskõlas asutamislepingu artikliga 87. 
Heakskiidetud meede põhines piirkondlike majandusstruktuuride parandamiseks ra-

250 EÜT C 45, �7.2.�996.
25� Juhtum C 3/2004, tehnoloogiakeskused (ELT L 295, ��.��.2005).
252 Komisjoni �2. jaanuari 200�. aasta määrus (EÜ) nr 69/200�, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artikli-

te 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (EÜT L �0, �3.�.200�, lk 30).
253 Komisjoni �2. jaanuari 200�. aasta määrus (EÜ) nr 70/200�, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artikli-

te 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes (EÜT L 
�0, �3.�.200�, lk 33), mida on muudetud komisjoni 25. veebruari 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 
364/2004 (ELT L 63, 28.2.2004, lk 22).
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kendatava föderaalvalitsust/liidumaid käsitleva raamistiku II osa punktil 7 ja seda ra-
kendatakse kuni 31. detsembrini 2006.

Investbx (Ühendkuningriik)254

524. 20. oktoobril alustas komisjon vastavalt asutamislepingu artikli 88 lõikele 2 
ametlikku uurimist, mis käsitles Ühendkuningriigi ettepanekut anda 3,8 miljonit Ingli-
se naela (umbes 4,38 miljonit eurot) West Midlandsi piirkonna väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete omakapitali investeeringute turu Investbx loomiseks. Investbx on 
oma olemuselt vahendaja, kes viib kokku VKEd ja investorid, et VKEdel oleks lihtsam 
omakapitali puudujääki rahastada, töötades selleks välja praktilise vormi aktsiate müü-
miseks ja/või uute aktsiate emiteerimiseks 500 000 Inglise naela (umbes 730 000 euro) 
kuni 2 miljoni Inglise naela (umbes 2,9 miljonit euro) ulatuses elektroonilises keskkon-
nas. Piirkondliku arengu eest vastutav ametiasutus Advantage West Midlands (AWM) 
toetab rahastut viie aasta jooksul 3,8 miljoni Inglise naelaga. Toetus on ette nähtud ai-
nult Investbx’i loomise ja haldamisega seotud kulude katmiseks. Sellest summast ei eral-
data raha VKEdele ega investoritele. Viie aasta pärast müüb AWM talle kuuluvad 
Investbx’i aktsiad ära või lõpetab selle tegevuse.

525. Ühendkuningriigi arvamuse kohaselt aitab meede lahendada turul esinevaid 
probleeme, mis on osaliselt põhjustatud nõudmist ja pakkumist kajastava teabe puudu-
likkusest: VKEdel on sageli keeruline leida rahaturul sobivat rahastajat ja investoritel on 
keeruline leida asjakohast ja usaldusväärset teavet võimalike klientide kohta. Ühendku-
ningriigi väitel on Investbx uut tüüpi meede, mis kajastab nõudlust, millele vastavat 
pakkumist turul veel ei ole. Ofexi, Ühendkuningriigis tegutseva sõltumatu turu, mis on 
keskendunud tehingutele VKEde aktsiatega, omanikud aga väitsid komisjonile esitatud 
kaebuses, et meede mõjuks neile kahjustavalt. Nende väitel on Ofex juba tegev ja loodab 
tegevust veelgi laiendada samas turusektoris, kus Investbx tegevust alustab.

526. Ametliku uurimismenetluse algatamise otsuses leidis komisjon, et kõnealune 
toetus on Investbx’ile antud riigiabi asutamislepingu artikli 87 lõike 1 tähenduses, kuid 
ei investorid ega ka VKEd, kes Investbx’i teenuseid kasutavad, ei ole esmapilgul selle 
abiga seotud. Komisjon teatas siiski, et ta kavatseb täpsemalt kontrollida riigiabi mõju 
investoritele ja investeeringute saajatele.

527. Komisjon avaldas kahtlust, kas projekt vastab asutamislepingu artikli 87 lõike 
3 punktile c, eriti saadud kaebust arvesse võttes, ja teatas, et ta soovib põhjalikumalt 
uurida, kas turuga seotud probleem on selgesti piiritletav, kas riigiabi meetme eesmärk 
vastab kindlakstehtud probleemile ja kas konkurentsi moonutamine ja mõju kauplemi-
sele on piiratud, et tagada, et abimeede ei oleks vastuolus Euroopa ühiste huvidega.

254 Juhtum N 373/2005, Investbx (ELT C 288, �9.��.2005).
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Enterprise Capital Funds (ettevõtete kapitalifondid) (Ühendkuningriik)255

528. 3. mail kiitis komisjon vastavalt riigiabieeskirjadele heaks kava, mis toetab väi-
keste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) riskikapitalifondide loomist kogu Ühend-
kuningriigis. Kava eesmärk on suurendada VKEde omakapitali rahastamist. Ettevõtete 
kapitalifond ühendab era- ja riiklike investorite vahendid ja kasutab neid VKEde oma-
kapitali rahastamiseks. Riiklike investorite vahendeid kasutatakse ainult erainvestorite 
vahendite toetuseks ja ettevõtete kapitalifond peab need koos intresside ja riigi kasumi-
osaga tagasi maksma.

529. Ühendkuningriigi valitsuse kavandatud investeeringu osamaksed ulatuvad 
250 000 Inglise naelast (357 000 eurot) kuni 2 miljoni Inglise naelani (2,9 miljonit eu-
rot). Nimetatud osamaksed ületavad komisjoni teatises riigiabi ja riskikapitali kohta256 
ette nähtud investeeringu osamakse piirmäärasid. Sellistel juhtudel nõuab komisjon kõ-
nealuse teatise kohaselt, et liikmesriik esitaks turul esinevate probleemide kohta tõen-
deid.

530. 2004. aasta mais alustas komisjon asutamislepingu artikli 88 lõike 2 alusel 
ametlikku uurimist, et anda huvitatud kolmandatele isikutele võimalus esitada märkusi 
omakapitali puudujäägi tegeliku suuruse kohta. Komisjon sai märkused kahekümnelt 
huvitatud isikult, mis näitas, et teema vastu on suur huvi. Kõik märkused olid positiiv-
sed ja toetasid Ühendkuningriigi kavandatud meedet. Valitses üksmeelne arvamus, et 
omakapitali puudujääk on vähemalt 3 miljonit eurot. Suhteliselt kõrgete tehingukulude 
tõttu ei ole eraõiguslikud riskikapitaliettevõtted huvitatud „väikeste” omakapitali sum-
made investeerimisest ja eelistavad seega suuremaid tehinguid. Tulemuseks on puudu-
jääk väikeste ja keskmise suurusega tehingute rahastamises, mis omakorda aeglustab 
ettevõtete asutamist ja arengut ning töökohtade loomist. Sellist tendentsi on märganud 
mitte ainult samal turul tegutsevad eraõiguslikud riskikapitalifondid, vaid seda kinnita-
vad ka teadusuuringud ja teised liikmesriigid. Omakapitali puudujäägi suurenemist 
võib seega pidada üleeuroopaliseks nähtuseks.

531. Kuna kõik muud teatises riigiabi ja riskikapitali kohta sätestatud tingimused 
olid täidetud, lõpetas komisjon ametliku uurimismenetluse positiivse lõppotsusega ja 
järeldas, et Enterprise Capital Funds on vastavalt asutamislepingu artikli 87 lõike 3 
punktile c ühisturuga kooskõlas.

Leiutus- ja uuendustegevuse programm uute uuenduslike ettevõtete toetamiseks 
(Ühendkuningriik)257

532. 20. oktoobril kiitis komisjon ELi riigiabieeskirjade alusel heaks 35,3 miljoni 
euro suuruse riskikapitalifondi, mis toetab Ühendkuningriigi uusi uuenduslikke mikro- 
ja väikeettevõtteid. Ühendkuningriigi leiutus- ja uuendustegevuse programmiga NES-

255 Juhtum C �7/2004, Enterprise Capital Funds.
256 Komisjoni teatis riigiabi ja riskikapitali kohta (EÜT C 235, 2�.8.200�).
257 Juhtum NN 8�/2005, leiutus- ja uuendustegevuse programm NESTA.
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TA asutatakse riskikapitalifond, mis rahastab oma omakapitali ja kvaasikapitali kaudu 
uusi uuenduslikke mikro- ja väikeettevõtteid, et aidata neil üle saada rahastamisvõima-
luste puudumisest. Omakapitali puudujääk tekib seetõttu, et tegevust alustavad VKEd 
peavad end alles õigustama ja esialgses investeerimisetapis ei ole erainvestorid eriti val-
mid investeerima.

533. Fond järgib investeeringute tegemisel kaheetapilist menetluskorda. Kavas on 
ette nähtud võimalus teha kuni 217 000 euro suurune esialgne investeering erainvesto-
reid kaasamata, kuid rangelt kasumipõhiselt. Kõik järgmised teise etapi investeeringud 
tehakse koos erainvestoritega ja nendega täpselt samadel tingimustel (pari passu). Selli-
se korra eesmärk on äratada erainvestorite ja muude algkapitali andjate huvi VKEde 
vastu ja suurendada nende suutlikkust saada erainvestoritelt investeeringuid ka edaspi-
di, viies seega avaliku sektori poolse abi miinimumini.

534. Oma hinnangus jõudis komisjon järeldusele, et kõnealune meede aitab korvata 
omakapitali puudujääki, mis on alustavatele või esimestes arenguetappides VKEdele ise-
loomulik. Võimalik kahjulik mõju kaubandusele ja konkurentsile on üsna piiratud ja 
proportsionaalne ning vajalik kava eesmärkide saavutamiseks. Kuna meede vastab kõiki-
dele komisjoni riigiabi ja riskikapitali käsitlevas teatises sätestatud tingimustele, järeldas 
komisjon, et programm on kokkusobiv asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punktiga c.

8. abi keskkonna kaitsmiseks ja energia säästmiseks

Laineenergia ja hoovuste energia demonstreerimine (Ühendkuningriik)258

535. 20. oktoobril kiitis komisjon heaks 58,8 miljoni euro suuruse toetuse andmise 
laine- ja hoovuste energiat kasutavate elektrijaamade abikavale, millest teatas Ühendku-
ningriik. Et saada arvestatavat tulumäära, nõuavad sellised projektid suhteliselt palju 
investeeringuid ja suurt tegevusabi. Tegevusabi on kooskõlas suunistega keskkonnakait-
sele antava riigiabi kohta.259 Kuigi investeerimistoetuse osatähtsus ei olnud rangelt võttes 
kooskõlas keskkonnasuunistes sätestatud eeskirjadega, võttis komisjon arvesse, et kui 
investeerimistoetust antakse täiendava tegevusabina, vastab see eeskirjadele. Majandus-
likust seisukohast on meetme motiveeriv mõju elektrijaamade arendajaid ülemäära hü-
vitamata minimaalne ning investeerimis- ja tegevusabi erinevus ei põhjusta elektriturul 
asjatuid moonutusi. Lisaks levitatakse programmi tulemusi laialt. Seetõttu saab abi ik-
kagi pidada ühisturuga kokkusobivaks otse artikli 87 lõike 3 punkti c alusel.

Tegevusabi ohtlike jäätmete käitlemiseks (Madalmaad)260

536. 22. juunil kiitis komisjon heaks 47,3 miljoni euro suuruse tegevusabi Madal-
maade ettevõttele AVR (Rotterdam) ohtlike jäätmete kõrvaldamiseks aastatel 2002–

258 Juhtum N 3�8/2005, laineenergia ja hoovuste energia demonstratsioon.
259 Ühenduse suunised keskkonnakaitsele antava riigiabi kohta (EÜT C 37, 3.2.200�, lk 3).
260 Juhtum C 43/2003, toetus AVRile.
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2005. Abi antakse üldhuviteenuse, st Madalmaadest pärit ohtlike jäätmete nõuetekohase 
käitlemise kulude hüvitamiseks. Abi tagab piisava riikliku võimsuse, mis on kooskõlas 
ELi jäätmealaste õigusaktidega. Asjaomaste jäätmete hulga vähenemise tõttu suurene-
sid riigi kulutused dramaatiliselt. Seetõttu otsustas Madalmaade valitsus abi andmise 
lõpetada ja rajatised sulgeda. Tegelikult läks olulist osa lubatud abist vaja rajatiste ette-
nähtust varasema sulgemise lisakulude katmiseks. Samas aga leiti, et jäätmete omanda-
miskulude hüvitamiseks ettenähtud 2,4 miljoni euro suurune riigiabi ei olnud ühisturu-
ga kokkusobiv. Selline jäätmete omandamine soodustab pigem jäätmete kõrvaldamist 
kui nende taaskasutamist ja andis AVRile konkurentide ees ebaõiglase eelise. Abisaaja 
on kõnealuse abi tagasi maksnud.

Keskkonnatoetus kolmele klooritootjale (Itaalia)

537. 16. märtsil ja 26. juunil kiitis komisjon heaks keskkonnatoetuse kolmele Itaalia 
klooritootjale, Solvay Rosignanole, Altair Chimicale ja Tessenderlole,261 et toetada inves-
teeringuid, mis on vajalikud elavhõbedatehnoloogial põhineva klooritootmise lõpeta-
miseks nende tehastes ja nn membraanitehnoloogia rakendamiseks, mille puhul elav-
hõbedat ei ole vaja kasutada. Solvay Rosignanole 48 miljoni euro suuruse investeeringu 
toetuseks antud 13,5 miljonit eurot, 13,5 miljoni euro suurust investeeringut kavanda-
vale Altair Chimicale antud umbes 5 miljonit eurot ja 19 miljonit eurot investeerinud 
Tessenderlole antud 5,7 miljonit eurot moodustasid iga ettevõtte puhul 30% abikõlbli-
kest investeerimiskuludest, Altairi kui keskmise suurusega ettevõtte puhul lisaks veel 
10% abikõlblikest kuludest. Komisjon leidis, et meetmed toetasid Lissaboni strateegia 
eesmärke, kuna olid suunatud keskkonnakaitsega seotud kulude vähendamisele tulevi-
kus ja olid täielikult kooskõlas jaanuaris tutvustatud elavhõbedasaaste vähendamise ELi 
strateegia ja suunistega keskkonnakaitsele antava riigiabi kohta.

Volvo (Rootsi)262

538. 1. juunil kiitis komisjon heaks 85 miljoni Rootsi krooni (9 miljoni euro) suu-
ruse toetuse andmise ettevõttele Volvo Lastvagnar AB. Uue katmis- ja värvimistehase 
ehitamisel oli Volvo teinud 245 miljonit Rootsi krooni (26 miljonit eurot) lisainvestee-
ringuid, et viia müratase ja lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogused vastavusse ELi 
standarditega. Komisjon leidis, et 35% täiendavast keskkonnainvesteeringust oli ühistu-
ruga kokkusobiv, sest see ergutab ettevõtet saastamist vähendama ja aitab saavutada 
ühenduse eesmärki toota säästlikult.

26� Juhtum N 345/2004, keskkonnatoetus Solvay Rosignanole (ELT C �76, �6.7.2005); juhtum 
N 346/2004, keskkonnatoetus Altair Chimicale (ELT C �3�, 28.5.2005), ja juhtum N 356/2004, kesk-
konnatoetus Tessenderlo Italiale (ELT C 223, �0.9.2005).

262 Juhtum N 75/2005, keskkonnatoetus ettevõttele Volvo Trucks (ELT C 230, 20.9.2005).
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Alumiiniumoksiidi tootmine (Prantsusmaa, Iirimaa ja Itaalia)263

539. 7. detsembril lõpetas komisjon ametliku uurimismenetluse, mis käsitles alu-
miiniumoksiidi tootmisel kütusena kasutatava mineraalõli aktsiisimaksust täieliku va-
bastuse vormis kolmele Prantsuse, Iiri ja Itaalia ettevõtjale antud abi. Ühenduse suunis-
tes keskkonnakaitsele antava riigiabi kohta sätestatud tegevusabi eeskirjade kohaselt on 
osaline vabastamine aktsiisimaksust lubatud, kuid kui vähendatakse ühenduse maksu, 
peab abisaajate makstav summa jääma pärast vähendust suuremaks kui ühenduse alam-
määr, et ergutada ettevõtjaid keskkonnakaitsealast tegevust parandama. Seega otsustas 
komisjon, et maksuvabastuse määr kuni 13 eurot 1000 kg kohta,264 mida rakendati kuni 
31. detsembrini 2003, oli ühisturuga kokkusobimatu. Komisjon andis asjaomastele liik-
mesriikidele korralduse tagasi maksta ainult alates 3. veebruarist 2002, st alates ametliku 
uurimismenetluse algatamise otsuse avaldamisest, kuni 31. detsembrini 2003 saadud 
ebaseaduslik abi, et pidada kinni õiguspärase ootuse põhimõttest.
540. Alates nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ265 jõustumisest, st 1. jaanuarist 2004, ei ko-
haldata elektrolüütilistes ja metallurgilistes protsessides, sealhulgas alumiiniumoksiidi toot-
misel kasutatavate energiatoodete suhtes enam aktsiisimaksu alammäära. Sel juhul peaks 
abisaaja maksma vähemalt olulise osa siseriiklikust maksust nii, nagu nõutakse keskkonna-
kaitsele antava riigiabi eeskirjades. Seetõttu kahtles komisjon, kas täielik maksuvabastus on 
ühisturuga kokkusobiv, ja laiendas uurimismenetlust alates 2004. aasta jaanuarist.

Süsinikdioksiidimaksu vähendamine (Sloveenia)266

541. 23. novembril lõpetas komisjon uurimismenetluse ja kiitis riigiabieeskirjade 
alusel heaks Sloveenia abikava, millega toetati soojuse ja elektri koostootmisjaamade 
operaatorite, ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemiga liitunud et-
tevõtete, kelle tootmine ei ole energiamahukas, ja vabatahtliku keskkonnalepingu sõl-
minud ettevõtete süsinikdioksiidimaksu vähendamist.
542. Sloveenia õigusaktid süsinikdioksiidi heitkoguste maksustamise kohta on vii-
dud kooskõlla suunistega keskkonnakaitsele antava riigiabi kohta267 ja energiatoodete 
maksustamist käsitleva direktiiviga268. Meede võimaldab abisaajatel kergemini kohane-
da siseriiklike keskkonnamaksudega, mille maksusoodustuse määrad vähenevad iga 
aastaga. Abikava rakendatakse kuni 2009. aastani ja alates 2010. aastast maksusoodus-
tusi ei kohaldata.

543. ELi süsinikdioksiidi heitkogustega kauplemise süsteemiga liitunud ja eelnime-
tatud maksusoodustust saavate ettevõtete tasutav maks on kõrgem ühenduse energia-
maksude ühtlustatud alammäärast.

263 Juhtumid C 78/200�, C 79/200� ja C 80/200�.
264 Nõukogu direktiiv 92/82/EMP (mis käsitleb mineraalõlide aktsiisimäärade ühtlustamist), artikkel 6 

(EÜT L 3�6, 3�.�0.�992, lk �9). Abi andmiseks anti luba nõukogu järgnevate otsustega.
265 Nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoo-

dete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (ELT L 283, 3�.�0.2003, lk 5�).
266 Juhtum C 44/2004.
267 EÜT C 37, 3.2.200�.
268 Nõukogu direktiiv 2003/96/EÜ.
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Biokütusetehastele antav tegevusabi

544. 2005. aastal kiitis komisjon heaks biokütusetootjate abikavad, enamik neist oli 
seotud biokütuste aktsiisimaksusoodustustega, millest teatasid Austria,269 Tšehhi Vaba-
riik,270 Eesti,271 Ungari,272 Itaalia,273 Iirimaa,274 Leedu,275 Rootsi276 ja Belgia277.

9. koolitusabi, tööhõiveabi ning abi väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele

545. 2001. aastal võeti vastu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete, koolituse ja 
tööhõive grupierandi määrused.278 Nendes määrustes kuulutati teatavad riigiabi kategoo-
riad teatavatele tingimustele vastavuse korral asutamislepinguga kooskõlas olevaks ning 
ühtlasi ei tule nende rakendamiseks saada komisjonilt eelnevat heakskiitu. Ainuüksi 
2005. aastal esitasid liikmesriigid teabelehed279 197 VKE grupierandi määruse alusel an-
tava meetme, 70 koolitusmeetme ja 26 tööhõivemeetme kohta. Alates grupierandi mää-
ruste kehtestamisest on teatamiste arv eespool nimetatud kolme abikategooria lõikes 
oluliselt vähenenud. Aeg-ajalt peab komisjon siiski teatatud abimeedet või ebaseadus-
likku abimeedet süvendatult uurima.

Itaalia kutseharidussüsteemi reform (Itaalia)280

546. Kontrollides 2002. aastal saadud kaebust, milles väideti, et Piemonte maakon-
na ametiasutused on andnud koolitusettevõtetele ebaseaduslikku abi, ilmnes, et abikava 
kohaldati kogu Itaalia kutseharidussüsteemi suhtes, kuna selle õiguslikuks aluseks oli 
siseriiklik õigus. Seetõttu otsustas komisjon ametliku uurimismenetluse algatamise ot-
suses hinnata kogu riiklikku süsteemi.

547. Meetme eesmärk oli toetada abisaajaid käimasoleva Itaalia koolitussüsteemi 
reformiga seotud teatud kvaliteedinõuete täitmisel. Meede nägi ette mitmesuguste ku-
lude hüvitamist, mida olid kandnud abisaajad, kelleks olid nii riigi- kui ka eraettevõtted, 

269 Juhtum NN 43/2004.
270 Juhtumid N 206/2004 ja N 223/2005.
27� Juhtum N 3�4/2005.
272 Juhtum N 427/2004.
273 Juhtum N 582/2004.
274 Juhtum N 599/2004.
275 Juhtum N 44/2005.
276 Juhtum N �87/2004.
277 Juhtum N 334/2005.
278 Riigiabi VKEdele, komisjoni �2. jaanuari 200�. aasta määrus (EÜ) nr 70/200� (EÜT L �0, �3.�.200�), 

mida on muudetud komisjoni 25. veebruari 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 364/2004 (ELT L 63, 
28.2.2004); koolitustoetus, komisjoni �2. jaanuari 200�. aasta määrus (EÜ) nr 68/200� (EÜT L �0, 
�3.�.200�), mida on muudetud komisjoni 25. veebruari 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 363/2004 
(ELT L 63, 28.2.2004), ja tööhõivetoetus, komisjoni 5. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 
2204/2002 (EÜT L 337, �3.�2.2002).

279 Mehhanism, mille näeb ette grupierandi määrus ning millega asendatakse teatamisnõue.
280 Juhtum C 22/2003, koolitusasutuste reform.



1�3

III. Riigiabi kontroll

tulundus- ja mittetulundusühingud, kes tegelesid kutseõppega nii Itaalia riikliku hari-
duskava raames (õppeasutustes toimuv üksikisikutele mõeldud sotsiaalse suunitlusega 
kutseõpe) kui ka avatud turul, otse ettevõtjatele ja nende töötajatele mõeldud koolitus-
tegevusega. Esimest liiki õppetegevust ei peetud majandustegevuseks, seda ka vastava 
Euroopa Kohtu praktika alusel. Lisaks pandi abisaajatele eraldi aruandluse tegemise ko-
hustus, et oleks võimalik eelnimetatud tegevusalade kaupa eristada kulusid ja nendega 
seotud abi.

548. Seetõttu otsustas komisjon 28. veebruaril vastuvõetud lõplikus otsuses, et suur 
osa kõnealustest tegevustest ei olnud majandusliku iseloomuga ja seega ei kujutanud 
nendega seotud hüvitised endast riigiabi. Majandustegevuse riigi eelarvest rahastamist 
peeti siiski riigiabiks. Komisjon jõudis järeldusele, et osa abist oli kooskõlas koolitus- ja 
tööhõiveabi grupierandi määrustega, kuid leidis, et ülejäänud toetused olid määrustega 
vastuolus, ja andis korralduse need abisaajatelt tagasi nõuda.

Ford Genk (Belgia)281

549. 22. juunil teatasid Belgia ametiasutused Belgias Genkis asuvale ettevõttele 
Ford-Werke GmbH, mis on ettevõtte Ford Motor Company osa, tehtud koolitusabi and-
mise ettepanekust. See oli 12,28 miljoni euro suurune sihtotstarbeline toetus flaami ko-
gukonnalt kolme aasta jooksul (2004–2006) kantavate abikõlblike kulude katmiseks. 
Koolitusprojekti (sealhulgas eri- ja üldkoolitus) abikõlblikud kogukulud on 33,84 miljo-
nit eurot. Komisjon algatas ametliku uurimismenetluse, kuna ta kahtlustas, et kavanda-
tud abi ei vasta koolitusabi määruse tingimustele. Kaheldi nii teatud kulude abikõlblik-
kuses (eriti toetuse motiveerivas mõjus) kui ka kavandatud kulude liigitamises 
(üldkoolitus ja erikoolitus).

IRAPi soodustused (Itaalia)282

550. 7. detsembril andis komisjon loa Itaalia konkurentsiseaduses (14.3.2005, nr 
80) ettenähtud maksusoodustuse andmiseks äriühingutele. Abikava kohaselt vähenda-
takse Itaalia piirkondlike tootmistegevuste maksu (IRAP) ja see peaks soodustama töö-
kohtade loomist, eriti Lõuna-Itaalias. Projekti eelarveline maksumus (saamatajäänud 
tulu) on umbes 846 miljonit eurot.

551. Meetme eesmärk on soodustada töökohtade loomist, vähendades ettevõtete 
tööjõukulusid, alandades iga loodud töökoha eest kord aastas IRAPi maksubaasi. Abis-
tatavates piirkondades tegutsevate ettevõtete maksusoodustus on suurem. Loodud töö-
kohtade netoarvu arvutamisel võetakse arvesse ainult tähtajatuid lepinguid, tagades 
sellega uute töökohtade stabiilsuse ja pikaajalise püsivuse.

552. IRAPi käsitlev kohtuasi on menetluses Euroopa Kohtus, kellel on palutud teha 
eelotsus selle kohta, kas selline maks nagu IRAP on kooskõlas Euroopa Liidus kehtivate 

28� Juhtum N 33�/2005, Ford Genk.
282 Juhtum N �98/2005, seadus nr 80/2005, artikkel �� b.
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eeskirjadega, mille kohaselt riiklik kumuleeruv käibemaks, välja arvatud lisandväärtus-
maks, on keelatud. See ei takista siiski komisjonil võtta nimetatud meetme kohta vastu 
otsus selles ulatuses, milles Itaalial on õigus IRAPi kohaldada. Tegelikult kaob kõnealuse 
meetme rakendamisel nimetatud maks järk-järgult, sest tööjõukulud jäetakse eelisjärje-
korras maksubaasist välja, ja seega ei kahjusta selle heakskiitmine praegust olukorda.

553. Seetõttu jõudis komisjon meetme hindamisel järeldusele, et selles ulatuses, 
milles Itaalial on õigus IRAPi kohaldada, vastab meede kõikidele määruses (EÜ) nr 
2204/02 (mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist tööhõivealase 
riigiabi suhtes) sätestatud tingimustele, sest ta soodustab töökohtade loomist, seda eriti 
abistatavates piirkondades (Mezzogiorno), kus tööpuuduse tase on võrreldes teiste Itaa-
lia piirkondadega ikka veel kõrge.

10. Maksualane abi

Gibraltari maksuvabastusega äriühingud (Ühendkuningriik)283

554. 19. jaanuaril tegi komisjon Ühendkuningriigile ettepaneku rakendada koha-
seid meetmeid Gibraltari maksuvabastusega äriühinguid reguleerivate õigusaktide järk-
järguliseks tühistamiseks. Nimetatud meetmed muutusid õiguslikult siduvaks pärast 18. 
veebruari, kui Ühendkuningriik need ametlikult vastu võttis. Kehtinud süsteemi koha-
selt ei maksnud nn maksuvabastusega äriühingud tulumaksu, vaid ainult kindlaksmää-
ratud aastamaksu 225–300 Inglise naela (350–500 eurot). Gibraltari kodanikel ja Gib-
raltari residentidel ei tohtinud olla aktsiatega seotud kasutoovat osalust mak- 
suvabastusega äriühingus ja äriühing ei tohtinud kaubelda või tegeleda äritegevusega 
Gibraltaris.

555. Kõnealune meede kujutas endast riigiabi, sest tulumaksuvabastus andis mak-
suvabastusega äriühingutele eelise Gibraltari tavapärast 35% ettevõtte tulumaksu maks-
vate äriühingute ees. Lisaks sellele kehtis meede ainult nende äriühingute suhtes, mille 
tegevus toimus välismaal (välismaine tegevus), moonutades sellega liikmesriikidevahe-
list kaubandust ja konkurentsi. Kuna see meede võeti kasutusele enne Ühendkuningrii-
gi liitumist Euroopa Liiduga, arvati see olemasolevaks abiks, mille puhul komisjon peab 
tegema liikmesriigiga koostööd ja ei saa anda selle tagasimaksmise korraldust.

556. Komisjoni meetmete abil kaotatakse kõnealune abikava 2010. aasta lõpuks ja 
olemasolevatele abi saavatele äriühingutele kehtestatakse ranged piirangud omandi või 
tegevuse muutmises. See oli esimene kord, kui komisjon kehtestas riigiabiga seotud juh-
tumi puhul sellised piirangud. Uued äriühingud võivad süsteemiga ühineda ainult lühi-
kese, vähem kui kaheksateist kuud kestva üleminekuaja jooksul ja ainult väga väiksel 
arvul. Uutele äriühingutele soodustuste andmine lõpeb 2007. aasta detsembris, mitte 
2010. aasta detsembris, nagu olemasolevate abisaajate puhul. Olemasolevat maksualast 

283 Juhtum E 7/2002, Gibraltari maksuvabastusega äriühingud, komisjoni �9. jaanuari 2005. aasta ot-
sus.
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abi saavatele äriühingutele kehtestatud viieaastane üleminekuaeg on kooskõlas komis-
joni teiste otsustega sarnaste juhtumite kohta.284

Kreeka maksuvabastuse reservfond285

557. 20. oktoobril algatas komisjon ametliku uurimismenetluse ja võttis sama otsu-
sega esimest korda vastu Kreeka maksuvabastuse reservfondi abikava rakendamise pea-
tamise korralduse. Mitme sektori ettevõtetel (sealhulgas tekstiilitööstus-, põhimetallide 
tootmisega tegelevatel, autotööstus-, energiatootmis-, kaevandus-, intensiivpõlluma-
jandus- ja kalandusettevõtetel, suurtel rahvusvahelistel kaubandusettevõtetel ja turismi-
ettevõtetel) lubati vähendada maksubaasi kuni 35%ni kasumist. Tekkinud vahendid 
olid ette nähtud investeeringute ja muude projektide, näiteks tehaste ja hoonete laienda-
mise ja moderniseerimise, uute seadmete või transpordivahendite ostmise, keskkonna-
tingimuste parandamise, liisingukulude, õpingute, väljaõppe, patentide registreerimise, 
ümberkorralduskavade ja paljude muude tegevuste rahastamiseks.

558. Meede kujutab endast riigiabi, sest ta vabastab kõnealuste sektorite aktiivselt 
piiriülese kaubandusega tegelevad ettevõtted osaliselt ettevõtte tulumaksust. Lisaks sel-
lele jõudis komisjon esialgsele järeldusele, et abikava ei vasta asjakohastes riigiabieeskir-
jades sätestatud kokkusobivustingimustele.

559. Nimetatud meede on ebaseaduslik, sest komisjonile sellest ei teatatud. Kreeka 
maksusüsteemi osana kohaldati seda otse; seetõttu said tuhanded ettevõtted nõuda soo-
dustust otse maksuasutuselt. Kava koheseks peatamiseks ja konkurentsimoonutuste 
kasvu ennetamiseks andis komisjon Kreekale korralduse peatada kohe riigiabi andmine 
kuni lõpliku otsuse vastuvõtmiseni.

Maksusoodustused väikese kapitalisatsiooniga äriühingutele spetsialiseerunud 
investeerimisfondidele (Itaalia)286

560. 6. septembril võttis komisjon vastu eitava otsuse, andes korralduse maksta ta-
gasi abi, mida anti vastavalt Itaalia maksusüsteemile, mille kohaselt ELi reguleeritud 
börsidel noteeritud väikese ja keskmise kapitalisatsiooniga äriühingute aktsiate omami-
sele spetsialiseerunud avatud ühisinvesteerimisfondide tulumaksu vähendati 12,55-lt 
5%ni. Ühisinvesteerimisfondide hulka, kelle suhtes maksusoodustust kohaldati, kuulu-
sid nii ettevõtte tüüpi fondid (näiteks SICAVi äriühingud) kui lepingulised fondid. Vii-
mased ei ole ettevõtted, vaid neid juhivad finantsvahendajad, kes on äriühingud konku-
rentsiõiguse tähenduses. Kõnealused väikese ja keskmise kapitalisatsiooniga äriühingud 

284 Komisjoni �7. veebruari 2003. aasta otsus 2003/755/EÜ abikava kohta, mida Belgia kavatseb raken-
dada Belgias asutatud koordineerimiskeskuste suhtes (ELT L 282, 30.�0.2003); komisjoni �7. veeb-
ruari 2003. aasta otsus 2003/5�5/EÜ Madalmaades rahvusvahelise rahastamistegevuse suhtes ra-
kendatava riigiabi kohta (ELT L �80, �8.7.2003).

285 Juhtum C 37/2005 (ex NN ��/2004), teatud ettevõtete maksuvabastuse reservfond.
286 Juhtum C �9/2004, maksusoodustused väikese kapitalisatsiooniga ühingutele spetsialiseerunud 

investeerimisfondidele, komisjoni 6. septembri 2005. aasta otsus.
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on Euroopa Liidu reguleeritud väärtpaberibörsidel noteeritud ettevõtted, mille kapitali-
satsioon on alla 800 miljoni euro.

561. Kuigi ametlikult oli meede kättesaadav kõikidele erifondidele, oli see kaudne 
toetus, millega soodustati i) finantsvahendajaid, kes asutasid investeerimisfonde, mille 
eesmärk on investeerida börsil noteeritud väikese ja keskmise kapitalisatsiooniga äri-
ühingute, eriti juhtimisettevõtete aktsiatesse, ja ii) väikese ja keskmise kapitalisatsiooni-
ga äriühinguid, kes said juurdepääsu kapitalile soodsamatel tingimustel kui ettevõtted 
üldiselt. Samuti jõudis komisjon järeldusele, et abi oli ühisturuga kokkusobimatu, sest 
selle eesmärk ei olnud arendada majandust ega luua töökohti. Abikava võeti kasutusele 
komisjoni eelneva heakskiiduta ja komisjon andis korralduse, et finantsvahendajad 
maksaksid tagasi maksusoodustusena saadud summad. Otsus on huvitav, sest see selgi-
tab, et i) teatud finantstooteid soodustav maksusoodustus võib olla kaudne riigiabi in-
vesteeringuid toetavatele ja saavatele ettevõtetele ja ii) finantsvahendajad peavad need 
maksusoodustusena teenitud summad tagasi maksma, mis osutusid olevat riigiabi.

Maksusoodustused hiljuti börsil noteeritud äriühingutele (Itaalia)287

562. 16. märtsil otsustas komisjon, et Itaalia abikava, millega vähendati 2004. aastal 
Euroopa Liidu reguleeritud väärtpaberibörsil noteeritud ettevõtete nominaal- ja tege-
likku maksumäära, oli ühisturuga kokkusobimatu riigiabi. Itaalia kehtestas nimetatud 
maksustamise eriskeemi 2004. aasta eelarveseaduses, et ergutada äriühinguid börsil no-
teerima. Skeemi kohaselt arvati maksustatavast tulust maha äriühingu börsile noteeri-
mise kulud (lisaks tavapärastele mahaarvamistele) ja selliste äriühingute tulumaksu 
määra vähendati kolmeks aastaks 13%ni.

563. Otsus on huvitav, sest selles selgitatakse ettevõtte tulumaksu meetmete valiku-
lisuse mõistet. Komisjon otsustas, et kuigi ametlikult olid soodustused kättesaadavad 
kõikidele Euroopa Liidu börsil noteeritud ettevõtetele, tuleb neid vaadelda riigiabina, 
sest soodustusi anti ainult neile ettevõtetele, kes suutsid börsile minna Itaalia õigusakti-
des sätestatud lühikese aja jooksul. Komisjon leidis, et soodustuse tulemusel muutus 
abisaajate tulu, mida saadi kolme aasta jooksul pärast börsil noteerimist, osaliselt mak-
suvabaks; maksusoodustus ei ole proportsionaalne ettevõtete börsile mineku ergutami-
se eesmärgiga. Asjaolu, et oluline maksusoodustus oli kättesaadav ainult 2004. aastal 
börsil noteeritud ettevõtetele, tähendab, et soodustati mõnda kõige suurema kasvuga 
Itaalia ettevõtet, ja see võis mõjutada kahjulikult ühendusesisest kaubandust ja konku-
rentsi. Lõpetuseks leidis komisjon, et kuna abi ei makstud seoses investeeringutega, mis 
on riigiabieeskirjade kohaselt abikõlblikud, ei olnud see ühisturuga kokkusobiv. Kuna 
abimeedet rakendati komisjoni eelneva heakskiiduta, anti lõplikus otsuses korraldus 
maksusoodustusena saadud abi tagasi maksta.

287 Juhtum C 8/2004, börsinimekirja kantud uute äriühingute maksusoodustus, komisjoni �6. märtsi 
2005. aasta otsus.
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Maksuvabastusega 1929. aasta valdusettevõtjad (Luksemburg)288

564. 20. oktoobril tegi komisjon ettepaneku rakendada vastavaid meetmeid seoses 
nn maksuvabastusega 1929. aasta valdusettevõtjaid reguleerivate Luksemburgi õigusak-
tidega. Nimetatud õigusaktides on sätestatud, et Luksemburgis vastavalt maksuvabastu-
sega valdusettevõtjate erikorrale registreeritud valdusettevõtjad on Luksemburgis va-
bastatud dividendidelt, intressimaksetelt, kasutustasudelt ja muudelt tuludelt makstavast 
ettevõtte tulumaksust tingimusel, et nad tegutsevad ainult teatud tegevusaladel, tegele-
des sealhulgas finants-, litsentsimis-, juhtimis- ja koordineerimisteenuste osutamisega 
rahvusvahelises kontsernis, kuhu nad kuuluvad. Komisjon kiirendas juhtumi läbivaata-
mist, sest 2003. aastal kanti maksuvabastusega valdusettevõtjatele kehtestatud maksure-
žiim kahjulike maksumeetmete loetelusse nõukogu ettevõtluse maksustamise koodeksi 
tähenduses. Meetme läbivaatamine toimus enne Rooma lepingu jõustumist kehtinud 
meetmete puhul rakendatud koostöömenetluse alusel.

565. Komisjon jõudis järeldusele, et maksuvabastus on ühisturuga kokkusobimatu 
riigiabi. Komisjon leidis, et nimetatud maksuvabastusega soodustatakse ainult neid val-
dusettevõtjaid, kes tegutsevad valitud tegevusaladel, ja see võib tõsiselt konkurentsi 
moonutada, sest maksuvabastusega valdusettevõtjad osutavad tavaliselt finantsteenu-
seid rahvusvahelisel tiheda konkurentsiga turul. Komisjon leiab, et maksusoodustus on 
tegevusabi, sest abisaaja vabastati Luksemburgis tavapäraselt äriühingutele kehtestatud 
maksudest, ilma et see oleks kaasa aidanud majanduse arengule või töökohtade loomi-
sele. Koostöömenetlust lõpetades kutsus komisjon Luksemburgi üles kõnealust maksu-
vabastust tühistama. Kuna abi liigitatakse olemasolevaks abiks, saab komisjon ainult 
nõuda muudatuste tegemist tulevikus, kuid mitte minevikus tehtu heastamist.

Komisjon lõpetab Itaalia spordiklubide maksusoodustuste riigiabialase uurimise 
(Salvacalcio seadus)

566. 2003. aasta novembris algatas komisjon ametliku uurimismenetluse seoses 
Itaalias vastuvõetud seadusandlike meetmetega (Salvacalcio seadus), millega muudeti 
professionaalsete spordiklubide raamatupidamiseeskirju ja tehti neile teatud maksusoo-
dustusi. Komisjoni kahtlusi arvesse võttes nõustusid Itaalia ametiasutused meetmeid 
muutma, et kõrvaldada selle mõju maksustamisele. Muudatused võeti vastu 18. aprilli 
seadusega nr 62, mis andis komisjonile võimaluse võtta 22. juunil vastu otsus,289 et muu-
detud meetmete näol ei olnud enam tegemist riigiabiga. Nimetatud juhtum näitab, et 
komisjoni positiivsest suhtumisest spordi edendamisse hoolimata tegelevad jalgpalli-
klubid majandustegevusega ja nende suhtes kehtivad tavalised riigiabieeskirjad nagu 
kõikide teiste ettevõtjate suhtes.

288 Juhtum E 53/200�, maksuvabastusega �929. aasta valdusettevõtjad, komisjoni 20. oktoobri 2005. 
aasta otsus.

289 Juhtum C 70/2003, Itaalia spordiklubide kasuks vastuvõetud meetmed, komisjoni 22. juuni 2005. 
aasta otsus.



 2005. aasta konkurentsipoliitika aruanne

1�8

Vastastikuse abistamise kindlustusseltside ja pensionikindlustusseltside 
kindlustuslepingute, välja arvatud tervisekindlustuslepingute maksuvabastus 
(Prantsusmaa)290

567. 2. märtsil võttis komisjon vastu meetmed, millega kutsuti Prantsusmaad üles 
kaotama 1. jaanuariks 2006 vastastikuse abistamise kindlustusseltside ja pensionikind-
lustusseltside kindlustuslepingute, välja arvatud elukindlustuslepingute maksuvabas-
tus.

568. Prantsusmaal ei maksustatud vastastikuse abistamise kindlustusseltside ja 
pensionikindlustusseltside seadustiku kohaldamisalasse kuuluvaid vastastikuse abista-
mise kindlustusseltside kindlustuslepinguid kindlustuslepingumaksuga. Komisjon ot-
sustas, et nimetatud maksuvabastuse näol oli tegemist riigiabiga, sest sellega anti vastas-
tikuse abistamise kindlustusseltsidele ja pensionikindlustusseltsidele eelised, mida 
nendega konkureerivatele teistele Prantsusmaa ja välisriikide kindlustusettevõtetele ei 
antud.

569. Kuna Prantsusmaa aktsepteeris asjakohaseid meetmeid, on ühelt poolt vastas-
tikuse abistamise kindlustusseltside ja pensionikindlustusseltside ning teiselt poolt 
kindlustusseltside vahelise konkurentsi moonutamine selles suhtes lõppenud. Komisjon 
tegi soovituse ja Prantsusmaa rakendas seda pärast 13. novembril 2001. aastal võetud 
meetmeid,291 kui komisjon kutsus Prantsusmaad üles lõpetama vastastikuse abistamise 
kindlustusseltside ja pensionikindlustusseltside tervisekindlustuslepingute maksuva-
bastus. Pärast nimetatud ettepaneku saamist asendas Prantsusmaa ainult vastastikuse 
abistamise kindlustusseltsidele ja pensionikindlustusseltsidele antava maksuvabastuse 
nn solidaarsuskindlustuslepingutele, st eelneva arstliku läbivaatuseta sõlmitud kindlus-
tuslepingutele antava maksuvabastusega, sõltumata kindlustusandja staatusest. Viimati 
 nimetatud maksuvabastuse tunnistas komisjon 2. juunil 2004. aastal292 riigiabieeskirja-
dega kooskõlas olevaks.

Raskustes tööstusettevõtete ülevõtmise maksusoodustus (Prantsusmaa)293

570. 1. juunil kiitis komisjon heaks Prantsusmaa uue kava, mille kohaselt kohalda-
takse raskustes tööstusettevõtete ülevõtmisel maksusoodustust. Abi antakse ettevõtte 
tulumaksu, ettevõtlusmaksu (taxe professionnelle) ja kinnisvaramaksu (taxe foncière)294 
vähendamise vormis. Abi suurus sõltub loodud töökohtade arvust ja piirkonnast, kus 
ülevõtmine toimub. Kõige viletsamas olukorras olevates piirkondades antakse abi kõiki-
dele ettevõtetele, mujal ainult väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

290 Juhtum E 20/2004, vastastikuse abistamise kindlustusseltside ja pensionikindlustusseltside kind-
lustuslepingute, välja arvatud tervisekindlustuslepingute maksuvabastus, komisjoni 2. märtsi 2005. 
aasta otsus.

29� Vt 200�. aasta konkurentsiaruanne, juhtum E 46/200�.
292 ELT C �26, 25.5.2005.
293 Juhtum N 553/04, raskustes tööstusettevõtete ülevõtmise maksusoodustus, komisjoni �. juuni 

2005. aasta otsus.
294 Prantsusmaa üldise maksuseadustiku artiklid 44f, �383 A ja �464 B.
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571. Komisjon jõudis järeldusele, et abikava on kooskõlas piirkondliku abi suunis-
tega295 ja VKEdele antava riigiabi määrusega296, ja seadis tingimuseks, et loodud tööko-
had peavad püsima vähemalt viis aastat.

572. Kavaga asendati varasem kava, mille kohaselt tööstusettevõtete ülevõtmise 
abile ei olnud kehtestatud ülemmäära ja abi saamine ei olnud seotud töökohtade loomi-
sega; kava on kooskõlas ELi riigiabieeskirjadega.297

11. abi loodusõnnetuste tekitatud kahju korvamiseks

2005. aasta suve üleujutused (Saksamaa ja Austria)298

573. Augustis toimus Saksamaal ja Austrias mitu ennenägematut üleujutust. Mõnes 
maakonnas tõusis vesi tasemeni, mida ei olnud nähtud viimase 300 aasta jooksul, ja 
kahjustas märkimisväärselt avalikku infrastruktuuri, majapidamisi ja ettevõtteid kanna-
tada saanud liidumaades. Austria valitsus ja Saksamaa valitsus teatasid komisjonile mit-
mest abikavast, mida rakendati loodusõnnetuse tekitatud kahju osaliseks korvamiseks.

574. Komisjon otsustas mitte esitada vastuväiteid ühelegi teatatud juhtumile ja kii-
tis abi asutamislepingu artikli 87 lõike 2 punkti b alusel heaks. Komisjon lähtus hinda-
misel järgmistest põhimõtetest: selleks, et vältida ettevõtte sattumist soodsamasse olu-
korda pärast loodusõnnetuse tekitatud kahju korvamiseks saadud abi, tuli rangelt 
vältida ülemäärast hüvitamist ja seetõttu loeti abikõlblikuks ainult otseselt loodusõnne-
tuse tekitatud materiaalne kahju ja ühegi juhtumi puhul ei ületatud nimetatud kulude 
hüvitamise ülemmäära. Et kontrollida, kas liigset hüvitamist välditakse efektiivselt, pi-
did ametiasutused kasutama tsentraliseeritud järelevalvemehhanismi, et teha kindlaks, 
millises ulatuses võis kahju olla kaetud kindlustusega, ja tagada, et ei ületata toetuse 
võimalikku ülemmäära. Kõikide juhtumite puhul lähtuti kahju arvutamisel refinantsee-
rimiskuludest ja/või taastamisväärtusest. Tootmise ajutise katkemise tõttu kantud kah-
jusid ja saamata jäänud kasumit ning tellimuste, klientide või turgude kaotamist ei arva-
tud abikõlblike kulude hulka.

295 Piirkondliku riigiabi suunised (EÜT C 74, �0.3.�998, lk 9), mida on muudetud 2�. detsembril 2005. 
aastal vastu võetud uute piirkondliku riigiabi suunistega aastateks 2007–20�3.

296 Komisjoni �2. jaanuari 200�. aasta määrus (EÜ) nr 70/200�, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artikli-
te 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes (EÜT L 
�0, �3.�.200�, lk 33), mida on muudetud komisjoni 25. veebruari 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 
364/2004 (ELT L 63, 28.2.2004, lk 22).

297 ELT L �08, �6.4.2004.
298 Juhtum N 435/2005, Austria meetmed 2005. aasta üleujutuste tekitatud kahjude korvamiseks; juh-

tum N 442/2005, 2005. aasta augustis Baieris toimunud üleujutuse tekitatud kahjude korvamiseks 
ettevõtetele ja vabade elukutsete esindajatele antav abi; ja juhtum N 466 B/2005, Baieri hädaabi-
fond – 2005. aasta suve üleujutus.
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12. Muu: tervishoid, postiteenused, riigikaitse

Madalmaade tervisekindlustussüsteemi reform299

575. 3. mail andis komisjon loa eraldada riigi vahenditest 15 miljardit eurot Madal-
maade tervisekindlustussüsteemi põhjalikuks reformiks. Reformi eesmärk on tagada 
kõikidele kodanikele tervisekindlustus ja muuta tervishoiuteenuse osutamine tõhusa-
maks ja finantsiliselt jätkusuutlikumaks. Selleks võttis valitsus kasutusele kindlustus-
andjate riskide tasakaalustamise süsteemi ja toetab tervisekindlustussüsteemi ümber-
korraldamist stardikapitali andmisega teatud kindlustusandjatele.

576. Uue tervisekindlustuse seadusega luuakse Madalmaades eraõiguslike tervise-
kindlustusandjate ühtne turg. Et tagada solidaarsust, kohustab Madalmaade valitsus 
tervisekindlustusandjaid suhtuma kõikidesse kodanikesse võrdselt ja keelab vahetege-
mise kindlustuspreemiate vahel. Et maksta kindlustusandjatele nimetatud avaliku tee-
nuse osutamise kohustuse eest hüvitist, võtab Madalmaade valitsus kasutusele süsteemi, 
mille eesmärk on neutraliseerida tervisekindlustusandjate erinevatest kliendiportfelli-
dest tulenevaid riske. Kuigi komisjon ei olnud veendunud meetme vastavuses Euroopa 
Kohtu Altmarki otsuses sätestatud tingimustele, leidis ta, et meede on asutamislepingu 
artikli 86 lõike 2 alusel ühisturuga kokkusobiv.

577. Teiseks lubatakse ühekordse meetmena praegustel haigekassadel viia oma fi-
nantsreservid üle uude tururežiimi stardikapitalina. Haigekassad, mis muudetakse tava-
listeks erakindlustusseltsideks, vajavad neid vabasid vahendeid, et vastata tervisekind-
lustusandjatele esitatavale maksejõulisuse tingimusele. Reformides tervishoiusüsteemi, 
tegutseb Madalmaade valitsus vastavalt ühele Lissaboni strateegia prioriteedile, nimelt 
tagada „finantsiliselt jätkusuutlik ja elujõuline tervishoid ning hooldus”. Komisjon lei-
dis, et meede on vajalik ja proportsionaalne, ning otsustas seega, et see on asutamisle-
pingu artikli 87 lõike 3 punkti c alusel ühisturuga kokkusobiv.

Banque Postale’i loomine (Prantsusmaa)300

578. Pärast Prantsusmaa ametiasutustelt teatise saamist uuris komisjon mitmeid 
meetmeid, mis moodustasid osa postiettevõtte La Poste’i finantstegevuse üleandmisest 
tema tütarettevõtjale Banque Postale’ile.

579. Komisjon kontrollis, kas Banque Postale’ile üle antud omavahendid, kooskõlas 
seda tüüpi ettevõtete raamatupidamiseeskirjadega, vastavad praegu La Poste’i finants-
teenusteks ettenähtud omavahenditele. Kuna La Poste ei investeerinud täiendavat kapi-
tali, asus komisjon seisukohale, et ettevõtte üleandmise ajal valitsenud olukorda arvesse 
võttes ei ole kõnealuse eraldise puhul tegemist riigiabiga. Komisjoni ülesandeks ei ole 

299 Juhtumid N 54�/2004 ja N 542/2004, Madalmaade tervisekindlustussüsteemi reform, komisjoni 
3. mai 2005. otsus.

300 Juhtum N 53�/2005, Banque Postale’i loomine, komisjoni 2�. detsembri 2005. otsus.
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kontrollida, kas Banque Postale’i omakapitali tase on tema tegevuse mahtu ja iseloomu 
arvesse võttes piisav: see on liikmesriigi pädevate asutuste ülesanne.

580. Komisjon veendus ka kohtupraktika301 põhjal, et Banque Postale ei saanud La 
Poste’ile teenuste osutamise eest makstud tasu tõttu mingeid majanduslikke eeliseid. 
Komisjon kontrollis eelkõige seda, kas kasutatakse La Poste’i võimalike eeliste ülekan-
dumist takistavaid mehhanisme, et vältida lekkeid La Poste’i ja tema tütarettevõtja va-
hel. Muu hulgas kohustusid Prantsusmaa ametiasutused tagama, et Banque Postale’i 
rahastatakse rangelt turutingimustel. Peale selle kontrollis komisjon, kas kõnealust tasu 
arvutati La Poste’i analüütilise raamatupidamisarvestuse alusel, mis on korraldatud vas-
tavalt järjekindlalt kohaldatavatele ja objektiivselt põhjendatavatele põhimõtetele.

581. 21. detsembril kiitis komisjon heaks La Poste’i finantstegevuse üleandmise, 
sest sellega ei antaks Banque Postale’ile mingeid majanduslikke eeliseid. Tehinguga seo-
tud küsimusi, mis ei puuduta otseselt üleandmist, nt „livret A” (maksuvaba hoiukonto) 
eriõigust, La Poste’ile antud piiramatut riigipoolset garantiid ja Banque Postale’i ümber 
suunatud La Poste’i töötajate pensioniskeeme, uuritakse eraldi.

Hellenic Vehicle Industry S.A. – ELVO

582. 7. detsembril algatas komisjon ametliku uurimismenetluse seoses Kreeka tsi-
viil- ja sõjaväeveokite tootjale ja Kreeka relvajõudude peamisele mootorsõidukitega va-
rustajale Hellenic Vehicle Industry S.A. – ELVO302 antud teatamata abiga. 1999. aastal 
kiitis Kreeka valitsus heaks ettevõtte vabastamise majandusaastate 1988–1998 maksude, 
lisamaksude ja rahatrahvidega kogunenud võlgadest riigikassa ees. Kreeka sõnul anti 
abi kuni 3,5 miljonit eurot, sellega toetati ainult ELVO sõjaliste toodete tootmist ja seega 
anti abi asutamislepingu artikli 296 alusel, milles on lubatud teha erandit üldisest riigi-
abi andmise keelust põhjustel, mis on otseselt seotud riigi julgeolekuga. Olemasoleva 
teabe põhjal leiab komisjon siiski, et ainult osa abist anti sõjalise tootmise toetuseks ja 
kuulub asutamislepingu artikli 296 kohaldamisalasse. Ülejäänud abi tuleb uurida üldis-
te riigiabieeskirjade alusel.

13. põllumajandus

Söödafosfaatides leiduvale mineraalsele fosforile kehtestatud maks (Taani)

583. 19. jaanuaril otsustas komisjon mitte esitada vastuväiteid Taani kavandatud 
uuele söödafosfaatides leiduvale mineraalsele fosforile kehtestatud maksule, mille ees-
märk on vähendada fosfori kasutamist põllumajanduses.303 Et sellega ei tõuseks Taani 
põllumajandussektori üldine maksukoormus, vähendatakse põllumajandusmaale keh-
testatud maksu. Kava näol ei ole tegemist riigiabiga põllumajandustootjatele. Üldist põl-

30� Kohtuasi C-83/0� P, Chronopost, EKL 2003, lk I-6993.
302 Juhtum C 47/2005, abi ELVO-le (Hellenic Vehicle Industry S.A.) – Kreeka.
303 Juhtum N 343/2004.
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lumajandusmaa maksu vähendamist peetakse halduslikult kõige tõhusamaks fosfori-
maksust saadud tulu põllumajandussektorile ümberjaotamise viisiks. Maamaksu 
vähendatakse kõikides põllumajandussektorites, mitte ainult neis, kus kasutatakse loo-
masööta ja makstakse fosforimaksu, mis vähemalt teoreetiliselt peaks andma eelise tai-
mekasvatajatele. Võttes aluseks kava keskkonnaga seotud loogikat ja asjaolu, et asja-
omastes riigiabieeskirjades on sõnaselgelt öeldud, et kinnisvaramaksu kehtestamine on 
ainus viis tasakaalustada uusi keskkonnamakse, otsustas komisjon mitte esitada vastu-
väiteid, isegi kui kavaga kaasneb selline eelis. Ka keskmine maksusoodustus ühe põllu-
majandustootja kohta on väga väike (umbes 700 Taani krooni (95 eurot) aastas).

Siseriiklik abikava vähem soodsate piirkondade toetuseks (Soome)

584. 16. märtsil kiitis komisjon heaks uue riigiabimeetme,304 mida rakendatakse Soo-
me maaelu arengukava raames koos olemasoleva ühenduse kaasfinantseeritava toetuse-
ga vähem soodsatele piirkondadele. Abi koosneb põhitoetusest, mida makstakse 20 eu-
rot hektari kohta A, B- ja C1-kategooriasse kuuluvas abistatavas piirkonnas ja 25 eurot 
hektari kohta C2–C4-kategooriasse kuuluvas abistatavas piirkonnas. Põhitoetust maks-
takse kõikidele piirkondadele, millele võib anda kaasfinantseeritavat toetust. Peale selle 
antakse loomakasvatusfarmidele kuuluvatele maa-aladele lisatoetust 80 eurot hektari 
kohta.

585. Komisjon on kinnitanud, et kogusumma (olemasolev kaasfinantseeritav toe-
tus, uus põhitoetus ja uus lisatoetus) ei tohi olla suurem kui 250 eurot hektari kohta. Uue 
põhitoetuse ja lisatoetuse summasid kontrollitakse kord aastas. Vajaduse korral vähen-
datakse nimetatud summasid proportsionaalselt kogu riigis, et mitte ületada toetuse 
keskmist ülemmäära 250 eurot hektari kohta. Komisjon jõudis järeldusele, et Soome 
vähemsoodsatele piirkondadele makstavad kombineeritud toetused on kooskõlas ELi 
õigusaktidega, eriti ELi suuniste riigiabi kohta põllumajandussektoris305 punktiga 6 ja 
määruse (EÜ) nr 1257/1999306 artiklitega 14 ja 15 järgmistel põhjustel: toetused jaota-
takse geograafiliselt nii, et kõige väiksema saagikusega piirkonnad saavad sellest kõige 
rohkem kasu; sektoreid, mis kannatavad ebasoodsate looduslike tingimuste tõttu struk-
tuuriliste probleemide all, toetatakse rohkem; kui võrrelda toetusi samasugustele ELi 
piirkondadele antavate toetustega, siis ülemäärast hüvitamist ei täheldatud.

Loomsete jäätmete kõrvaldamine 2003. aastal (équarrissage) (Prantsusmaa)

586. 5. juulil kiitis komisjon heaks umbes 325 miljoni euro suuruse riigiabi, mida 
antakse avaliku teenuse osutamise süsteemi raames loomsete jäätmete töötlemiseks 
(service public d’équarrissage), lihajahu hoiustamiseks ja hävitamiseks ning surnud loo-

304 Juhtum N 284/2004.
305 Ühenduse suunise riigiabi kohta põllumajandussektoris (EÜT C 28, �.2.2000).
306 Nõukogu �7. mai �999. aasta määrus (EÜ) nr �257/�999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Ta-

gatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja keh-
tetuks tunnistamise kohta (EÜT L �60, 26.6.�999, lk 80).
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made ja loomsete jäätmete transpordiks ja hävitamiseks 2003. aastal.307 Samal ajal otsus-
tas komisjon algatada asutamislepingu artikli 88 lõikes 2 ettenähtud ametliku uurimis-
menetluse seoses abiga, mida anti teatud lihaga kauplevatele ettevõtetele, vabastades 
nad 2003. aastal loomsete jäätmete töötlemise maksust. Prantsusmaa jätkas teatud ette-
võtete vabastamist maksust, nagu tehti ka 1997. ja 2000. aastal. Maksuvabastust kohal-
dati ettevõtete suhtes, mille käive oli eelneval kalendriaastal väiksem kui 762 245 eurot. 
Loomsete jäätmete töötlemise maks kehtestati ettevõtte kogukäibe, mitte lihamüügi 
mahtude alusel. Teatud ettevõtted võisid seetõttu saada maksuvabastuse, kuigi nad 
müüsid rohkem liha kui teised ettevõtted, kellel oli suurem kogukäive muude toodete 
müügi tõttu. Nimetatud maksuvabastust ei saa põhjendada maksusüsteemi olemusega 
ja see on seega riigiabi. Pealegi tundub, et nimetatud abi ei ole kooskõlas tegevusabiga, 
sest sellisel maksude vähendamisel ei ole mingit motiveerivat mõju ja abisaajad ei tee 
vastutasuks abi eest omalt poolt midagi. Nimetatud seisukoht on kooskõlas seisukoha-
ga, mille komisjon sõnastas oma 2004. aasta detsembri otsuses loomsete jäätmete tööt-
lemise maksu (taxe d’équarrissage) kohta.308

Plans de Campagne (Prantsusmaa)

587. 20. juulil alustas komisjon ebaseadusliku riigiabi ametlikku uurimist, mida 
Prantsusmaa andis puu- ja köögiviljasektorile aastatel 1991–2002.309 Abi anti iga-aastaste 
nn situatsioonplaanidena (plans de campagne). See hõlmas meetmeid, mille eesmärk oli 
hinnatoetuste, ajutise hoiustamise toetuse, toodete hävitamise toetuse ja töötlemistoe-
tusega tasakaalustada olukorda, kus Prantsusmaal kasvatatud puu- ja köögiviljade pak-
kumine siseturul ületas nõudluse. Subsiidiume võidi maksta ka selleks, et toetada krii-
siolukordades Prantsuse toodete müüki väljaspool Euroopa Liitu. Toetused ulatusid 
ilmselt kuni 50 miljoni euroni aastas.

588. Komisjon kahtleb, kas selliseid meetmeid saab pidada konkurentsieeskirjade-
ga kooskõlas olevateks, sest tundub, et nad takistasid sujuvat puu- ja köögiviljadega 
kauplemist ühisturul. Lõplik otsus on kavandatud vastu võtta 2006. aastal.

Banaanikasvatajate rühmade toetamine (Guadeloupe ja Martinique)

589. 6. septembril otsustas komisjon mitte esitada vastuväiteid umbes 1,41 miljoni 
euro suurusele riigiabile, mida subsideeritud laenudena anti banaanikasvatajate rühma-
dele, et toetada banaanisektoris rakendatavaid ümberkorraldusmeetmeid.310 Rahalistes 
raskustes banaanikasvatajate rühmadele antud abi ei vastanud ELi ümberkorraldusabi 
käsitlevates õigusaktides sätestatud tingimustele, sest asjaomased summad olid banaa-
nisektori täielikuks ümberkorraldamiseks liiga väikesed ja kavandatud meetmeid (tar-
nete parem koondumine) ei saanud pidada usaldusväärseks ümberkorralduskavaks. 

307 Juhtum C 23/2005.
308 Juhtum NN 8/2004.
309 Juhtum NN 8/2004.
3�0 Juhtum NN 40/2004.
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Komisjon lubas anda nimetatud abi tegevusabina, kasutades abisaavates piirkondades 
kehtivaid õigusakte, mille kohaselt võib tegevusabi anda raskesti juurdepääsetavate 
äärealade majandusarengut takistavate tingimuste hüvitamiseks.

Abi kariloomade kaitsmiseks röövloomade eest (Toscana, Itaalia)

590. 6. septembril kiitis komisjon esimest korda heaks riigiabi andmise loomakas-
vatajatele röövloomade, näiteks huntide või karude tekitatud kahjude hüvitamiseks et-
tenähtud kindlustusmaksete kulude katteks.311 Nimetatud meetmete eesmärk on kaitsta 
kariloomi (veiseid, lambaid, kitsi ja hobuseid), keda kasvatatakse loodusparkide lähe-
duses, kus röövloomade rünnakud on tõenäolisemad. Asjaomaseks kahjuks arvatakse 
ainult loomade surm ja tiinuse katkemine röövloomade rünnakute tagajärjel. Peale sel-
le otsustas komisjon, et rünnakute ennetamiseks ja nende eest kaitsmiseks tehtud inves-
teeringutes (näiteks kariloomade varjualuste ehitamine/rekonstrueerimine, fotohäire-
süsteemide paigaldamine ja piirdeaedade ehitamine) sisalduv riigiabi on kooskõlas 
ühenduse suunistega riigiabi kohta põllumajandussektoris. Abi kiideti heaks, et ühen-
dada kaitsealuste liikide kaitsmine loomakasvatajate riskide vähendamisega.

Halva ilma solidaarsusfond (Itaalia)

591. 7. juunil võttis komisjon vastu otsuse mitte esitada vastuväiteid uuele riigiabi 
raamseadusele, millega eraldatakse aastas umbes 100 miljonit eurot mitmesuguste halva 
ilma tõttu tekkinud kahjude hüvitamiseks põllumajandustootjatele.312 Uue seadusega 
kehtestatakse ühtne õiguslik alus halva ilma tõttu tekkinud kahjude riigieelarvest hüvi-
tamiseks tulevikus. Olnuga võrreldes on märkimisväärne muutus see, et põllumajan-
dustootjatele, kellel on (subsideeritud) kindlustus, rohkem hüvitist ei maksta. See moti-
veerib põllumajandustootjaid end kindlustama ja teeb riiklike kulutuste planeerimise 
palju lihtsamaks. Itaalia valitsus kavatseb kulutada umbes 100 miljonit eurot otseste hü-
vitiste maksmiseks ja veel 100 miljonit eurot kindlustuslepingute subsideerimiseks.

Holland Malt (Madalmaad)313

592. 3. mail otsustas komisjon alustada Madalmaade linnasesektoris linnasetehase 
ehitamise eesmärgil teostatava Holland Malt BV (koostöös Bavaria NV ja teraviljakas-
vatajate kooperatiiviga Agrifirm) investeerimisprojekti kavandatud subsideerimise 
ametlikku uurimist. Investeeringuga integreeritakse kogu õlleodra hoiustamise ja tööt-
lemise ning linnaste tootmise ja müümise ahel.

593. Komisjon otsustas algatada ametliku uurimismenetluse, sest ta kahtleb kavan-
datud abi ühisturuga kokkusobivuses järgmistel põhjustel:

3�� Juhtum N 2��/2005.
3�2 Juhtum NN 54/A/2004.
3�3 Juhtum C �4/2005, algselt juhtum N �49/2004.
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• komisjonile teadaoleva teabe põhjal ei saa välistada, et linnaseturul on ületootmi-
ne;

• Holland Malt väidab, et kvaliteetseid "preemium-klassi" linnast toodetakse "pree-
mium-klassi" õlle valmistamiseks ning selle linnase- ja õlleklassi turg üha kasvab.

594. Samas ei ole selge, kas “preemium-klassi” linnast ja “preemium-klassi” õlu ei 
ole vaid turustuse mõisted ega vasta konkreetsele eraldi kaubaturule.

Kliimamuutusega seotud maks (Ühendkuningriik)

595. 20. juulil andis komisjon loa rakendada abikava, et toetada põllumajandussek-
toris kliimamuutuse maksu alandamist 687 miljoni euro võrra 10 aasta jooksul.314 Klii-
mamuutuse maksu alandamine saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC) kok-
kulepped sõlminud aiandussektoris 50% ja põllumajandussektoris 80% võimaldab 
Ühendkuningriigi põllumajandussektoril kohaneda maksu tõttu tõusnud elektrihinda-
dega ja samas aitab saavutada Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu süsinikdioksiidi vä-
hendamiseks seatud eesmärke.

596. 2001. aastal kehtestas Ühendkuningriik kliimamuutuse maksu energia töös-
tustarbijatele, et saavutada Kyoto protokollis sätestatud eesmärgid. Energiamahukatele 
tööstustele kehtestatud maksu alandati 10 aastaks märkimisväärselt (80%), et oleks või-
malik kohaneda uute keskkonnaoludega ja muuta energiakasutus tõhusamaks ning vä-
hendada süsinikdioksiidi heitmeid. Põllumajandussektorid, keda otsus puudutas (sea- 
ja linnuliha, toiduainete ja jookide tootmine), on sõlminud IPPC kokkulepped ja 
seadnud eesmärgiks vähendada heitmeid ja kasutada energiat tõhusamalt. Ühendku-
ningriik tagab range järelevalve kohustuste täitmise üle.

597. Maksude vähendamise kaotamine tulevikus, samal ajal kui ettevõte peaks saa-
vutama seatud eesmärgid, on tõhus vahend tagamaks, et ettevõtted täidavad kokkulepet 
ja jõuavad eesmärgile. Abi tagastamise mehhanismi, mis on proportsionaalne leppepe-
rioodi lõpuks saavutamata eesmärkidega, täiendab karistusmehhanism. Kokkulepped 
vaadatakse regulaarselt läbi. Mitut valdkonda hõlmava riigiabi hindamisel energiamak-
sude raames nõustus komisjon kohtlema põllumajandust võrdselt teiste majandusharu-
dega vastavalt suunistele keskkonnakaitsele antava riigiabi kohta. IPPC kokkulepped 
kinnitati suuniste punkti 51 lõike 1 alapunktis a.

598. Eraldi abimeede, mis näeb ette maksu alandamise 50% viie aasta jooksul, või-
maldab aiandussektoril korvata rahvusvahelise konkurentsivõime vähenemise kliima-
muutuse maksu kehtestamise tõttu. Selle õiguslik alus on põllumajandussektorile antava 
riigiabi suuniste punkt 5.5.4.

3�4 Juhtum NN �2/2004.
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14. kalandus

599. Juhtumitest, milles komisjon võttis 2005. aastal vastu otsuse, väärivad märki-
mist järgmised kolm.

600. 1999. ja 2000. aastal tehti 3 miljoni Inglise naela suurune investeering Shetlan-
dil asuvasse kalatöötlemisettevõttesse Shetland Leasing and Property Ltd.315 Komisjon sai 
juhtumist teada kaebuse teel. Uurimise tulemusel jõuti järeldusele, et investeeritud va-
hendid saadi kahest fondist, mida juhib Shetlandi Nõukogu (Shetland Islands Council), 
ja et kõnealune investeering on riigiabi. Investeering kujutas endast ühisturuga kok-
kusobimatut tegevusabi. Kuna aga samasugust rahastamist loetakse struktuurifondide 
valdkonnas erainvesteeringuks, siis asjaomaste ametiasutuste ja organite õiguspärase 
ootuse põhjendusel abi tagasimaksmist ei nõutud.

601. Komisjon kiitis heaks Ühendkuningriigi kava,316 mille eelarve on 1 miljon Ing-
lise naela ja mille eesmärk on toetada vabatahtlikku tellimissüsteemi, mis võimaldab 
lõhekasvatajatel koguda ja kõrvaldada kalakasvanduse jäätmeid. Oma otsuses märkis 
komisjon, et BSE (veiste spongioformse entsefalopaatia) kriisi kontekstis vastu võetud 
suunised, mis käsitlevad riigiabi andmist seoses TSE (transmissiivse spongioformse 
entsefalopaatia) proovide, surnud loomade ja tapamaja jäätmetega, kehtivad ka kalakas-
vandustes surnud kaladega seoses antava riigiabi suhtes.

602. Pärast jaanuari alguses Läänemerel olnud erakordselt tugevat tormi kiitis ko-
misjon heaks Läti teatatud kava,317 mille eesmärk on hüvitada kaluritele ja kalakasvataja-
tele tekitatud kahjud. Selles ei ole midagi ebatavalist, et pärast tormi või muud erakorra-
list sündmust, näiteks reostust, teatatakse sellistest abikavadest, kuid see oli esimene 
kord, kui uus liikmesriik teatas sellisest juhtumist.

15. süsi

603. 2005. aastal võttis komisjon vastu märkimisväärse arvu riigiabiga seotud otsu-
seid, mis käsitlevad söesektorit. Juunis kiideti heaks Saksamaa, Ungari ja Poola söesek-
torite ümberkorralduskavad.

604. Jaanuaris kiitis komisjon heaks aastatoetuse maksmise Saksamaal 2005. aastal. 
Märtsis kiideti heaks riigiabi, mida Saksamaa andis 2001. ja 2002. aastal oma söetööstu-
sele (kuigi nimetatud riigiabi oli ebaseaduslik, sest sellest ei teatatud). Juunis kiitis ko-
misjon heaks aastatoetuse maksmise Slovakkias 2004. aastal ja iga-aastase toetuse 
maksmise Poolas aastatel 2004–2010. Juulis andis komisjon loa maksta toetust Tšehhi 
Vabariigi uuele ortoligniidikaevandusele vastavalt piirkondliku riigiabi suunistele, sest 
söesektorit käsitlevaid õigusakte ei kohaldata ortoligniidi suhtes. Komisjon andis loa 
tegevuse lõpetamise toetuse andmiseks Tšehhi Vabariigi kaevandustele, 2005. aastal 

3�5 Juhtum C �3/2005.
3�6 Juhtum N 285/2005.
3�7 Juhtum N �77/2005.
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aastatoetuse andmiseks Slovakkia kaevandustele ja aastatel 2004–2006 iga-aastase toe-
tuse andmiseks Ungari kaevandustele.

16. transport318

16.1. Raudteetransport

605. 3. mail kiitis komisjon heaks Tšehhi Vabariigi abi319 uute raudteeveeremite ost-
miseks. Tšehhi ametiasutused garanteerivad 45 miljoni euro suurust laenu, mille kredii-
diasutus EUROFIMA annab Tšehhi Raudteele. Meetme kahjulik mõju on praeguste 
kauplemistingimuste juures väga väike. Esiteks tasub Tšehhi Raudtee laenult intressi, 
mis on küll turuintressist soodsam, ja maksab ka garantii eest. Teiseks kehtib garantii 
ainult raudtee-reisijateveo sektori suhtes, mis ei ole veel ELi õigusaktide alusel konku-
rentsile avatud.

606. 7. juunil kiitis komisjon heaks Madalmaade meetme,320 millega antakse toetust 
Euroopa rongijuhtimissüsteemi (ETCS), mis on uus signaliseerimise ja kiiruse kontrol-
li süsteem, paigaldamiseks kaubaveduritesse uuel kaubaveoraudteel, mida kutsutakse 
Betuwe liiniks. Liinile paigaldatakse ohutuse tagamise eesmärgil ETCS – uus Euroopa 
rongide juhtimise standard. Madalmaade valitsus hüvitab osa Betuwe liinil sõitma hak-
kavatesse esimestesse kaubaveduritesse ETCSi paigaldamisele tehtud kulutustest.

607. 3. märtsil kiitis komisjon heaks ettevõtte SNCF Freight ümberkorraldamiseks 
rakendatava abimeetme.321 Meede on osa ümberkorralduskavast, mis võimaldab taastada 
SNCFi elujõulisuse kaubavedude valdkonnas. Komisjon leidis, et kava on kooskõlas ELi 
õigusaktidega, sest abi antakse ainult nii palju kui vaja ning sellele on lisatud kompen-
seerivad meetmed, näiteks veomahtude vähendamine ja Prantsusmaa raudtee-kauba-
veo oodatud avamine konkurentsile.

16.2. Kombineeritud transport

608. 16. märtsil kiitis komisjon heaks Belgia abikava,322 mille eesmärk on anda toe-
tust kombineeritud transpordi seadmete ostmiseks Vallooni piirkonnas. 5. juulil kiideti 
heaks teine Belgia abikava,323 millega toetatakse riiklikke kombineeritud veoteenuseid. 
Kolmeaastane kava on suunatud kombineeritud veoteenust osutavatele ettevõtjatele, kes 

3�8 Järgmised transpordiga seotud juhtumid kuuluvad energeetika ja transpordi peadirektoraadi vas-
tutusalasse.

3�9 Juhtum N 323/2004 (Tšehhi Vabariik), riigi garantii Česke dráhyle (Tšehhi Raudteele) antud laenule 
raudtee veerevkoosseisu ostmiseks, komisjoni 3. mai 2005. aasta otsus.

320 Juhtum N 569/2004 (Madalmaad), abi Euroopa rongijuhtimissüsteemi (ETCS) ümberkorraldami-
seks kaubavedurite jaoks, komisjoni 7. mai 2005. aasta otsus.

32� Juhtum N 386/2004 (Prantsusmaa), ümberkorraldusabi ettevõttele SNCF Freight, komisjoni 2. 
märtsi 2005. aasta otsus.

322 Juhtum N 247/2004, kombineeritud transpordi abikava Valloonia piirkonnas, komisjoni �6. märtsi 
2005. aasta otsus.

323 Juhtum N 249/2004, kombineeritud transpordi abikava, komisjoni 5. juuli 2005. aasta otsus.
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kasutavad raudteeteenuseid. Abi eesmärk on kompenseerida maantee- ja raudteetrans-
pordi väliskulude vahe, mis on eriti suur lühikeste distantside puhul.

609. 16. märtsil kiitis komisjon heaks ka Saksamaa kava,324 mille eesmärk on ärgita-
da uute kombineeritud veoteenuste loomist ja toetada selleks vajalike seadmete ost-
mist.

610. 20. aprillil kiitis komisjon heaks Itaalia abikava325, mille eesmärk on ärgitada 
raskeveokite üleviimist maanteedelt merele. Seda eesmärki silmas pidades antakse toe-
tust maanteeveo-ettevõtjatele, kes kasutavad maanteeveo asemel olemasolevaid või uusi 
mereteid. Kava kehtib kolm aastat ja selle eelarve on 240 miljonit eurot. Üks abi saamise 
tingimusi on siiski, et abisaaja peab kasutama mereveoteenuseid kolm aastat pärast kava 
lõppemist.

16.3. Maanteetransport

611. 7. detsembril otsustas komisjon kiita heaks kontserni ABX Logistics ümber-
korralduskava326 rahalise osa, mille väärtus on 176 miljonit eurot. Otsuse aluseks olnud 
ümberkorralduskavaga, millega oluliselt vähendati kontserni ABX Worldwide, sealhul-
gas tema filiaalide ABX Germany ja ABX Netherlands veomahte, taastati kogu kontser-
ni elujõulisus ja anti kogu tema kapital üle erainvestorile, kes peab tegevust alustama 12 
kuu jooksul pärast otsuse vastuvõtmist. Ettevõtte ABX France kodumaine tegevus eras-
tati 2005. aastal.

612. Komisjon otsustas heaks kiita nimetatud meetmed, millest peaks piisama 
kontserni ABX Worldwide elujõu taastamiseks, isegi kui see tähendab kogu kontserni 
ABX Worldwide müümist. Just seetõttu seadis komisjon ümberkorraldusabi andmisel 
tingimuseks kontserni ABX müümise erainvestorile, kes peale turuhinna maksmise 
peaks tegema kontserni ka olulise rahalise sissemakse.

16.4. Õhutransport

Alitalia (Itaalia)

613. 7. juunil otsustas komisjon, et Alitalia ja tema teenuste osutamisega tegeleva 
tütarettevõtja rekapitaliseerimine ei hõlmanud riigiabi eeldusel, et tingimused, mille ko-
haselt riik peab käituma heaperemeheliku investorina, on täidetud. Ühelt poolt peab 
riigi osaluse muutmine vähemusosaluseks AZ Fly kapitali suurendamises tulevikus 1,2 
miljardi euro võrra toimuma sama hinna ja samade tingimustega nagu erainvestoritel. 
Sellega seoses sai komisjon rahvusvaheliselt pangalt kohustuse võtmise kirja, millega 

324 Juhtum N 238/2004 (Saksamaa), abikava uue kombineeritud transpordiga liikluse korraldamise 
rahastamiseks, komisjoni �6. märtsi 2005. aasta otsus.

325 Juhtum N 496/2003 (Itaalia), abi logistikaahelate arendamiseks ja erinevate transpordiliikide ühen-
damise ajakohastamiseks, komisjoni 20. aprilli 2005. aasta otsus.

326 Juhtum C 53/2003.
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nimetatud finantsasutus nõustub sõlmima eellepingu, millega tagatakse erainvestorite 
tõhus enamusosalus nimetatud rekapitaliseerimisel. See tagab, et Itaalia täidab 2004. 
aasta juulis võetud kohustuse ettevõte erastada. Lennuettevõtja rekapitaliseerimine, 
mille lõplikuks summaks kujunes 1 miljon eurot, toimus detsembris ja pankade garan-
tiid ei olnud vaja kasutada.

614. Teisalt peab riikliku valdusettevõtja Fintecna kavandatud 216 miljoni euro 
suurune investeering ettevõtte AZ Services maapealsesse tegevusse vastama turutingi-
mustele. Komisjon kontrollis sõltumatu uurimise abil, kas investeeringust saadav tulu 
vastab sellele, mida eeldab erainvestor. Rekapitaliseerimist alustati kava kohaselt det-
sembris.

615. Ümberkorraldamist uurides andis komisjon kolmandatele isikutele võimaluse 
esitada märkusi selle kohta, kuidas Alitalia on kasutanud 400 miljoni euro suurust lae-
nu, mille tagamiseks anti Itaaliale luba 20. juulil 2004. aastal. Märkuste põhjal analüüsis 
komisjon põhjalikult Alitalia tegevust, kasutades muu hulgas sõltumatut uurimist. Ko-
misjon asus seisukohale, et abi ei kuritarvitatud, et ettevõtte võimsus on kooskõlas võe-
tud kohustustega ning et uued lennuliinid toodavad kasumit.

Ryanair (Belgia)

616. 2004. aasta 12. veebruari otsuses, mis käsitleb lennuettevõttele Ryanair Valloo-
ni piirkonna ja riigile kuuluva Brüsseli Lõuna-Charleroi lennujaama (BSCA) poolt an-
tud eeliseid seoses lendude alustamisega Charleroi lennujaamast, märkis komisjon, et ta 
võib anda loa teatud tüüpi abile, mis võimaldab selgelt määratletud tingimustel arenda-
da uusi lennuliine. Otsuses tõdeti siiski, et teatud tüüpi abi on lubamatu.

617. Seoses sellega ja otsust kohaldades leppisid Belgia ametiasutused 2004. aastal 
Ryanairiga kokku, et osa ebaseaduslikust abist, umbes 4 miljonit eurot, pannakse ting-
deponeerimiskontole seniks, kuni oodatakse Esimese Astme Kohtu otsust hagis, mille 
lennuettevõtja esitas komisjoni otsuse tühistamiseks. Täiendava 2,3 miljoni euro tagasi-
nõudmiseks pidi Belgia Ryanairi Iiri kohtusse kaebama (kohtuasi on menetluses).

618. Pärast Ryanairi/Charleroi otsust võttis komisjon 9. detsembril vastu mitu suu-
nist, mis kajastavad õhutranspordisektoris viimasel ajal toimunud sündmusi: üheks neist 
on odavlennuettevõtjate tekkimine ja lennujaamade, eriti piirkondlike lennujaamade va-
helise konkurentsi tihenemine, mis on olnud viimastel aastatel eriti aktiivne, sest soovi-
takse ligi meelitada uusi lennuettevõtjaid. Nimetatud suuniste327 eesmärk on muuta ko-
haldatavad eeskirjad läbipaistvamaks, sätestades, mida komisjon lubab ja mida mitte.

Olympic Airways (Kreeka)

619. Septembris lõpetas komisjon uurimise, mis käsitles Kreeka poolt väidetavalt 
ebaseadusliku ja ühisturuga kokkusobimatu abi andmist lennuettevõtjale Olympic 

327 Komisjoni teatis “Ühenduse suunised lennujaamade rahastamise ja piirkondlikest lennujaamadest 
opereerivate lennuettevõtjate riikliku stardiabi kohta” (ELT C 3�2, 9.�2.2005, lk �).
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Airways. Komisjon otsustas, et pärast 11. detsembrit 2002 (s.o Kreeka lipu all tegutsevat 
vedajat käsitleva eelmise otsuse vastuvõtmise kuupäevast) jätkus Olympic Airwaysile ja 
Olympic Airlinesile ebaseadusliku abi andmine. Vaata ka D-osas viidet Euroopa Kohtu 
otsusele, mis käsitleb sellise abi tagastamist.

620. Uurimismenetlust alustades avaldas komisjon kahtlusi seoses sellega, et Olym-
pic Airways on jätkuvalt vabastatud maksu- ja sotsiaalkindlustuse kohustustest, ja ka 
sellega, kuidas Olympic Airlines 2003. aastal asutati.

621. 2003. aasta detsembris koondati lennutegevused, millega enne tegelesid kont-
serni Olympic Airways Group ettevõtted Olympic Airways, Olympic Aviation ja Olym-
pic Macedonian, uude ettevõttesse, mis sai nimeks Olympic Airlines. Pärast Olympic 
Airwaysi ja Olympic Airlinesi varade süvendatud uurimist leidis komisjon 14. detsemb-
ril, et Kreeka oli andnud ebaseaduslikku ja ühisturuga kokkusobimatut abi mitme meet-
me kaudu, sealhulgas vabastades maksu- ja sotsiaalkindlustuse kohustusest, hinnates 
üle Olympic Airwaysilt Olympic Airlinesile üleantud varasid, andes riigipoolseid raha-
lisi toetusi Olympic Airwaysile ja liisides lennukit Olympic Airlinesile turuhinnast ma-
dalama hinnaga.328

Lennujaama infrastruktuur (Saksamaa ja Belgia)

622. Lisaks eelnimetatutele võttis komisjon 2005. aastal vastu kaks otsust, mis käsit-
lesid lennujaama infrastruktuuri rahastamist. 19. jaanuaril otsustas komisjon, et Saksa-
maa abikava329 piirkondlike lennujaamade ehitamiseks ja arendamiseks struktuuriliselt 
nõrkades piirkondades on kooskõlas ELi riigiabieeskirjadega. Kava kohaselt antakse 
toetusi, mida kasutatakse, et katta kõikidele potentsiaalsetele kasutajatele võrdsetel tin-
gimustel avatud lennujaama infrastruktuuridesse tehtud investeeringuid. Lennujaama 
igapäevased tegevuskulud siiski abikõlblikud ei ole, samuti ei tohi kava raames rahasta-
da kõnealust lennujaama kasutava lennuettevõtja eriinvesteeringuid.

623. Teine lennujaama infrastruktuuri käsitlev otsus oli seotud Deurnes asuva 
Antwerpeni rahvusvahelise lennujaama arendamise ja haldamisega avaliku ja erasekto-
ri koostöös.330 20. aprillil otsustas komisjon, et riigi panuse suuruse määramine ja äripart-
neri valik toimus avatud ja mittediskrimineeriva riigihankemenetluse raames, milles 
järgiti konkurentide võrdse kohtlemise põhimõtet ja millega tagati, et riigi osalus piir-
dub vähima vajalikuga.

328 Juhtum C ��/2004.
329 Juhtum N 644i/2002 (Saksamaa), komisjoni �9. jaanuari 2005. aasta otsus.
330 Juhtum N 355/2004 (Belgia), komisjoni 20. aprilli 2005. aasta otsus.
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c. riigiaBi kÄsitleVate otsuste tÄitMine

1. sissejuhatus

624. Riigiabi tegevuskavas rõhutatakse, et riigiabi kontrollimise tõhusus ja usaldus-
väärsus eeldab komisjoni otsuste nõuetekohast täitmist, eriti seoses ebaseadusliku ja 
kokkusobimatu abi tagastamisega. Riigiabi tegevuskavas on sätestatud, et komisjon 
püüab saavutada seda, et tagastamisotsused täidetakse tulemuslikult ja kiiresti, sest see 
tagab kõikide abisaajate võrdse kohtlemise.

625. 2005. aastal jätkas konkurentsi peadirektoraadi täitevüksus komisjoni tagasta-
misotsuste täitmiseks liikmesriikide poolt võetud meetmete jälgimist. Veel täitmata ta-
gastamisotsuste arv kahanes 94-lt (31. detsembril 2004) 75-le (31. detsembril 2005). 
2005. aasta jooksul võttis komisjon vastu 12 uut tagastamisotsust. Sama aja jooksul lõ-
petati 31 tagastamisjuhtumit.

626. Menetluses olevate tagastamisjuhtumite geograafiline jagunemine on suhteli-
selt stabiilne: ikka on kõige rohkem tagastamisjuhtumeid menetluses Saksamaal (35%). 
Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa juhtumid moodustavad 53% kõikidest menetluses 
olevatest tagastamisjuhtumitest. Kuueteistkümnes liikmesriigis juhtumeid menetluses 
ei ole. Peaaegu kaks kolmandikku kõikidest menetluses olevatest tagastamisjuhtumitest 
on seotud üksiktoetustega, ülejäänud abikavadega.

627. Asjaomaste liikmesriikide esitatud teabest nähtub, et viimastel aastatel on ta-
gasi nõutud suur kogus ebaseaduslikku ja kokkusobimatut abi. 2005. aastal teatati ko-
misjonile suurtest summadest, mis nõuti tagasi seoses väikese arvu hiljuti vastu võetud 
otsustega, näiteks Saksamaa liidumaade pankasid ja Bulli käsitlevad otsused. Selle tule-
musel on tagastatud abi kogusumma märkimisväärselt suurem. Alates 2000. aastast vas-
tu võetud otsuste kohaselt tagastatavast 8,6 miljardist eurost oli 2005. aasta lõpuks tege-
likult tagasi makstud umbes 8,2 miljardit eurot (6 miljardit eurot põhisummadena ja 
peaaegu 2,2 miljonit eurot intressidena). Intressideta moodustab see tagastatavast kogu-
summast 71%.331

628. 2005. aasta jooksul teostas komisjon kõikide menetluses olevate tagastamisot-
suste põhjalikku ja järjepidevat järelkontrolli, et tagada nende tõhus täitmine. Kui ko-
misjoni arvates ei rakendanud teatav liikmesriik selle õigussüsteemis olemasolevaid 
vajalikke meetmeid otsuse täitmiseks, võttis komisjon õiguslikke meetmeid vastavalt 
asutamislepingu artikli 88 lõikele 2 või artikli 228 lõikele 2. 2005. aastal otsustas komis-

33� Tuleks meeles pidada, et nimetatud statistilised andmed on esitatud ainult nende menetluses ole-
vate tagastamisjuhtumite kohta, mille kohta liikmesriigid on esitanud suhteliselt täpsed andmed. 
Alates 2000. aastast vastu võetud �04 tagastamisotsusest 3� puhul ei ole asjaomased liikmesriigid 
veel esitanud usaldusväärseid andmeid kõnealuse riigiabi summade kohta. Eriti vähe on esitatud 
tagastatavaid summasid puudutavat teavet abikavade, eriti maksualaste ja maksulaadsete meet-
mete ja tagatisi hõlmavate abimeetmete kohta. Komisjon jätkab jõupingutusi liikmesriikidelt asja-
omaste riigiabi summade kohta teabe saamiseks.
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jon kolmel juhul algatada artikli 88 lõikes 2 ettenähtud menetlused tagastamisotsuse 
täitmata jätmise eest; nimetatud juhtumeid on kirjeldatud allpool.

2. Üksikud juhtumid

Municipalizzate (Itaalia)332

629. 19. jaanuaril333 otsustas komisjon kaevata Itaalia Euroopa Kohtusse 5. juuni 
2002. aasta otsuse täitmata jätmise eest. Otsuses oli sätestatud, et abi, mis Itaalia oli and-
nud avalikku teenust osutavatele ettevõtetele, oli kokkusobimatu ja tuli abisaajatelt taga-
si nõuda. Kaks aastat pärast otsuse vastuvõtmist jõudis komisjon järeldusele, et Itaalia ei 
ole rakendanud ühtegi tõhusat siseriiklike õigusaktidega ettenähtud meedet abi kohe-
seks tagastamiseks. Itaalia rakendas ainult esialgseid meetmeid, mitte ei andnud abi-
saajatele konkreetset korraldust abi tagastada.

Thüringen Porzellan GmbH, Kahla (Saksamaa)334

630. 16. veebruaril leidis komisjon, et Saksamaa ei olnud täielikult täitnud 30. ok-
toobri 2002. aasta tagastamisotsust, mis käsitles Saksa portselanitootjale Kahla Porzel-
lan GmbH ja tema õigusjärglasele Kahla/Thüringen Porzellan GmbH antud abi tagasta-
mist. Komisjon on seisukohal, et Saksamaa jättis osa otsuses nimetatud ebaseaduslikust 
ja kokkusobimatust abist tagasi nõudmata.

Kiireloomuline tööhõiveabi (Itaalia)335

631. 6. aprillil otsustas komisjon kaevata Itaalia Euroopa Kohtusse 30. märtsi 2004. 
aasta tagastamisotsuse täitmata jätmise eest. Otsus sätestas, et Itaalia abi likvideerimisel 
olevaid ettevõtteid omandavatele ettevõtetele oli riigiabieeskirjadega vastuolus ja tuleb 
abisaajatelt tagasi nõuda. Meetme eesmärk oli kaitsta suurte raskustes olevate ettevõtete 
töökohti, vähendades sotsiaalkindlustusmakseid. Aasta pärast tagastamisotsuse vastu-
võtmist ei olnud Itaalia veel komisjonile teatanud ühestki otsuse täitmiseks võetud 
meetmest.

Baskimaa maksuabimeetmed (Hispaania)336

632. 20. detsembril otsustas komisjon kaevata Hispaania Euroopa Kohtusse kolme 
Baskimaa maksuabimeetmeid käsitleva otsuse täitmata jätmise eest. Nimetatud tagasta-
misotsustes oli sätestatud, et Baskimaa maksuabimeetmed, millega uued ettevõtted va-
bastati kümneks aastaks ettevõtte tulumaksust, on riigiabieeskirjadega vastuolus. Neli 

332 CR 27/�999.
333 Juhtum C 207/2005.
334 CR 62/2000.
335 CR 62/2003.
336 CR 58/�999, CR 59/�999 ja CR 60/�999.
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aastat pärast otsuste vastuvõtmist ei ole veel märke sellest, et Hispaania oleks võtnud 
mingeid konkreetseid meetmeid kõnealuse maksuabikava lõpetamiseks või juba välja 
makstud ebaseadusliku ja kokkusobimatu abi tagasinõudmiseks.

Deggendorfi kohtuasja kohaldamine – abi ettevõttele ACEA Electrabel (Itaalia)337

633. 2003. aastal alustas komisjon asutamislepingu artikli 88 lõikes 2 ettenähtud 
menetlust seoses kaugkütteprojektiga Rooma ligidal, kohaldades Deggendorfi kohtuas-
ja, sest abi saaja oli ACEA, mis kuulub Rooma omavalitsusele.338 Vahepeal asutas ACEA 
koos Belgia äriühinguga Electrabel ühisettevõtte, mille nimi on AceaElectrabel. Abi-
saajaks sai ühisettevõtte tütarettevõte AceaElectrabel Produzione, mille üle Acea ja 
Electrabel omavad ühiskontrolli.

634. 16. märtsil otsustas komisjon lõpetada menetluse otsusega, mis kinnitab, et 
meede kujutab endast kokkusobivat abi ja et hoolimata abisaaja nime muutumisest jääb 
abisaaja samaks mis municipalizzate juhtumis. Positiivne otsus võeti vastu tingimusel, et 
abi antakse alles pärast ebaseaduslikuks ja kokkusobimatuks tunnistatud abi tagasta-
mist.

635. Augustis otsustas AceaElectrabel Produzione kaevata nimetatud otsuse edasi 
Esimese Astme Kohtusse.

D. ValituD kohtuasjaD

Streekgewest Westelijk Noord-Brabant339

636. Jäätmekogumise eest vastutav organ Streekgewest Westelijk Noord-Brabant 
pidi maksma maksu iga jäätmete töötlemiskeskusesse viimise korra eest. Ta nõudis 
makstud summa hüvitamist põhjendusega, et maksu kehtestamisega rikuti asutamisle-
pingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud maksete peatamise kohustust. Maksu kehtestamise ja 
sellest vabastamise seaduse muudatused jõustusid enne, kui komisjon oli need heaks 
kiitnud. Pärast nimetatud meetmete uurimist otsustas komisjon siiski, et ükski abi ele-
ment ei olnud ühisturuga kokkusobimatu.

637. 13. jaanuari kohtuotsuses eelotsusetaotluse kohta, mille esitas siseriiklik ko-
hus, kelle poole selles asjas oli pöördutud, väitis Euroopa Kohus, et maksud ei kuulunud 
riigiabi käsitlevate sätete kohaldamisalasse, välja arvatud juhul, kui nad moodustavad 
abimeetme rahastamisvahendi selliselt, et on selle meetme oluliseks osaks. Selline tihe 
seos ja vastastikune sõltuvus esineb ainult juhul, kui maksutulud on tingimata ette näh-
tud antava abi rahastamiseks. Kui selline seos on olemas, mõjutab maksutulu otseselt 
antava abi suurust ja järelikult ka abimeetme kokkusobivust ühisturuga. Sellise seose 

337 Juhtum C 35/2003, Lazio – kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine.
338 Vt juhtumit CR 27/�999, millele on viidatud punktis 629.
339 Kohtuasi C-�74/2002, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant.
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korral tuleb teatisesse märkida rahastamise viis ja seega kehtib maksu enda suhtes ra-
kendamiskeeld.

638. Euroopa Kohus märkis veel, et artikli 88 lõike 3 viimane lause on vahetu õigus-
mõjuga. See tähendab, et kui maks moodustab abimeetme olulise osa, peab liikmesriik 
põhimõtteliselt tagastama maksu, mis on kehtestatud ELi õigust rikkudes. Üksikisikud 
saavad siseriiklikus kohtus toetuda nimetatud artikli vahetule õigusmõjule mitte ainult 
siis, kui konkurentsi kahjustamine on neid mõjutanud, vaid ka lihtsalt selleks, et nõuda 
kõnealuse sättega vastuolus oleva maksu tagastamist, loomulikult tingimusel, et asja-
omane isik pidi tasuma maksu, mis kehtestati asutamislepingut rikkudes.

F. J. Pape340

639. Kooskõlas eelnimetatud Streekgewest Westelijk Noord-Brabanti kohtuasjas 
tehtud otsusega uuris Euroopa Kohus F. J. Pape’i kohtuasja puhul, kas maks oli abimeet-
me oluliseks osaks. Sarnaselt Streekgewesti juhtumile alustasid Madalmaad abi andmist 
enne, kui komisjon oli selle heaks kiitnud. Euroopa Kohus otsustas 13. jaanuaril, et 
maksu ja abimeetme vahel puudus piisav seos, sest vastavalt Madalmaade seadusele on 
pädevatel asutustel õigus kasutada maksutulu mitmesugustel eesmärkidel. Seetõttu ei 
mõjutanud maksutulu otseselt abi suurust ja Euroopa Kohus otsustas, et maksu ja abi-
meetme vahel puudus seos, mis kohustaks liikmesriiki maksu hr Pape’ile tagastama.

Confédération nationale du Crédit mutuel v. komisjon341

640. Nimetatud 13. jaanuari otsusega tühistas Esimese Astme Kohus komisjoni 15. 
jaanuari 2002. aasta otsuse, millega tunnistati Prantsusmaa poolt Crédit Mutuel’ile an-
tud abi ühisturuga kokkusobimatuks. Abi anti reguleeritud säästuhoiuste kogumise ja 
haldamise vormis „livret bleu” süsteemi alusel. Prantsusmaa ja Crédit Mutuel kaebasid 
otsuse edasi Esimese Astme Kohtusse.

641. Esimese Astme Kohus tühistas komisjoni otsuse piisavate põhjenduste puudu-
mise tõttu vastavalt asutamislepingu artiklile 253.

642. Esiteks teatas Esimese Astme Kohus, et abi määratlus otsuse resolutiivosas ei 
võimaldanud asjaomastel isikutel kindlaks teha riigiabimeetmeid, mis komisjoni otsuse 
kohaselt kujutasid endast abi. Seetõttu ei saanud kohus kasutada oma õigust nimetatud 
meetmete hindamist kontrollida.

643. Teiseks, kuna otsuse resolutiivosa ja põhjendus moodustavad nähtamatu ter-
viku, uuris Esimese Astme Kohus otsuse teisi osi ja eriti artikli 87 lõike 1 tingimuste 
analüüsi. Kohus jõudis järeldusele, et otsuse teistes osades ei leidunud piisavalt põhjen-
dusi meetmete käsitlemiseks abina.

340 Kohtuasi C-�75/02, F. J. Pape v. minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
34� Kohtuasi T-93/02, Confédération nationale du Crédit Mutuel v. komisjon.



17�

III. Riigiabi kontroll

Belgia v. komisjon342

644. Nimetatud kohtuasjas taotles Belgia komisjoni määruse (EÜ) nr 2204/2002, 
mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist tööhõivealase riigiabi 
suhtes, tühistamist. 14. aprilli kohtuotsuses jättis Euroopa Kohus Belgia apellatsioon-
kaebuse rahuldamata, toetas komisjoni määrust ja teatas seoses komisjoni ja nõukogu 
vastavate volitustega riigiabi valdkonnas järgmist.

645. Euroopa Kohus teatas, et komisjon ei ületanud riigiabi vastavuse kriteeriumi-
de kindlaksmääramisel oma volitusi. Komisjon ei pidanud piirduma ainult oma varase-
ma praktika lihtsa kodifitseerimisega, vaid ta võis kasutada oma kogemusi uute, sealhul-
gas isegi olemasolevatest rangemate vastavuskriteeriumide kehtestamisel. Nõukogu 
andis nõukogu määrusega (EÜ) nr 994/98 komisjonile pädevuse teatada, et teatud abi 
liigid on ühisturuga kokkusobivad ja on vabastatud teatamiskohustusest. Samas ei and-
nud nimetatud määrus komisjonile volitust tõlgendada artikli 87 lõiget 1 ning anda ül-
dist ja siduvat riigiabi mõiste määratlust vastavalt artikli 87 lõikele 1.

Sniace v. komisjon343

646. Esimese Astme Kohtu 14. aprilli otsuses selgitati eeldusi abisaaja konkurendi 
poolt Euroopa kohtutesse esitatud hagi uurimisse võtmiseks. Kõnealuses kohtuasjas 
vaidlustas hageja, Hispaania tehis- ja sünteeskiudude tootja Sniace, komisjoni otsuse, 
millega anti Austriale luba anda riigiabi ettevõttele Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG 
(edaspidi „LLG”).

647. Esimese Astme Kohus rõhutas, et konkurent peab komisjoni otsuse vaidlusta-
miseks tõestama, et otsus puudutab teda isiklikult. Selleks tuleb arvesse võtta kahte as-
jaolu:

• esiteks konkurendi osa kohtueelses menetluses: Sniace osa kohtueelses menetluses 
oli väike, sest ta ei esitanud komisjonile kaebust ja tema märkused menetluse käiku 
eriti palju ei määranud;

• teiseks hageja esitatud tõendeid selle kohta, et otsus võib mõjutada tema seisundit 
turul: Esimese Astme Kohus märkis, et hageja ei tegutsenud LLGga samal turul ega 
kavatsenud ka tulevikus samal turul tegutseda; peale selle ei suutnud hageja piisavalt 
tõendada, et vaidlustatud otsus võib oluliselt mõjutada tema seisundit turul, sest ta 
väited põhinesid eeldustel, mida ei toetanud ükski tõend ja milles ei toodud ühtegi 
näidet kantud kahjude või negatiivsete tagajärgede kohta.

648. Seetõttu teatas Esimese Astme Kohus, et Sniace esitatud hagi on vastuvõeta-
matu, sest komisjoni otsus ei puuduta hagejat isiklikult.

342 Kohtuasi C-��0/03, Belgia v. komisjon.
343 Kohtuasjad T-88/0� ja T-�4�/03, Sniace v. komisjon.
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Itaalia komisjoni vastu344

649. 10. mai kohtuotsusega nimetatud kohtuasjas tühistas Euroopa Kohus osaliselt 
komisjoni 6. augusti 1999. aasta otsuse, millega algatati menetlus seoses kontserni Tir-
renia di Navigazione ettevõtetele antud riigiabiga. Itaalia taotles otsuse tühistamist osas, 
milles nõuti kõnealuse abi peatamist.

650. Kohtuotsus on huvipakkuv, sest selles selgitatakse mõningaid menetluseeskir-
ju, mida komisjon kasutab abimeetmete hindamisel.

651. Esiteks, seoses komisjoni võimalusega anda uue abimeetme peatamise korral-
dus, oleks pidanud enne peatamist andma liikmesriigile võimaluse arutada kõiki võeta-
vaid meetmeid ja esitada märkusi. Kõnealuses juhtumis ei arutanud komisjon Itaalia 
ametiasutustega maksustamise süsteemi, mida rakendati Tirrenia kontserni laevade kü-
tuse ja määrdeõlidega varustamiseks. Seetõttu otsustas Euroopa Kohus, et komisjoni 
otsus tuleks osaliselt tühistada selles osas, milles nõuti nimetatud abimeetme peata-
mist.

652. Teiseks, mis puutub komisjoni väidetavasse võimu kuritarvitamisse, märkis 
Euroopa Kohus, et võimu kuritarvitamine oleks toimunud ainult juhul, kui oleks olnud 
kindel, et meetmed kujutasid endast olemasolevat abi või ei sisaldanud teatavat abi. Sel-
lisel juhul ei oleks komisjonil olnud õigust liigitada need uuteks abimeetmeteks ja järe-
likult anda korraldus nende peatamiseks. Kõnealuses juhtumis ei olnud uuteks abimeet-
meteks liigitatud meetmete peatamise näol tegemist võimu kuritarvitamisega.

653. Lõpetuseks uuris Euroopa Kohus, kas komisjonil oli õigus, kui ta liigitas avaot-
suses meetmed uueks abiks. Esiteks teatas Euroopa Kohus, et kõnealuse abi olemasole-
vaks abiks arvanud liikmesriigi kohustus oli võimalikult varases etapis, kohe, kui komis-
jon pööras tähelepanu asjaomastele meetmetele, esitada komisjonile teave, millel selline 
seisukoht põhines. Kui selline teave võimaldab komisjonil ajutises hinnangus asuda sei-
sukohale, et tõenäoliselt kujutavad kõnealused meetmed endast olemasolevat abi, peaks 
ta neid käsitlema vastavalt artikli 88 lõigetes 1 ja 2 ettenähtud menetlusliku raamistiku 
kohaselt. Kõnealusel juhul seda siiski ei tehtud.

Komisjon v. Kreeka345

654. 11. detsembril 2002. aastal võttis komisjon vastu otsuse, millega tunnistati 
Olympic Airwaysile antud ümberkorraldusabi ebaseaduslikuks ja kokkusobimatuks. 
Seejärel anti Kreekale korraldus abi tagasi nõuda.

655. Kreeka võttis abi tagasinõudmiseks mõned esialgsed meetmed. Pärast tagasta-
misotsuse vastuvõtmist aga viis Kreeka Olympic Airwaysi personali ja enamiku tulutoo-
vatest varadest võlgade ja põhjenduseta üle uude ettevõttesse Olympic Airlines ja muu-

344 Kohtuasi C-400/99, Itaalia v. komisjon.
345 Kohtuasi C-4�5/03, komisjon v. Kreeka.
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tis võimatuks eelmise ettevõtte võlgade tagasinõudmise uuelt ettevõttelt. Seetõttu esitas 
komisjon Kreeka vastu Euroopa Kohtus tegevusetuse hagi.

656. 12. mail tegi Euroopa Kohus otsuse, et abisaaja varade ülevõtmine toimus nii, 
et tema võlgade tagasinõudmine muutus võimatuks. Tehinguga takistati tagastamisot-
suse tõhusat täitmist. Seega kahjustati tagastamisotsuse eesmärki – taastada konku-
rents.

657. Kreeka võetud meetmete tulemusel ei tagastatud Olympic Airwaysi võlgneta-
vaid summasid, sest meetmed olid puudulikud, hilinesid (neid ei võetud ettenähtud 
kahe kuu jooksul) või ei olnud siduvad. Seetõttu otsustas Euroopa Kohus, et Kreeka 
jättis komisjoni otsuse täitmata.

Corsica Ferries France SAS v. komisjon

658. Esimese Astme Kohus tühistas 15. juunil346 komisjoni 9. juuli 2003. aasta otsu-
se, mis käsitles Prantsuse parvlaevaettevõtte SNCM rekapitaliseerimist. Esimese Astme 
Kohus tühistas otsuse asjaolu tõttu, et komisjoni analüüs, mis käsitles varade müügist 
saadud 12 miljoni euro suurust tulu, ei võimaldanud komisjonil kinnitada, et abisumma 
piirdus rangelt vajaliku miinimumiga. Kõik teised hageja vastuväited lükati siiski taga-
si.

CDA v. komisjon347

659. 19. oktoobril ülalnimetatud kohtuasjas tehtud kohtuotsusega tühistas Esimese 
Astme Kohus osaliselt Saksamaa poolt CDA Compact Disc Albrechts GmbH’le (Tüü-
ringi liidumaa) antud abi käsitleva komisjoni otsuse osas, millega anti Saksamaale kor-
raldus nõuda tagasi abi, mis anti algsest abisaajast erinevatele ettevõtjatele.

660. Esiteks teatas Esimese Astme Kohus, et ettevõtjatele saab anda abi tagastamise 
korralduse ainult juhul, kui on tõestatud, et nimetatud ettevõtja sai tõepoolest abi. Seda 
ei saa tõestada, kui abi suunati algselt abisaajalt ettevõtjalt teisele pettuse teel. Komisjon 
peaks kasutama kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, et saada liikmesriigilt täpse-
mat teavet ümbersuunatud abi summa kohta.

661. Teiseks teatas Esimese Astme Kohus, et abi tagasimaksmise korralduse laien-
damine algsest abisaajast ettevõtjast erinevale ettevõtjale on võimalik juhul, kui on tu-
vastatud tagastamiskorralduse täitmisest kõrvalehoidumine. Sellist kõrvalehoidumist 
on aga kõnealuse kohtuasja puhul raske tuvastada. Isegi kui vastab tõele see, et õigus-
järglasest ettevõte kasutas varasid algse abisaaja tegevuse jätkamiseks, ja isegi kui varade 
üleandmise eesmärk oli säästa osa varadest õiguslikust ja majanduslikust ebakindlusest, 
ei piisanud sellest näitamaks, et sooviti tahtlikult kõrvale hoiduda komisjoni tagasta-
miskorralduse täitmisest. Asjaolud, mida Esimese Astme Kohus võttis arvesse väidetava 
kõrvalehoidmise tagasilükkamisel, olid asjaolu, et õigusjärglane maksis varade eest tu-

346 Kohtuasi T-349/03, Corsica Ferries France SAS v. komisjon.
347 Kohtuasi T-324/00, CDA v. komisjon.
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ruhinda, ja asjaolu, et varade üleandmiseks korraldati avatud ja tingimusteta pakkumis-
menetlus.

Nazairdis348

662. See kohtuasi käsitles Prantsuse kohtu esitatud eelotsust küsimuses, kas Prant-
suse jaemüügikaupluste tasutud progresseeruv maks (TACA maks) on käsitletav riigi-
abina. Euroopa Kohus kohaldas eelnimetatud Streekgewesti ja Pape’i kohtuasjades sä-
testatud kriteeriume.

663. TACAst saadud tulu kasutati mitmel viisil. Algselt kasutati seda nn lõpetamis-
toetuse maksmiseks, st anti toetust kaupmeestele ja käsitöölistele pärast 60aastaseks saa-
mist, kui nad olid lõpetanud igasuguse kutsetegevuse. Alates TACA kehtestamisest on 
kõnealuse maksu tulud märkimisväärselt kasvanud ning tulude ülejääk paigutati käsi-
töönduse ja tööstuse või kaubanduse kutsealal tegutsevate füüsilisest isikust ettevõtjate 
põhilistesse vanaduskindlustusskeemidesse ning FISACisse349 ja CPDCsse.350 Kõikide 
eelnimetatud eraldiste puhul oli eriomaste õigusaktidega määratud, kes otsustab, kui 
suur osa maksutulust kulutatakse teatud eesmärgil ja/või kuidas määratakse taotlejale 
makstava summa suurust.

664. 2001. aasta aprillis esitasid põhikohtuasja hagejateks olevad äriühingud Prant-
susmaa siseriiklikele kohtutele mitu hagi TACA kogumise eest vastutava asutuse vastu. 
Hagides taotleti viimaste aastate jooksul TACA maksuna eraldatud summade tagasi-
maksmist. Nad väitsid, et TACA on ebaseaduslik, sest ta moodustab komisjonile mitte-
teatatud riigiabimeetmete olulise osa.

665. 27. oktoobri kohtuotsuses uuris Euroopa Kohus väikeste jaemüügikaupluste 
vabastamist TACA maksust. Kohus otsustas, et väikeste jaemüügikaupluste TACA mak-
sust vabastamise võimalik ebaseaduslikkus ei mõjutanud maksu enda seaduslikkust. 
Teiseks märkis kohus eelnimetatud Streekgewesti ja Pape’i kohtuasjadele viidates, et 
maksu saab käsitleda abimeetme olulise osana ainult juhul, kui maksu ja abimeetme 
vahel on seos. See tähendab, et maksutulud on tingimata ette nähtud antava abi rahas-
tamiseks. Kui selline seos on olemas, mõjutab maksutulu otseselt antava abi suurust 
ning kokkuvõttes hinnangut selle abi kokkusobivuse kohta ühisturuga.

666. Kõnealuse kohtuasja puhul jõudis Euroopa Kohus järeldusele, et selline seos 
puudus. Kohus juhtis tähelepanu järgmistele asjaoludele: siseriiklikes õigusaktides ei 
olnud sätestatud mitte TACA seos väidetava abimeetmega, vaid oli sõltumata maksutu-
lust kindlaks määratud eeldatava abi minimaalse ja maksimaalse väärtuse vaheline 
summa; asjaomaste fondide tegevus ei kujutanud endast majandustegevust; ministritele 
oli antud kaalutlusõigus paigutada TACA tulusid kindlustusfondidesse.

348 Ühendatud kohtuasjad C-266/04–C-270/04 ja C-32�/04–C-325/04, Nazairdis (praegu Distribution 
Casino France).

349 Käsitöö ja Kaubanduse Toetusfond (Fonds d´intervention pour la sauvegarde de l´artisanat et du 
commerce).

350 Kütusekaubanduse Komitee (Comité professionnel de la distribution des carburants).
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667. Seetõttu ei saa ettevõtjad, kes maksavad TACA maksu, siseriiklikes kohtutes 
toetuda maksuvabastuse võimalikule ebaseaduslikkusele, et vältida maksu tasumist või 
taotleda selle tagasimaksmist.

e. statistika

Joonis 6
2000.–2005. aastal registreeritud riigiabijuhtumite (välja arvatud põllumajandus-, 
kalandus-, transpordi- ja sõetootmissektoris) arvu suundumus
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Joonis 8
2005. aastal liikmesriikides vastu võetud otsused
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a. laieneMine ja lÄÄne-Balkan

668. 3. oktoobril alustas komisjon liitumisläbirääkimisi Türgi ja Horvaatiaga. Kon-
kurentsipeatükki käsitleva arutelu („acquis’ läbivaatamise”) esimene voor toimus no-
vembris ja detsembris. Kandidaatriigid peavad kehtestama monopolivastast võitlust 
ning ühinemiste kontrolli ja riigiabi kontrolli käsitleva õigusliku raamistiku, asutama 
konkurentsi- ja riigiabiametid ning tagama võimaliku ühinemise ajaks nimetatud ees-
kirjade tõhus täitmine.

669. Vahetult enne Rumeenia ja Bulgaaria ühinemist 2007. aastal jälgis komisjon 
ettevalmistusi liikmekssaamiseks ja abistas konkurentsieeskirjade täitmisel.

670. Komisjon vaatas läbi riigiabimeetmed, millest Bulgaaria teatas vastavalt ühi-
nemislepingus sätestatud nn olemasoleva abi andmise mehhanismile. Nimetatud meh-
hanism näeb ette, et pärast ühinemist rakendatavad abimeetmed, mida peetakse riigi-
abiks asutamislepingu tähenduses ja ei kuulu olemasoleva abi loetellu, loetakse pärast 
ühinemist uueks abiks.

671. Rumeenia puhul jälgis komisjon riigiabieeskirjade täitmist, vaadates läbi kõik 
otsuste ettepanekud, enne kui Rumeenia need lõplikult vastu võttis. 25. oktoobril võttis 
komisjon vastu aruande, mis käsitles Rumeenia edusamme konkurentsipoliitika vald-
konnas,351 leides, et Rumeenia on teinud konkurentsieeskirjade täitmisel, eriti riigiabi 
kontrolli valdkonnas, märkimisväärseid edusamme.

672. Konkurentsi peadirektoraat aitas aktiivselt kaasa hästi toimivate konkurent-
sieeskirjade loomisele Lääne-Balkani riikides. Aidati koostada konkurentsi- ja riigiabi-
seadusi, anti nõu eeskirjade täitmiseks ja konkurentsidistsipliini soodustamiseks vajali-
ke asutuste loomisel.

B. kahepoolne koostöö

1. sissejuhatus

673. Konkurentsi peadirektoraat teeb kahepoolset koostööd paljude konkurentsi-
asutustega, eriti ELi peamiste kaubanduspartnerite konkurentsiasutustega. Euroopa Lii-
dul on konkurentsialased erikoostöölepingud Ameerika Ühendriikide, Kanada ja Jaa-
paniga. Lõuna-Koreaga tehakse ametlikku koostööd vastastikuse mõistmise me- 
morandumi alusel.

674. Nende erikoostöölepingute eesmärgiks on vastastikune täitetegevusest teavita-
mine, täitetegevuse kooskõlastamine ja mittekonfidentsiaalse teabe vahetamine. Lepin-

35� Üldine seirearuanne Rumeenia valmisoleku kohta Euroopa Liiduga ühinemiseks, SEK(2005) �354 
(lõplik), �. lisa.
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gu kohaselt võib üks osapool taotleda, et teine osapool viiks läbi täitetegevusi (viisakus), 
ja üks osapool võib täitetegevuses arvestada teise osapoole oluliste huvidega (traditsioo-
nid).

675. Euroopa Liit on sõlminud ka mitmeid vabakaubanduslepinguid, mis tavaliselt 
sisaldavad ka põhilisi sätteid koostöö kohta konkurentsiküsimustes. Nende lepingute 
näitena võib nimetada EuroMedi lepinguid ja lepinguid teatavate Ladina-Ameerika rii-
kidega ning Lõuna-Aafrikaga. Komisjoni ja OECD liikmesriikide vaheline koostöö toi-
mub OECD poolt 1995. aastal vastuvõetud soovituste alusel.

2. kokkulepped usa, kanada ja jaapaniga

Ameerika Ühendriigid

676. Koostöö Ameerika Ühendriikidega põhineb konkurentsialast koostööd käsit-
levatel erilepingutel.352

677. 18. novembril vormistas komisjon Ameerika Ühendriikidega sõlmitava 
õhutranspordi uue kokkuleppe eelnõu, mis asendab olemasolevaid kahepoolseid lepin-
guid, mille on sõlminud liikmesriigid (vt I.B.3.2 osa). Kokkulepitud institutsioonilise 
koostöö raamistikus on üldiselt sätestatud samad koostöövormid, nagu olemasolevates 
komisjoni ja USA justiitsministeeriumi monopolivastase osakonna ning USA föderaal-
se kaubanduskomisjoni vahelist koostööd reguleerivates EÜ ja USA vahelistes lepingu-
tes. Siia kuulub asjaomastest juhtumitest teavitamine, üldise ja ka juhtumitega seotud 
teabe vahetamine, korrapärased kohtumised turul toimuva ja ühist huvi pakkuvate kü-
simuste arutamiseks. Viimatinimetatud koostöövaldkonnas lepiti kokku korrapäraselt 
toimuva arutelufoorumi loomises üldiste konkurentsipoliitikat käsitlevate küsimuste 
arutamiseks. Uus komisjoni ja USA transpordiministeeriumi vahel sõlmitud koostöö-
raamistik, mis käsitleb konkurentsiõigust ja -poliitikat õhutranspordi valdkonnas, liht-
sustab ELi ja USA lennuettevõtjate liitude ühist hindamist ja ühitatavate õigusaktide 
loomist. Kokkulepe peaks pärast selle lõplikku heakskiitmist jõustuma 2006. aasta ok-
toobri lõpus.

678. 2005. aastal jätkas komisjon tihedat koostööd USA justiitsministeeriumi mo-
nopolivastase osakonnaga ja USA föderaalse kaubanduskomisjoniga. Euroopa Komis-
joni ametnike ja nende USA kolleegide vahelised kontaktid on olnud tihedad ja tõhu-
sad. Kontaktid ulatuvad üksikute juhtumitega seotud koostööst üldisema 
konkurentsipoliitikaga seotud koostööni. Juhtumitega seoses peavad nendega tegelevad 

352 Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Euroopa Ühenduste Komisjoni vaheline leping nende konku-
rentsiõiguse rakendamise kohta sõlmiti 23. septembril �99�. Nõukogu ja Euroopa Komisjoni �0. 
aprilli �995. aasta ühisotsusega kiideti kokkulepe heaks ja kuulutati kohaldatavaks Euroopa Komis-
joni poolt selle allakirjutamise hetkest (EÜT L 95, 27.4.�995, lk 47). 4. juunil �998. aastal jõustus vii-
sakusleping, mis tugevdab �99�. aasta lepingu viisakussätteid (leping Euroopa ühenduste ja 
Ameerika Ühendriikide valitsuse vahel viisakuspõhimõtete kohaldamise kohta nende konkurentsi-
õiguse jõustamisel (EÜT L �73, �8.6.�998, lk 26)).
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meeskonnad tavaliselt regulaarseid telefonivestlusi ja vahetavad e-kirju, dokumente ja 
muid teateid. Mõlemad osapooled saavad koostööst jätkuvalt märkimisväärset kasu see-
läbi, et täiustavad oma tegevust haldussunni rakendamisel, hoiduvad omavahelistest 
ebavajalikest vastuoludest ja ebakõladest ning parandavad arusaamist teineteise konku-
rentsipoliitikast.

679. 2005. aastal jätkus intensiivne koostöö ühinemiste kontrolli alal USA konku-
rentsiasutustega. 2002. aasta ELi ja USA ühinemiste läbivaatamise parimad tavad moo-
dustavad kasuliku koostööraamistiku, eriti seetõttu, et need näitavad kätte menetluse 
kriitilised kohad, kus koostöö võib osutuda eriti kasulikuks. Tegelikkuses on juhtumite-
ga seotud koostöö väga pragmaatiline ja paindlik ning kohandatud asjaomastele juhtu-
mitele ja probleemidele.

680. 2005. aastal toimus mitu ühinemist, mille mõju ulatus mõlemale poole Atlandi 
ookeani ja millega seoses vastavad Euroopa Liidu ja USA juhtumitega tegelevad mees-
konnad tegid tihedat praktilist koostööd ja vahetasid seisukohti. Sel aastal tehti olulist 
koostööd paljude juhtumite uurimisel. Nende hulka kuulub Johnson & Johnsoni / Gui-
danti juhtum,353 mille puhul koostöös föderaalse kaubanduskomisjoniga keskenduti pa-
tendiküsimustele USA turul ja mille uurimine toimus võimalikult kooskõlastatult, kuigi 
menetluse tähtajad on Euroopa Liidus ja USAs erinevad. Ka Procter & Gamble’i / 
Gillette’i juhtumis tehti föderaalse kaubanduskomisjoniga tihedat koostööd tooteturu 
uurimisel, võimalike konkurentsivastaste mõjude ja parandusmeetmete hindamisel 
ning menetlusi ühtlustati nii palju kui võimalik, võttes arvesse nende erinevaid tähtae-
gu. Mõlema juhtumi puhul oli tegu konkurentsiprobleemide erinevusega USA ja Eu-
roopa Liidu vahel, näiteks J & J / Guidanti juhtumi puhul anti Euroopa Liidus ühinemi-
seks luba tingimusel, et rakendatakse parandusmeetmeid seoses endovaskulaarsete ja 
koronaarsete kateetrite turgudega, samas kui USA nimetatud toodete turgudel problee-
me ei esinenud; P & G / Gillette’i juhtumis tuvastati komisjoni uurimise käigus elektri-
hambaharjade, hambavalgendajate ja deodorantide turgudel ainult horisontaalsed kon-
kurentsiprobleemid. Ka Reutersi/Telerate’i ühinemisjuhtumis,354 mida komisjon uuris 
koos USA justiitsministeeriumiga, leiti ühised parandusmeetmed.

681. Nagu ka eelmistel aastatel, näitab komisjoni kogemus, et ühinemistealane 
koostöö ja tegevuse kooskõlastamine on eriti kasulik küsimustes, mis on seotud ameti-
asutuste tuvastatud konkurentsiprobleemide parandusmeetmete kavandamise, nende 
üle läbirääkimiste pidamise ja nende rakendamisega. Koostöö aitab vähendada võima-
likke ebakõlasid käsitlusviiside vahel ja sellest saavad kasu nii ühinevad osapooled kui 
ka ametiasutused.

682. Aasta jooksul tehti tõhusat koostööd ka mitme juhtumi puhul, mis ei olnud 
seotud ühinemisega. Järjest olulisemaks muutub komisjoni ja USA justiitsministeeriumi 
ühine kartellivastane võitlus, mida mõlemad peavad esmatähtsaks. Seetõttu oli komisjo-
ni ja USA justiitsministeeriumi vaheline koostöö eriti intensiivne kartellijuhtumite pu-

353 Juhtum COMP/M.3687.
354 Juhtum COMP/M.3692.
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hul: seoses mitme käimasoleva uurimisega toimus palju kontakte komisjoni kartellirüh-
ma ametnike ja nende kolleegide vahel USA justiitsministeeriumist. Kõige sagedamini 
vahetati teavet kindlate juhtumite kohta, kuid arutati ka põhimõttelisi küsimusi. Paljud 
juhtumid olid seotud immuniteedi samaaegse taotlemisega USAs ja Euroopa Liidus. Li-
saks kooskõlastati mitmel korral täitetegevused USAs ja ELis, sellega püüdsid ametiasu-
tused muuta vastava tegevuse alguse ajavahe nii lühikeseks kui võimalik.

683. 20. juunil Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide üleatlandilise majandusli-
ku integratsiooni ja majanduskasvu edendamise algatuse raames toimunud ELi ja USA 
tippkohtumise deklaratsioonis leppisid pooled kokku konkurentsialase koostöö edasi-
ses tugevdamises ja teatud konfidentsiaalse teabe vahetamist võimaldavate viiside uuri-
mises, sealhulgas rahvusvaheliste kartellidega seotud koostöö tugevdamises ja teabe 
vahetamises.

684. Volinik Neelie Kroes kohtus mitu korda USA ja konkurentsiasutuste juhtide-
ga. Iga-aastane kahepoolne ELi ja USA kohtumine toimus 21. septembril Washingto-
nis.

685. Komisjon esitas aasta jooksul 82 ametlikku teatist ja sai sama aja jooksul USA 
ametiasutustelt 27 ametlikku teatist.

Kanada

686. Koostöö Kanada konkurentsiametiga põhineb 1999. aastal sõlmitud ELi ja Ka-
nada vahelisel konkurentsikoostöö lepingul.355 Komisjoni ja Kanada konkurentsiameti 
vahelised kontaktid on olnud tihedad ja viljakad. Arutelud käsitlesid nii juhtumitega 
seotud probleeme kui ka konkurentsipoliitika üldisemaid küsimusi. Juhtumitega seotud 
kontaktid hõlmasid kõiki konkurentsiseaduse täitmise valdkondi, kuigi kõige sageda-
mini olid need seotud ühinemiste ja kartellide uurimisega.

687. Asutustevahelised kontaktid toimuvad tavaliselt regulaarsete telefonivestluste, 
e-kirjade vahetamise ja konverentsikõnedena juhtumitega tegelevate meeskondade va-
hel. Kartelle käsitlevate juhtumite puhul kuulub siia ka uurimise kooskõlastamine.

688. Komisjon ja Kanada konkurentsiamet jätkasid dialoogi mõlemat poolt huvita-
vate üldiste konkurentsiprobleemide üle. Seoses sellega toimus mitu kohtumist. Veeb-
ruaris toimus ühinemispoliitikat käsitlev kohtumine Pariisis; juunis kohtusid Kanada 
konkurentsiameti esindajad kaks korda oma Euroopa Liidu kolleegidega, et arutada 
koostööd kartellide ja turgu valitsevate seisundite ning muude, kartellidega mitteseotud 
juhtumite uurimisel.

689. Komisjon esitas aasta jooksul kaheksa ametlikku teatist ja sai sama aja jooksul 
Kanada ametiasutustelt ühe ametliku teatise.

355 Euroopa ühenduste ja Kanada valitsuse vaheline leping nende konkurentsiõiguse rakendamise 
kohta (EÜT L �75, �0.7.�999, lk 50). Kokkulepe sõlmiti ELi ja Kanada tippkohtumisel Bonnis �7. juunil 
�999 ja jõustus allakirjutamisel.
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Jaapan

690. Koostöö Jaapani heade kaubandustavade komisjoniga põhineb 2003. aasta 
koostöölepingul.356 2005. aastal tihenesid oluliselt kontaktid Jaapani heade kaubandusta-
vade komisjoniga. Kontaktid käsitlesid nii juhtumitega seotud probleeme kui ka üldise-
maid poliitikaküsimusi.

691. Lisaks arvukatele üksikute juhtumitega seotud kontaktidele jätkasid Euroopa 
Komisjon ja Jaapani heade kaubandustavade komisjon käimasolevat dialoogi üldist 
huvi pakkuvate konkurentsiprobleemide üle. Sellega seoses toimus 2005. aastal Brüsse-
lis kolm kohtumist 21. märtsil majanduspoliitikat käsitlev kohtumine, 12. aprillil kartel-
lide uurimise alast koostööd käsitlev kohtumine ja 13. detsembril ühinemispoliitikat 
käsitlev kohtumine. 11. novembril toimus Tokyos veel üks konkurentsi peadirektoraadi 
ja Jaapani heade kaubandustavade komisjoni kohtumine, kus arutati kõiki konkurentsi-
ga seotud küsimusi.

692. Komisjon sai aasta jooksul Jaapani ametiasutustelt ühe ametliku teatise.

3. koostöö muude riikide ja piirkondadega

Austraalia

693. 2005. aastal tegi komisjon koostööd paljude muude OECD riikide konkurent-
siasutustega, eriti Austraalia konkurentsiametiga. Kontaktid hõlmasid nii üksikuid juh-
tumeid kui ka konkurentsipoliitikaga seotud üldisi küsimusi.

Hiina

694. Koostöö Hiinaga põhineb 2004. aastal allkirjastatud Euroopa Liidu ja Hiina 
vahelise konkurentsipoliitikat käsitleva struktureeritud dialoogi suunistel.357 Kontaktid 
Hiina konkurentsiasutustega tugevnesid 2005. aastal märkimisväärselt ja käsitlesid nii 
üldisi konkurentsipoliitikaga seotud küsimusi kui ka konkurentsiasutuste loomisega 
seotud küsimusi.

695. Aasta jooksul on konkurentsi peadirektoraat võtnud erinevaid meetmeid Hii-
na abistamiseks esimese kõikehõlmava konkurentsiseaduse koostamisel ja konkurentsi-
ameti asutamisel. Komisjon kohtus uue konkurentsiseaduse eelnõu koostavate Hiina 
ametiisikutega. Aprillis korraldas komisjon koos Hiina kaubandusministeeriumiga Pe-
kingis konkurentsipoliitikat käsitleva seminari ja ta on osalenud ka mitmetel teistel Hii-
na konkurentsipoliitikat käsitlevatel rahvusvahelistel seminaridel. Samuti rahastas ja 
juhendas konkurentsi peadirektoraat uuringut, millega anti vastused paljudele küsi-

356 Euroopa Ühenduse ja Jaapani valitsuse vaheline leping koostöö kohta konkurentsivastases tege-
vuses (ELT L �83, 22.7.2003, lk �2). Euroopa Ühenduse ja Jaapani vaheline koostöökokkulepe sõlmi-
ti Brüsselis �0. juulil 2003. aastal ja see jõustus 9. augustil 2003.

357 Euroopa Liidu ja Hiina vahelise konkurentsipoliitikat käsitleva struktureeritud dialoogi suunised. 
Alla kirjutatud Brüsselis 6. mail 2004. aastal.
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mustele, mis Hiina ametiasutustel on tekkinud ELi lähenemisviisi ja kogemuste kohta 
tõhusate konkurentsipoliitikat käsitlevate seadusandlike ja täiteraamistike loomisel.

Euroopa vabakaubanduspiirkond

696. Aasta jooksul jätkas komisjon ka tihedat koostööd ESAga (Euroopa Vabakau-
banduse Assotsiatsiooni järelevalveamet) Euroopa Majanduspiirkonna lepingu jõusta-
misel. Mais jõustusid sätted, millega kohandatakse Euroopa Majanduspiirkonna lepin-
gu 21. ja 23. protokoll määruses (EÜ) nr 1/2003 esitatud muudatustele. 23. protokoll 
käsitleb ESA ja komisjoni vahelist koostööd Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artik-
lite 53 ja 54 kohaldamisel. Detsembris kasutasid Euroopa Majanduspiirkonna lepingu 
ratifitseerinud Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigid (st Liechtenstein, Island 
ja Norra) 21. protokollis sisalduvat läbivaatamisklauslit. Euroopa Vabakaubanduse As-
sotsiatsiooni riigid taotlesid nimetatud klauslile tuginedes lepingu artiklite 53 ja 54 
jõustamise mehhanismide läbivaatamist.

Lõuna-Korea

697. Konkurentsi peadirektoraadi ja Korea Vabariigi heade kaubandustavade ko-
misjoni vaheline koostöö põhineb 2004. aasta oktoobris alla kirjutatud vastastikuse 
mõistmise memorandumil. Juunis toimus vastavalt memorandumile Brüsselis konku-
rentsi peadirektoraadi ja Korea Vabariigi heade kaubandustavade komisjoni vaheline 
kahepoolne konsultatiivkohtumine, kus Euroopa Komisjoni esindasid volinik Neelie 
Kroes ja peadirektor Philip Lowe ning Korea Vabariigi heade kaubandustavade komis-
joni selle esimees Kang. Vahetati teavet EÜ ja Korea Vabariigi konkurentsiseaduste hil-
jutiste muudatuste kohta. Samuti uuriti, kuidas koostööd veelgi süvendada ja tugevda-
da. Nimetatud kaks asutust teevad üha tihedamat konkurentsialast koostööd ja on 
vahetanud arvamusi monopolivastaste juhtumite uurimise meetodite ja parandusmeet-
mete kohta. Teine kahepoolne konsultatiivkohtumine peetakse 2006. aastal Lõuna-Ko-
reas.

Ladina-Ameerika

698. 2005. aastal tegi konkurentsi peadirektoraat Mehhiko ja Brasiilia konkurentsi-
asutustega koostööd üksikute juhtumite ja konkurentsipoliitikaga seotud küsimustes 
(nt ühise turuvõimu või telekommunikatsiooni valdkonnaga seotud küsimustes jne). 
Komisjon sai Mehhiko ametiasutustelt viis ametlikku teatist.

Venemaa

699. 10. mail toimunud Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumisel ELi ja Venemaa 
vahel sõlmitud ühise majandusruumi tegevuskavas on põhjalik konkurentsi käsitlev 
osa, mille alusel pooled kohustuvad konkurentsipoliitikat rohkem kooskõlastama ja sel-
le üle dialoogi pidama, eriti riigiabi valdkonnas. Konkurentsi peadirektoraadi ja Vene-
maa föderaalse monopolivastase võitluse teenistuse vahelised konkurentsipoliitikat kä-
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sitlevad läbirääkimised toimusid juulis (peadirektori tasandil), oktoobris ja detsembris. 
Konkurentsi peadirektoraat nõustas Venemaa föderaalset monopolivastase võitluse tee-
nistust viimase palvel küsimustes, mis käsitlesid sel ajal duumas arutlusel olnud Vene 
Föderatsiooni uut monopolivastase võitluse seaduse eelnõu. EL jätkas tehnilise abi and-
mist Vene föderaalsele monopolivastase võitluse teenistusele programmi TACIS käivi-
tamisega konkurentsi valdkonnas ja komisjon rahastas Venemaa föderaalse monopoli-
vastase võitluse teenistuse esindaja osalemist juunis Bonnis toimunud Euroopa 
konkurentsivõrgustiku aastakonverentsil.

c. MitMepoolne koostöö

1. rahvusvaheline konkurentsivõrgustik

Rahvusvahelise konkurentsivõrgustiku aastakonverents, Bonn, 2005. aasta juuni

700. Rahvusvahelise konkurentsivõrgustiku (ICN), mida komisjon tunnustab kui 
väga olulist konkurentsiasutustevahelise arutelu ja tegevuste kooskõlastamise foorumit, 
liikmete arv kasvas märkimisväärselt. 2005. aastal kuulus võrgustikku 90 konkurentsi-
asutust. Nagu juunis Saksamaal Bonnis toimunud aastakonverentsil tõdeti, tegutseti 
endistviisi aktiivselt. Konverents oli osalejate arvu, arutelude ulatuse ja kvaliteedi ning 
eri töörühmade esitatud töötulemuste poolest väga edukas. Kartellide ja ühinemiste 
töörühmade töötulemusi tutvustatakse allpool; reguleeritud sektorites monopolivastast 
täitetegevust uuriv töörühm (AERS) ja konkurentsipoliitika rakendamist uuriv töö-
rühm (CPI) esitasid mitu asjakohast ja kasulikku aruannet. Aruanded käsitlesid tehni-
lise abi alaseid tegevusi, tarbijatele lähenemist, toetustegevust ning konkurentsiasutuste 
ja sektoreid reguleerivate asutuste vahelist koostööd. AERSi töörühm lõpetas Bonnis 
oma tegevuse ja loodi uus, telekommunikatsioonisektori töörühm. Konkurentsi peadi-
rektoraat korraldas Bonnis ühe (kartelle käsitleva) arutlusringi ja osales ise mitmetes 
arutlustes.

ICNi kartellide töörühm ja Sŏuli kartellide seminar

701. 2004. aastal kokkukutsutud ICNi kartellide töörühm, mille kaaseesistujad on 
konkurentsi peadirektoraat ja Ungari konkurentsiamet GVH, lõpetasid 2005. aastal 
mitu olulist projekti ja hakkasid tegelema mitme uuega. Kartellide töörühma tegevuse 
tulemused, mida esitleti ICNi Bonni aastakonverentsil, on järgmised:

• aruanne pealkirjaga „Tõhusa kartellidevastase võitluse alused, I köide”, milles käsit-
letakse järgmisi teemasid: konkurentsi raskekujuliselt piirava kartellitegevuse mää-
ratlemine, tõhusad kartellidevastase võitlusega tegelevad asutused ja tõhusad karis-
tused;

• kartellidevastase täitetegevuse käsiraamat, mis koosneb sissejuhatusest ja läbiotsi-
mist/kontrollimist (parimate tavade kohaselt) ning leebema kohtlemise programme 
käsitlevatest peatükkidest (hiljem lisatakse käsiraamatusse veel peatükke);



 2005. aasta konkurentsipoliitika aruanne

190

• vorm teabe esitamiseks kartelle reguleerivate õigusnormide kohta, millele ICNi liik-
metel palutakse vastata.

702. ICNi tegevusaastal 2005/2006 hakkas kartellide töörühm tegelema järgmiste 
uute projektidega: elektrooniliste tõendite kogumine (mille kohta lisatakse eelnimeta-
tud käsiraamatusse eraldi peatükk), asutustevaheline koostöö kartellide uurimisel (seda 
projekti juhib konkurentsi peadirektoraat), eeskirjade täitmise kooskõlastatud tagamine 
avaliku ja eraõiguse kaudu ning uurimiste takistamine. Nimetatud projektide tulemu-
sed ja ka ICNi liikmete poolt täidetud vormid kartelle reguleerivate õigusnormide koh-
ta esitatakse 2006. aasta mais Kaplinnas toimuval järgmisel ICNi aastakonverentsil.

703. Novembris korraldati Lõuna-Koreas Sŏulis ICNi kartelle käsitlev seminar 
(mille korraldajaks oli kartellide töörühm). Konkurentsi peadirektoraat osales semina-
ril aktiivselt, võttes osa aruteludest, mis käsitlesid tõhusaid kartelle uurivaid asutusi, 
asutuste koostööd kartellide uurimisel ja IT ekspertiisi.

ICNi ühinemiste töörühm – teatamise ja menetluse alarühm

704. Konkurentsi peadirektoraat jätkas 2005. aastal aktiivset osalemist nimetatud 
alarühma töös. Aasta algul lõpetas see alarühm veel kahe soovitusliku tava koostamise, 
mis hõlmavad järgmisi valdkondi: 1) ühinemise parandusmeetmed ja 2) ametiasutuste 
haldussunni rakendamise pädevus, vahendid ja sõltumatus. ICNi liikmed kiitsid need 
heaks juunis Bonnis toimunud ICNi aastakonverentsi plenaaristungil. Kahe uue tava 
kasutuselevõtuga kasvas alarühma koostatud projektide alusel ICNi poolt vastuvõetud 
soovituslike tavade arv kolmeteistkümneni. Ülejäänud üksteist tava käsitlevad järgmisi 
valdkondi: 1) piisav seos tehingu mõjude ja seda uuriva asutuse vahel; 2) selged ja ob-
jektiivsed teatamise künnised; 3) ühinemisest teatamise ajastamise paindlikkus; 4) ühi-
nemise kontrollimise aeg; 5) esmase teatamise nõuded; 6) ühinemise uurimine; 7) 
läbipaistvus; 8) konfidentsiaalsus; 9) õiglane menetlus; 10) ühinemise kontrolli puudu-
tavate sätete ülevaatamine ja 11) asutustevaheline koostöö. Nimetatud kahe tava lisami-
sega tunduvad ICNi soovitused olevat lõplikud ning lepiti kokku, et praeguses etapis 
rohkem tavasid ei koostata.

705. Alarühm lõpetas veel kaks projekti: ühinevate osapoolte ja konkurentsiasutus-
te kasutatavate tüüpvormi või -vormide koostamise, mis reguleerivad ühinemise uuri-
misega seoses esitatud materjalide konfidentsiaalsuskaitsest loobumist, ja ühinemise 
kontrolli taotluse esitamise tasude uuringu ettevalmistamise. Konfidentsiaalsuskaitsest 
loobumist ja taotluse esitamise tasusid käsitlevad tööd esitati heakskiitmiseks juunis 
Bonnis toimunud aastakonverentsil.

706. Aasta jooksul jätkas alarühm soovituslike tavade rakendamisega seotud tööd. 
See hõlmas peamiselt eri jurisdiktsioonides soovituslike tavade rakendamist takistavate 
asjaolude kohta kogutud andmete võrdlemist ja nimetatud takistuste ületamiseks mõel-
dud tavade ja meetodite rakendamisel asutuste ette kerkivaid probleeme käsitleva aru-
ande koostamist. Aruanne esitati Bonnis ja sellest nähtub, et aprilli seisuga oli 46% ICNi 
liikmeks olevatest jurisdiktsioonidest, kus kehtivad ühinemist reguleerivad seadused, 
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teinud muudatusi või muudatusettepanekuid oma ühinemismeetmete kooskõlla viimi-
seks soovituslike tavadega ja veel 8%-l on kavas selliseid muudatusi teha. Rakendamis-
protsessi edasiseks toetamiseks otsustati korraldada 2006. aasta kevadel rakendamist 
käsitlev seminar, et tuua näiteid ja anda juhtnööre ühinemistegevuste kooskõlla viimi-
seks ICNi tavadega. Alates Bonni konverentsist on alarühm keskendunud seminari et-
tevalmistamisele. Alarühm jätkab reformi järelevalvet ja seaduste, määruste ja asutuste 
tavade muutmist kavandavate ICNi liikmete toetamist ning tööd ühinemise kontrolli 
reguleerivaid uusi õigusakte välja töötavate kolmandate riikidega.

2. oecD

707. 2005. aastal andis OECD konkurentsikomitee esimest korda ELi konkurentsi-
õiguse ja -poliitika kohta vastastikuse eksperdihinnangu. Nimetatud hindamisele eelnes 
2003. aastal teostatud eurotsooni majanduspoliitika hindamine OECD poolt. OECD 
liikmesriigid on ühisel seisukohal, et iga jurisdiktsiooni majanduspoliitika hindamisele 
peab järgnema konkurentsipoliitika süvendatud hindamine.

708. Hindamine algas sellest, et OECD sekretariaat koostas hindamisaruande ka-
vandi, mis käsitles ELi konkurentsipoliitika ja -asutuste saavutusi ning nende ees seis-
vaid ülesandeid ja milles esitati kaalumiseks mitmesuguseid poliitilisi võimalusi. Prot-
sess kulmineerus OECD konkurentsikomitee oktoobrikuisel kohtumisel korraldatud 
suulise küsitlusega. OECD sekretariaat lõpetas pärast suulist küsitlust aruande ja see 
avaldati OECD publikatsioonide seerias.358

709. Vastastikuse eksperdihinnangu aruandes on kaalumiseks esitatud neli järgmist 
poliitilist võimalust:

• selgitada ELi koostööprogrammide ja siseriiklike täitevasutuste vahekorda;

• kui turgu valitseva seisundi käsitlemisel kasutatakse majanduspõhist käsitlusviisi, 
tuleks vastutus siduda konkurentsi kahjustava mõjuga; asjakohaste juhtumite puhul 
peaks parandusmeetmete ulatuse hindamine kuuluma lahutamatult sellise käsitlus-
viisi juurde;

• suurendada peaökonomisti töörühma, et suurendada konkurentsi peadirektoraadi 
suutlikkust majandusanalüüside tegemisel;

• kaaluda viise, kuidas laiendada karistusi üksikisikutele ja ettevõtjatele, näiteks üksik-
isikute karistamist reguleerivate liikmesriikide seaduste kooskõlastatud kohaldami-
ne.

710. Konkurentsi peadirektoraat jätkab käimasolevate arendusprojektide raames 
kõigi nimetatud võimaluste analüüsimist. Koostööpoliitika valdkonnas tegeleb konku-
rentsi peadirektoraat sellise süsteemi väljatöötamisega, mida tuntakse laiemalt ainu-
kontrollisüsteemina. Seoses turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega andis konku-
rentsi peadirektoraat detsembris välja aruteludokumendi, milles käsitletakse ka 

358 Aruanne on kättesaadav OECD kodulehel: http://www.oecd.org/dataoecd/7/4�/3590864�.pdf.
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vastastikuse võrdlushindamise aruandes tõstatatud küsimusi. Konkurentsi peadirekto-
raat on viimastel aastatel parandanud oma majanduspädevust. Peadirektoraadi eri osa-
kondades töötavad majandusteadlased, kes kuuluvad eri valdkondadega tegelevatesse 
juhtumirühmadesse. Neid toetab peaökonomisti töörühm. Kartellide moodustamise 
eest karistamise süsteem põhineb Euroopa Liidus ettevõtjate ja üksikisikute tõhusal ka-
ristamisel ühenduse ja liikmesriikide tasandil. Tuleb uurida, kuidas nimetatud süsteemi 
võimalusi saaks täielikult ära kasutada.

711. Lisaks vastastikusele hindamisele jätkas konkurentsi peadirektoraat osalemist 
OECD konkurentsikomitee töös ja sellele kaasa aitamist. Konkurentsi peadirektoraat 
osales kõikidel konkurentsipoliitikat käsitlevatel OECD ümarlauakohtumistel ja võttis 
aktiivselt osa Türgi ja Šveitsi konkurentsipoliitikale vastastikuse eksperdihinnangu and-
misest. Osaleti ka muudel konkurentsi käsitlevatel OECD kohtumistel, näiteks ülemaa-
ilmsel konkurentsifoorumil ja konkurentsikomitee ühiskohtumistel tarbijapoliitika ko-
mitee ja kaubanduskomiteega. Volinik Neelie Kroes oli peakõneleja veebruaris toimunud 
OECD ülemaailmsel konkurentsile pühendatud foorumil, kus ta esines kõnega „Kon-
kurentsi ja majanduskasvu reguleerimine”. Ülemaailmsel foorumil arutati põhiliselt re-
guleeritud sektorite konkurentsiprobleeme. Märtsis võttis OECD nõukogu vastu ühine-
miste kontrolli käsitlevad soovitused ning oktoobris võttis konkurentsikomitee vastu 
konkurentsi raskekujuliselt piiravate kartellide uurimisega seotud konkurentsiasutuste 
vahelise ametliku teabevahetuse parimad tavad ja konkurentsi piiravate kartellide vastu 
rakendatud meetmete aruande.359

712. 2005. aastal toimus kolm OECD konkurentsikomitee kohtumist: veebruaris, juu- 
nis ja oktoobris. Esimesel kohtumisel korraldasid komitee töörühmad ümarlaua-aru-
telusid, kus arutati raudteesektori struktuurilist reformi ja piiriülese ühinemiste kont-
rolli parandusmeetmeid. Raudteesektorit käsitlev ümarlauaarutelu lõpetas eri ma- 
jandusharude (muu hulgas energeetika, telekommunikatsiooni, postiteenuste ja 
raudteetranspordi sektori) struktuurilise eraldamise kogemusi jagavate arutelude 
seeria. Arutelu näitas, et OECD riikide raudteesektorid on väga erinevad ning samuti 
erineb riigiti konkurentsi olemus, ulatus ja roll, nagu ka konkurentsi kõige enam 
soodustavad asjakohased struktuurid. Struktuurilises eraldamises nähakse täiendust 
raudtee-infrastruktuurile juurdepääsu reguleerimisele. Sõltuvalt turuolukorrast on ka 
konkurents turu pärast väärtuslik vahend konkurentsi ühe vormi tekitamiseks.

713. Piiriüleste ühinemiste parandusmeetmeid käsitlev ümarlauaarutelu näitas, et 
viisakuspõhimõtetest lähtuv positiivne koostöö, mille puhul üks jurisdiktsioon võtab 
teiste jurisdiktsioonide nimel enda peale läbirääkimised piiriüleste parandusmeetmete 
üle ja nende rakendamise, sobib rohkem jurisdiktsioonidele, kus uurijatel ja prokuröri-
del on ühinemise kontrollimisel kaalutlusõigus (näiteks USA), kuid ei ole õiguslikult 
kokkusobiv süsteemidega, mis kohustavad vastu võtma nii heakskiitvaid kui ka eitavaid 
otsuseid (näiteks EL). Samuti ilmnes arutelude käigus, et parandusmeetme rakendami-

359 Mõlemad tekstid on avaldatud OECD kodulehel: www.oecd.org/competition.
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se jälgimisel on asjaolul, et loovutamiseks pakutud varad võivad asuda väljaspool Eu-
roopa Ühendust, ainult piiratud mõju.

714. Teisel konkurentsikomitee kohtumisel korraldati võrdsetel tingimustel konku-
reerimist ning konkurentsiasutuste tegevuse ja ressursside hindamist käsitlevad ümar-
lauaarutelud. Võrdsetel tingimustel konkureerimist käsitleval ümarlauaarutelul ilmnes, 
et riigid käsitlevad seda küsimust väga erinevalt: mõned riigid kasutavad vormipõhist 
käsitlusviisi, samas kui teised kasutavad majanduspõhist lähenemisviisi või on kasutu-
sele võtmas majanduspõhist käsitlusviisi. Konkurentsiasutuste tegevuse ja ressursside 
hindamist käsitleval ümarlauaarutelul anti ülevaade OECD liikmesriikide rakendatud 
või kavandatud hindamismeetmetest ning uuriti nimetatud teema arutamise jätkamise 
põhjusi.

715. Komitee töörühmad korraldasid ümarlauaarutelusid, mis käsitlesid asendus-
teenuste kasutamise mõju õigusaktidele ja eraõiguslikele õiguskaitsevahenditele. Esime-
sel ümarlaua-arutelul keskenduti telekommunikatsiooni-, transpordi- ja energiateenus-
tele ja käsitleti asendusteenuste reguleerimisega seotud probleeme. Arutelu käigus 
ilmnes, et sageli kehtivad asendusteenuste suhtes vähesed või mitmesugused õigusaktid, 
mistõttu võib teenuste reguleerimine olla ebasümmeetriline. Üldiselt tuleks selline 
asümmeetria kõrvaldada, nii et ainsad erinevused teenuste reguleerimisel oleksid need, 
mis on vajalikud põhiteenuste turuvõimu, välismõjude või muude turutõrgete erinevus-
te kajastamiseks. Arutelu käigus rõhutati asjaolu, et turgu valitsevate ettevõtjate sellise 
tegevuse vältimiseks, mis piirab asendusteenuste pakutavat konkurentsi, peab tõenäoli-
selt tagama aktiivse konkurentsiõiguse täitmise.

716. Eraõiguslikke õiguskaitsevahendeid käsitleval ümarlauaarutelul keskenduti 
tõendite esitamisele ja kogumisele. See oli eraõiguslike õiguskaitsevahendite töörühma 
esimene ümarlauanõupidamine ja arutelud jätkuvad 2006. aastal. Pärast ekspertide ette-
kandeid arutas komitee töörühm ka seda, kuidas mõõta kartellide tekitatud kahju ja 
hinnata konkurentsieeskirjade täitmisest saadavat kasu. Arutelu näitas, et kahjusid ar-
vutatakse peamiselt eraõiguslike õiguskaitsevahendite puhul. Mõned asutused (nt hea-
de kaubandustavade amet) hindavad kartellide mõju ka selleks, et õigustada omaenda 
tegevust.

717. Kolmandal konkurentsikomitee kohtumisel toimusid ümarlauaarutelud, mis 
käsitlesid turuletuleku tõkkeid ja alla omahinna edasimüümist reguleerivaid õigusnor-
me. Esimesel ümarlauaarutelul selgus, et OECD liikmesriigid on selle asemel, et analüü-
sida, kas teatud asjaolud võiksid takistada turuletulekut, hakanud analüüsima konku-
rentsiprotsessi ja turuletuleku tõkete mõju sellele protsessile. Samuti töötavad 
liikmesriigid välja majanduslikke põhjendatuse teste turuletuleku tõkete hindamiseks; 
sageli kasutatakse turuletuleku tehniliste ja seadusandlike tõkete hindamisel nii kvanti-
tatiivset kui ka kvalitatiivset hindamist, samas aga peetakse käitumuslike tõkete kvanti-
tatiivset hindamist tavaliselt võimatuks.

718. Alla omahinna edasimüümist reguleerivaid õigusakte käsitleval ümarlauaaru-
telul selgus, et alustatud on nimetatud õigusaktide mõju süstemaatilist uurimist ja et 
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uuringute tulemuste põhjal suurendavad sellised õigusaktid tarbijate kulusid. Seetõttu 
valitseb vastuolu alla omahinna edasimüümist reguleerivate aktide, majanduse tõhusu-
se ja konkurentsiõiguses sätestatud tarbijate heaolu käsitlevate eesmärkide vahel. Arute-
lu käigus ilmnes ka, kui oluline on, et konkurentsiasutused propageeriksid konkurentsi-
põhimõtteid siseriiklikus seadusandluses, kui arutatakse alla omahinna edasimüümist 
käsitlevaid õiguslikke algatusi. Komitee töörühmad arutasid konkurentsi üle haiglatee-
nuste osutamisel ja toimus terve päeva kestnud kohtumine prokuröridega, kus arutati 
konkurentsiasutuste ja prokuröride koostööd kartellide uurimisel.

719. Haiglateenuseid käsitleval ümarlauaarutelul selgus, et konkurents haiglatee-
nuste osutamisel suureneb jõudsalt ja et see muudab teenuste osutamise tõhusamaks. 
Mõnel OECD riigil on häid kogemusi avalik-õiguslike haiglate vahelist konkurentsi 
soodustavate õigusaktide vastuvõtmisel.

720. Prokuröridega toimunud kohtumisel käsitleti järgmisi küsimusi: juhtumite va-
lik kriminaalmenetluses ja prokuröri kaalutlusõigus; tõendite kogumine; leebema koht-
lemise programmide ja kriminaalmenetluses toimuva uurimise vastastikune koosmõju; 
prokuröride ja konkurentsiasutuste vahelised ametlikud ja mitteametlikud suhted.

721. 2005. aastal esitas konkurentsi peadirektoraat konkurentsikomiteele kaheksa 
kirjalikku ettepanekut, mis käsitlesid järgmisi OECD ümarlauakohtumiste arutelutee-
masid:

• raudteetranspordisektori struktuuriline eraldamine;

• piiriülesed parandusmeetmed ühinemiste kontrollis;

• võrdsetel tingimustel konkureerimine;

• konkurentsiasutuste tegevuse ja ressursside hindamine;

• asendusteenuste mõju õigusaktidele;

• tõendite esitamine ja kogumine;

• turuletuleku tõkked;

• konkurents ja tõhusus haiglateenuste osutamisel.

722. Konkurentsi peadirektoraat esitas konkurentsikomiteele ka 2004. aasta konku-
rentsiaruande konkurentsipoliitika kohta.
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723. 2005. aasta aruanne konkurentsipoliitika kohta annab võimaluse kavandada 
komisjoni edasisi konkurentsipoliitikaga seotud tegevussuundi.

724. Kolm konkurentsi peadirektoraadi seatud mitmeaastast üldeesmärki, et aidata 
märkimisväärselt kaasa komisjoni strateegiliste eesmärkide saavutamisele, nagu on sä-
testatud komisjoni poliitilise strateegia otsuses 2006. aasta kohta ja ELi Lissaboni stra-
teegias, on järgmised:

• keskendada täitemeetmed Euroopa Ühenduse majandust kõige enam kahjustavatele 
tegevustele;

• parandada konkurentsi Euroopa Ühenduses, aidates kujundada asjaomast õiguslik-
ku raamistikku;

• keskendada tegevus siseturu ja Lissaboni strateegia võtmesektoritele.

1. Monopolivastane võitlus

725. 2006. aastal on konkurentsi peadirektoraadi prioriteediks kartellide ennetami-
ne ja ärahoidmine. Kartellid tõstavad kunstlikult kaupade ja teenuste hindu, vähenda-
vad pakkumist ja takistavad uuendusi, nii et lõpuks peavad tarbijad halvema kvaliteedi-
ga kauba eest maksma kõrgemat hinda. Samuti suurendavad kartellid märkimisväärselt 
Euroopa ettevõtjate tootmiskulusid. Seetõttu saavad Euroopa Liidu majandus ja Euroo-
pa tarbijad kartellide avastamisest ja ennetamisest suurt kasu.

726. Konkurentsi peadirektoraadi teine prioriteet 2006. aastal on 2005. aastal ko-
misjoni poolt gaasi- ja elektriturgudel ning jaepangandus- ja kindlustussektorites alga-
tatud valdkondlike uurimiste lõpetamine ja tõhus järelkontroll. Valdkondlike uurimiste 
tulemused võimaldavad komisjonil otsustada, milliseid poliitilisi meetmeid kasutada 
tuvastatud probleemide lahendamiseks. Nende hulka kuuluvad konkurentsieeskirjade 
täitmine ja/või nende toetamine ning võimalik, et ka siseturu ja/või tarbijakaitse vald-
konda reguleerivad õigusaktid. Uurimised toovad ilmsiks ka muud konkurentsivastast 
käitumist võimaldavad turutingimused.

727. Nimetatud prioriteetide toetuseks püüab konkurentsi peadirektoraat eeskirja-
de täitmise tagamisel saavutada peaeesmärki – määrata kindlaks haldussunni prioritee-
did vastavalt sellele, kui kahjulik on konkurentsivastane tegevus tarbijatele, nii äri- kui 
ka üksiktarbijatele. Eelistatakse meetmeid, mis lahendavad tarbijate heaolule kõige kah-
julikumalt mõjuvaid konkurentsiprobleeme, võttes arvesse tarbimise mahtu, mida kon-
kurentsivastane tegevus mõjutab, ja tegevuse iseloomu. Konkurentsiprotsessi olulise 
mõjutamise korral (turult tõrjumine) võib arvata, et kahjustatakse tarbijaid. Asjaolu, 
mida prioriteetide määramisel tuleb samuti arvesse võtta, on sekkumise väärtus pretse-
dendina, mis aitab selgitada konkurentsieeskirjade kohaldamist keerukate õigus- või 
majandusprobleemide puhul.
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728. Üks peamisi komisjoni täitetegevust ohustavaid asjaolusid, mida tunnistab ka 
OECD,360 on ühtsuse puudumine EÜ konkurentsieeskirjade kohaldamisel liikmesriikide 
konkurentsiasutuste ja kohtute poolt. Seetõttu on konkurentsi peadirektoraadi üheks 
prioriteediks aastatel 2006–2007 Euroopa konkurentsivõrgustiku (ECN) raames teosta-
tavate tegevuste parem kooskõlastamine ja liikmesriikide konkurentsiasutuste tõhusa 
koostöö tagamine.

729. Konkurentsi peadirektoraat jätkab jõupingutusi konkurentsieeskirjade kohal-
damise prognoositavamaks ja läbipaistvamaks muutmiseks poliitiliste vahendite abil 
ning avalikkusega, äriringkondadega ja muude institutsioonidega intensiivsema suhtle-
mise kaudu, eriti turgu valitseva seisundi kuritarvitamise teemal.

2. Ühinemised

730. Ühinemiste valdkonnas on täitetegevuse kõrval konkurentsi peadirektoraadi 
tähelepanu pööratud järjepidevusele ettevõtete ümberkorraldamise mõju hindamisel. 
Peadirektoraat jätkab konkurentsiprobleemide tuvastamist ainult kindla majandusana-
lüüsi ja kindlate tõendite põhjal. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ühinemistele, mis või-
vad takistada ELi liberaliseerimiseesmärkide saavutamist. 2006. aastal võtab komisjon 
terviktekstina vastu muudetud ja konsolideeritud jurisdiktsiooni suunised. Samuti 
koostatakse suunised mittehorisontaalsete ühinemiste kohta ning ajakohastatakse pa-
randusmeetmete poliitikat, et võtta arvesse 2005. aastal avaldatud parandusmeetmete 
järeluuringu tulemusi. Alustatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 1 lõigetes 
2 ja 3 sisalduva kahe kolmandiku reegli läbivaatamist, mis on üks komisjoni jurisdikt-
siooni määramise kriteeriume ühenduse mõõtmetega ühinemiste puhul.

3. riigiabi

731. Riigiabi valdkonnas on 2006. aasta täitetegevuse prioriteedid sätestatud riigi-
abi tegevuskavas. Seoses poliitika läbivaatamisega rakendab konkurentsi peadirektoraat 
riigiabi eeskirjade koostamisel majanduslikumat käsitlusviisi, pöörates eriti suurt tähe-
lepanu turuprobleemidele, mille heastamiseks riigiabi on ette nähtud, suurendades rii-
giabipoliitika läbipaistvust ja ettearvatavust. Seetõttu vaadatakse olemasolevad horison-
taaldokumendid läbi nii sisu kui ka menetluse seisukohalt, rakendades samal ajal 
juhtumite tõhusaks käsitlemiseks meetmeid (parimaid tavasid) kuni üldise grupierandi 
määruse jõustumiseni ja luues kohtupretsedente, et keskenduda kaubandust kõige enam 
moonutavatele riigiabimeetmetele.

732. Peale selle jätkatakse riigiabimeetmete kontrollimist, kasutades juhtumite hin-
damisel rohkem majandusanalüüsi ja nõudes järjekindlalt tagasi ebaseaduslikult antud 
abi. Konkurentsi peadirektoraat hakkab abi ebaseaduslikuks ja ühisturuga kokkusobi-
matuks tunnistamise jaoks välja töötama uut käsitlusviisi parandusmeetmete jaoks, 
mida on sobivam rakendada turul, kus abisaaja tegutseb. Lisaks kasutab konkurentsi 

360 vt “Euroopa Ühenduse konkurentsiõiguse ja -poliitika vastastikune eksperdihinnang”, OECD.
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peadirektoraat integreeritumat käsitlusviisi juhtumite hindamisel ja olulisemate ettepa-
nekute uurimisel.

733. Konkurentsi peadirektoraat soodustab igati vastutuse jagamist komisjoni ja 
liikmete vahel riigiabieeskirjade reformimisel ning kaalub riigiabi võrgu loomist. Samu-
ti ergutatakse siseriiklikke kohtuid olema aktiivsemad riigiabieeskirjade täitmise taga-
misel liikmesriigi tasandil.

734. Lisaks nimetatule teostab konkurentsi peadirektoraat varasema täitetegevuse 
järelanalüüsi, et sellest õppida.

4. rahvusvaheline tegevus

735. 2006. aastal jätkub konkurentsi peadirektoraadi töö kandidaatriikidega ja 
muude Lääne-Balkani riikidega.

736. Naabruspoliitika raames peaks 2006. aastal lõpule jõudma läbirääkimised te-
gevuskavade üle (Armeenia, Aserbaidžaani, Egiptuse, Gruusia ja Liibanoniga).

737. Komisjon soovib tugevdada koostööd kolmandate riikide asutustega ja koos-
tab konfidentsiaalse teabe vahetamist võimaldava teise põlvkonna kokkuleppe raamis-
tiku.

738. Rahvusvahelise konkurentsivõrgustiku aastakonverents toimub 3.–5. maini 
Kaplinnas. Komisjoni jaoks on eriti olulised komisjoni kaasjuhitava kartellide töörüh-
ma tulemused ja ühepoolse tegevuse alase töörühma loomine.

739. ELi ja Hiina vahelise kahepoolse ametliku konkurentsidialoogi raames jätkab 
komisjon Hiina abistamist konkurentsiseaduse väljatöötamisel.
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lisa. aruanDes kÄsitletuD juhtuMiD ja kohtuasjaD

1. asutamislepingu artiklid 81, 82 ja 86

juhtum avaldatud punkt

3G sektori sisene uurimine 78

Alrosa – De Beers’i kaubanduskokkulepe ELT C 136, 3.6.2005 64

AstraZeneca IP/05/737, 15.6.2005 73, 2. raam

Austrian Airlines / SAS ELT C 233, 22.9.2005 125

BMW 161

Brasserie nationale v. komisjon (Luksemburgi 
õllekartell) 260

Britannia Alloys & Chemicals, Société Nouvelle 
des Couleurs zinciques, Union Pigments ja Hans 
Heubach v. komisjon (tsinkfosfaat)

270

Coca-Cola ELT L 253, 29.9.2005 ja 
ELT C 239, 29.9.2005 147

DaimlerChrysler v. komisjon (Mercedes-Benz) 261

Dansk Rørindustri jt v. Commission (eelisoleeri-
tud torud) 253

E.ON Ruhrgas IP/05/710, 10.6.2005 49

Euronext 120

Finantsteenuste sektori sisesed uurimised 114

Gaasi- ja elektrienergiasektori sisesed uurimised 35

General Motors (Opel) 161

Groupe Danone v. komisjon ja Haacht v. komisjon 
(Belgia õllekartell) 266

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga (FAPL) IP/05/1441 105

Itaalia toortubakas 180, 190

Komisjon v. Kreeka 90

Komisjon v. Luksemburg 90

Komisjon v. T-Mobile Austria GmbH (max.mobil) 245

Kummikemikaalid 180, 197

Lairibateenused jagatud liinide kaudu Saksamaal 77

Lennukindlustus 122

MasterCard Europe/International (mitmepoolsed 
vahendustasud) 118

Microsoft 106
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Monokloroäädikhape 182

OMV IP/05/195, 17.2.2005 48

Postiteenused 95

Repsol 58

Saksa Bundesliga 96

SAS v. komisjon 258

SEP jt / Automobiles Peugeot 153

Sumitomo Chemical ja Sumika Fine Chemicals v. 
komisjon (vitamiinid) 268

Syfait jt v. GlaxoSmithkline 246

Territoriaalsete piirangutega seotud juhtumid 
(gaasitarne) 47

Thyssen Krupp Stainless ja Thyssen Krupp Acciai 
speciali Terni v. komisjon ja Acerinox v. komisjon 
(roostevaba teras (sulami lisamaks))

256

T-Mobile 76

Tokai, Intech ja SGL Carbon v. komisjon 
(erigrafiit) 247

Tööstuslik õmblusniit 185

Tööstuslikud kotid 194

VEMW v. Directeur van de Dienst uitvoering en 
toezicht energie 53

Vodafone 76
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2. Ühinemiste kontroll

juhtum avaldatud punkt

AMI/Eurotecnica 378

Bertelsmann/Springer 295

Blackstone/Acetex 301

Blackstone/NHP 342

E.ON/Mol 319

Energias de Portugal (EDP) v. komisjon 388

FIMAG/Züblin 360

Honeywell v. komisjon ja General Electric v. 
komisjon 398

Honeywell/Novar 340

iesy Repository / ish 347

Johnson & Johnson / Guidant 313, 680

Komisjon v. Tetra Laval 381

Lufthansa/Swiss 332

Maersk/PONL 336

MAG / Ferrovial Aeropuertos / Exeter Airport 355

Microsoft / TimeWarner / ContentGuard JV 370

Reuters/Telerate 328, 680

Siemens / VA Tech 306

Strabag/Dywidag (Walter Bau) 350

Tesco/Carrefour 364

Total/Sasol/JV 374
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3. riigiabi

juhtum avaldatud punkt

AB Vingriai (Leedu) 444

Abi kariloomade kaitsmiseks röövloomade eest 
(Toscana, Itaalia) 590

Abi logistikaahelate arendamiseks ja transpordilii-
kide ühitamise parandamiseks (Itaalia) 610

Abi Mauritaania laevaehitusele (Hispaania) 467

Abi Vietnami laevaehitusele (Madalmaad) 467

Abikava Euroopa rongijuhtimissüsteemi (ETCS) 
ümberkorraldamiseks kaubavedurite jaoks 
(Madalmaad)

606

ABX Logistics group 611

Ajutised kaitsemeetmed laevaehituses (Soome, 
Saksamaa ja Poola)

ELT C 131, 28.5.2005

ELT C 162, 2.7.2005
465

Alitalia (Itaalia) 613

Altair Chimica (Itaalia) ELT C 131, 28.5.2005 537

Alumiiniumoksiidi tootmine (Prantsusmaa, 
Iirimaa ja Itaalia) 539

Arenguabi Ghanale puksiirlaevade jaoks 
(Madalmaad) ELT C 100, 26.4.2005 467

Avalik-õigusliku ringhäälingu roll ja rahastamine 
(Saksamaa, Iirimaa ja Madalmaad) 491

Avaliku lairibainfrastruktuuri rahastamine 
Limousinis (Prantsusmaa) 479

AVR (Madalmaad) 536

Banaanikasvatajate rühmade toetamine 
(Prantsusmaa) 589

Banda ancha en zonas rurales y aisladas 
(Hispaania) 478

Banque Postale’i asutamine (Prantsusmaa) 578

Baskimaa maksuabimeetmed (Hispaania) 632

BayernLB (Saksamaa) 499

Belgia v. komisjon 644

BIAL (Portugal) ELT C 275, 8.11.2005 515

Biokütusetehastele antav tegevusabi (Austria, 
Belgia, Eesti, Iirimaa, Itaalia, Leedu, Rootsi, Tšehhi 
Vabariik ja Ungari)

544

Biria kontsern (Saksamaa) 455
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Breitband Kärnten (Austria) 478

British Energy plc (Ühendkuningriik) ELT L 142, 6.6.2005 450

Česke dráhy (Tšehhi Raudtee) (Tšehhi Vabariik) 605

Chemische Werke Piesteritz (Saksamaa) ELT L 296, 12.11.2005 445

Chemobudowa Kraków (Poola) 460

Compact Disc Albrechts v. komisjon 659

Computer Manufacturing Services (CMS) (Itaalia) ELT C 187, 30.7.2005 439

Confédération nationale du Crédit Mutuel v. 
komisjon 640

Corsica Ferries France v. komisjon 658

Cynku Miasteczko Śląskie (Poola) 439

Digitaaldekoodrid (Itaalia) 486

Digitalisierungsfonds (Austria) 482

E-Glass (Saksamaa) 506

ELVO (Kreeka autotööstus) 582

Ernault (Prantsusmaa) 439

Ernault (Prantsusmaa) ELT C 324, 21.12.2005 446

Ettevõtete kapitalifond (Ühendkuningriik) 528

Euromoteurs (Prantsusmaa) ELT C 137, 4.6.2005 446

F. J. Pape v. Minister van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij 639

Ford Genk (Belgia) 549

Frucona Kosice (Slovakkia) ELT C 233, 22.9.2005 443

Gibraltari maksuvabastusega äriühingud 
(Ühendkuningriik) 554

Glunz (Saksamaa) ELT C 263, 22.10.2005 508

Halva ilma solidaarsusfond (Itaalia) 591

Hessicher Investitionsfonds (Saksamaa) 498

Holland Malt (Madalmaad) 592

HSH Nordbank (Saksamaa) 499

Huta Czestochowa (Poola) 475

Huta Stalowa Wola (Poola) 459

Iga-aastane toetus söe tootmiseks (Poola, 
Saksamaa, Slovakkia ja Ungari) 604

Imprimerie Nationale (Prantsusmaa) 447

Investbx (Ühendkuningriik) ELT C 288, 19.11.2005 524

IRAPi maksusoodustused (Itaalia) 550
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Itaalia v. komisjon 649

Kalandussektori tormikahjud (Läti) 602

Kiireloomuline tööhõiveabi (Itaalia) 631

Kliimamuutuste maks (Ühendkuningriik) 595

Kolmeaastase tarneaja pikendamine kahe laeva 
puhul (Portugal) 466

Kombineeritud transpordi abikava Valloonia 
piirkonnas ja kombineeritud transpordi abikava 
(Belgia)

608

Komisjon v. Kreeka 654

Konas (Slovakkia) 456

Koolitusasutuste reform (Itaalia) 546

Kreeka piirkondliku abi kaardi muutmine 513

Kronoply (Saksamaa) 503

Laevaehituse garantiikava (Itaalia) 469

Laevaehituse garantiikava (Madalmaad) ELT C 228, 17.9.2005 469

Laevaehituse uuendusabi (Hispaania) ELT C 250, 8.10.2005 461

Laevaehituse uuendusabi (Prantsusmaa) ELT C 256, 15.10.2005 461

Laevaehituse uuendusabi (Saksamaa) ELT C 235, 23.9.2005 461

Laineenergia ja hoovuste energia demonstratsioon 
(Ühendkuningriik) 535

Lairibateenuse toetamine Walesis (Ühendkuning-
riik) 478

Lairibateenuste arendamine Appingedamis 
(Madalmaad) 480

Lazio – kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine (Itaalia) 633

Lennujaama infrastruktuur (Saksamaa ja Belgia) 622

Lennundussektor (Itaalia) ELT C 252, 12.10.2005 518

Litsentsitasude kavad avalik-õiguslikule 
ringhäälingule (Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania) 489

Lignit Hodonín, s.r.o. (Tšehhi Vabariik) ELT C 250, 8.10.2005 502

Loomsete jäätmete kõrvaldamine 2003. aastal 
(équarrissage) (Prantsusmaa) 586

Maapealne digitelevisioon (DVB-T) Berliinis ja 
Brandenburgis (Saksamaa) 483

Maapiirkondade lairibaühenduse projekt 
(Ühendkuningriik) 478
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Madalmaade tervisekindlustussüsteemi reform 
(Madalmaad) 575

Maksusoodustus uutele börsiettevõtetele (Itaalia) 562

Maksusoodustused väikese kapitalisatsiooniga 
äriühingutele spetsialiseerunud investeerimisfon-
didele (Itaalia)

560

Maksuvabastusega 1929. aasta valdusettevõtjad 
(Luksemburg) 564

Maksuvabastuste reserv teatavatele ettevõtetele 
(Kreeka) 557

MG Rover (Ühendkuningriik) ELT C 187, 30.7.2005 439, 457

Mittal Steel Poland (Poola) 477

Monitoring Alstom (Prantsusmaa) 442

Municipalizzate (Itaalia) 629

Nazairdis (praegu Distribution Casino France) 662

Neorioni laevatehased (Kreeka) ELT C 230, 20.9.2005 466

NESTA (Ühendkuningriik) 532

Olympic Airways (Kreeka) 619

Plans de Campagne (Prantsusmaa) 587

Puksiirlaevad Bangladeshile (Hispaania) ELT C 162, 2.7.2005 467

Rahvusvaheline uudistekanal CFII (Prantsusmaa) 496

Raskustes tööstusettevõtete ülevõtmise maksusoo-
dustus (Prantsusmaa) 570

Riiklik kava surnud loomade kohta (surnud kalad) 
(Ühendkuningriik) 601

Ryanair (Belgia) 616

SABIC (Madalmaad) ELT C 176, 16.7.2005 501

Shetland Sea Fish Limited (Ühendkuningriik) 600

Siseriiklik abikava vähem soodsate piirkondade 
toetuseks (Soome) 584

SNCF Freight (Prantsusmaa) 607

Sniace v. komisjon 646

Solvay Rosignano (Itaalia) ELT C 176, 16.7.2005 537

Soome piirkondliku riigiabi kaardi muutmine 
2000–2006 ELT C 223, 10.9.2005 513

Spordiklubide edendamise meetmed (Itaalia) 566

Stocznia Gdynia (Poola) ELT C 220, 8.9.2005 471

Stocznia Szczecinska (Poola) ELT C 222, 9.9.2005 471
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Streekgewest Westelijk Noord-Brabant 636

SVZ Schwarze Pumpe GmbH (Saksamaa) 439

Söesektori ümberkorraldamiskava (Saksamaa, 
Ungari ja Poola) 603

Söödafosfaatides leiduvale mineraalsele fosforile 
kehtestatud maks (Taani) 583

Süsinikdioksiidimaksu vähendamine (Sloveenia) 541

Tehnoloogiakeskused (Saksamaa) ELT L 295, 11.11.2005 522

Tessenderlo Italia (Itaalia) ELT C 223, 10.9.2005 537

Thüringen Porzellan, Kahla (Saksamaa) 630

Uue kombineeritud transpordiga liikluse 
rahastamise abikava (Saksamaa) 609

Vabastus kinnisvara võõrandamismaksust uute 
liidumaade elamuühingutele (Saksamaa) 510

Vastastikuse abistamise kindlustusseltside ja 
pensionikindlustusseltside kindlustuslepingute, 
välja arvatud tervisekindlustuslepingute 
maksuvabastus (Prantsusmaa)

567

Volvo Trucks (Rootsi) ELT C 230, 20.9.2005 538

VPFM (Tšehhi Vabariik) ELT C 176, 16.7.2005 477

Üleujutused 2005. aasta suvel (Austria ja 
Saksamaa) 573
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