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KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN 

KOMITEALLE 

Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2016 

1. Johdanto 

Kilpailupolitiikka perustuu oikeudellisiin ja taloudellisiin periaatteisiin, ja se yhdistetään 

usein näihin kahteen erittäin tärkeään seikkaan. Tämä on kuitenkin vain osa siitä, mitä 

kilpailupolitiikka on. Kilpailupolitiikalla on suora vaikutus ihmisten elämään, ja yksi sen 

tärkeimmistä piirteistä on avointen markkinoiden edistäminen niin, että kaikki – sekä 

yritykset että kansalaiset – voivat saada kohtuullisen osuuden kasvusta saatavasta hyödystä.  

Unionin tilasta vuonna 2016 pitämässään puheessa Euroopan komission puheenjohtaja Jean-

Claude Juncker muistutti, että ”tasapuoliset toimintaedellytykset merkitsevät myös sitä, että 

Euroopassa kuluttajia suojataan kartelleilta ja että vaikutusvaltaisten yritysten ei anneta 

käyttää asemaansa väärin. (...) Komissio valvoo tällaista oikeudenmukaisuutta, sillä kyse on 

kilpailuoikeuden sosiaalisesta puolesta. Ja juuri tätä Eurooppa tarkoittaa.”
1
 

Kilpailusääntöjen täytäntöönpanon viesti on, että jokaisen, olkoon kuinka rikas tai 

vaikutusvaltainen, on noudatettava sääntöjä. 

Kilpailupolitiikalla yksistään ei voida luoda oikeudenmukaisempaa taloutta, mutta sillä voi 

olla merkittävä vaikutus: valvomalla kilpailulainsäädännön noudattamista varmistetaan, että 

kuluttajien ääni kuuluu. Kilpailupolitiikka edistää yhteiskuntaa, joka antaa ihmisille 

valinnanvaraa, edistää innovointia, estää määräävässä asemassa olevia toimijoita rikkomasta 

kilpailusääntöjä ja kannustaa yrityksiä hyödyntämään mahdollisimman hyvin niukkoja 

resursseja ja vastaa siten osaltaan ilmastonmuutoksen kaltaisiin maailmanlaajuisiin 

haasteisiin.  

Lisäksi kaikki kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta vastaavien eurooppalaisten tahojen – 

komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten – päätökset vahvistavat, että EU on 

oikeusyhteisö. Ne osoittavat myös kansalaisyhteiskunnalle, että järjestelmä voi toimia 

yhteisen edun hyväksi ja tuottaa konkreettista hyötyä kansalaisille. 

Komission kilpailupoliittisilla toimilla keskityttiin vuonna 2016 moniin politiikan aloihin. 

Toimilla pyrittiin edistämään markkinoiden oikeudenmukaisempaa toimintaa kaikkien 

osapuolten kannalta. Samaan aikaan kilpailupolitiikalla tuettiin edelleen komission 

pyrkimyksiä saavuttaa keskeiset poliittiset painopisteet, joihin kuuluivat erityisesti yhdennetyt 

digitaaliset sisämarkkinat, syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat sekä 

yhdennetty ja ilmastoystävällinen energiaunioni.  

Globalisoitunut talous edellyttää myös maailmanlaajuista kilpailukulttuuria. Tämän vuoksi 

komissio toimii tiiviissä yhteistyössä muiden EU:n toimielinten, kansainvälisten järjestöjen ja 

kilpailusääntöjen täytäntöönpanijoiden kanssa kaikkialla maailmassa. Yhteistyö auttaa 

moninkertaistamaan oikeudenmukaisen kilpailun hyödyt ja levittämään niitä Euroopassa ja 

koko maailmassa. 

                                                            
1 Puhe unionin tilasta 2016, saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_fi  

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_fi
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2. Aidosti tasapuolisten toimintaedellytysten varmistaminen kaikille: kuinka 

valtiontukien valvonta auttaa vastaamaan haasteeseen 

Komission ja erityisesti sen kilpailuasioista vastaavan komission jäsenen tärkeimpiä tehtäviä 

on varmistaa, että EU:n sääntöjä sovelletaan oikeudenmukaisesti kaikkiin yrityksiin, jotka 

harjoittavat liiketoimintaa EU:n sisämarkkinoilla – koosta, toimialasta tai kansallisuudesta 

riippumatta. Tämä on ainoa tapa varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset, ja se on syy 

siihen, miksi komissio on valvonut valtiontukisääntöjen noudattamista viime 

vuosikymmeninä. 

Toimet valikoivia veroetuuksia vastaan  

Tätä lähestymistapaa sovelletaan myös verotukiin. Jos tietyt valikoidut yritykset voivat välttyä 

veroilta, niiden yritysten, jotka todella maksavat oman osuutensa veroista, on vaikea kilpailla 

tasavertaisin ehdoin. Erityisen verokohtelun suominen tietylle yritykselle antaa sille käteiseen 

verrattavissa olevan etuuden. Tästä syystä valtiontukisääntöjä sovelletaan yhtä lailla 

verovapautuksiin kuin muunkinlaiseen tukeen. Komissio on torjunut hyvin aktiivisesti 

veropäätöksin myönnettyä sääntöjenvastaista valtiontukea
2
. Komissio totesi elokuussa 2016, 

että Irlanti oli myöntänyt Applelle
3
 EU:n valtiontukisääntöjen vastaista perusteetonta 

veroetua. 

Miten veropäätökset voivat sisältää valtiontukea: Applea koskeva päätös 

Komissio katsoi, että Irlannin tekemillä kahdella Applea koskevalla veropäätöksellä alennettiin 

huomattavasti ja keinotekoisesti kyseisen yrityksen Irlannissa maksamia veroja vuodesta 1991 lukien. 

Päätöksissä vahvistettiin menetelmä kahden Apple-konserniin kuuluvan irlantilaisen yrityksen (Apple 

Sales International ja Apple Operations Europe) verotettavan voiton määrittämiseksi. Tämä ei 

vastannut taloudellista todellisuutta: lähes kaikki kyseisten kahden yrityksen myyntivoitot 

kohdennettiin sisäisesti Irlannin ulkopuolella sijaitsevalle ”pääkonttorille”, joka oli olemassa vain 

paperilla, koska sillä ei ollut fyysistä toimipaikkaa eikä työntekijöitä missään maailmassa eikä se olisi 

koskaan voinut tuottaa kyseisiä voittoja. Veropäätöksissä vahvistetun voitonjakomenetelmän 

seurauksena Apple maksoi liikevoitostaan huomattavasti vähemmän veroa kuin muut yritykset 

Irlannissa. Tämän valikoivan kohtelun ansiosta Applen Euroopasta kertyneisiin voittoihin sovellettu 

efektiivinen yhtiöveroaste oli 1 prosentti vuonna 2003, mutta vuonna 2014 vastaava luku oli alentunut 

0,005 prosenttiin. 

Appleen Irlannissa sovellettu valikoiva verokohtelu on EU:n valtiontukisääntöjen mukaan laiton, 

koska se antaa Applelle huomattavan edun verrattuna yrityksiin, joihin sovelletaan tavanomaisia 

kansallisia verosääntöjä. Komissio voi määrätä sääntöjenvastaisen valtiontuen perittäväksi takaisin 

kymmenen vuoden ajalta ennen komission ensimmäistä tietopyyntöä vuonna 2013. Irlannin on nyt 

perittävä Applelta verot, joita se ei ole maksanut kyseisessä maassa vuosina 2003–2014. Määrä on 

jopa 13 miljardia euroa, mihin lisätään korot. 

EU:n valtiontukisäännöt edellyttävät lähtökohtaisesti, että sisämarkkinoille soveltumaton 

valtiontuki peritään takaisin, jotta voidaan poistaa tuen aiheuttama kilpailun vääristyminen. 

EU:n valtiontukisäännöissä ei määrätä sakoista, eikä takaisinperinnällä rangaista asianomaista 

                                                            
2 Ks. asia SA.38374 Väitetty tuki Starbucksille, komission päätös, annettu 21. lokakuuta 2015, saatavilla 

osoitteessa http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374; asia 

SA.38375 Väitetty tuki FFT:lle – Luxemburg, komission päätös, annettu 21. lokakuuta 2015, saatavilla 

osoitteessa http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375; asia 

SA.37667 Ylisuurten voittojen verovapautus Belgiassa, komission päätös, annettu 11. tammikuuta 2016, 

saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37667 

  
3 Asia SA.38373 Väitetty tuki Applelle, komission päätös, annettu 30. elokuuta 2016, saatavilla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37667
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37667
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373
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yritystä. Sillä yksinkertaisesti palautetaan yhdenvertainen kohtelu muiden yritysten kanssa. 

Lisäksi unionin tuomioistuimen valvonta ulottuu kaikkiin komission päätöksiin. Jos 

jäsenvaltio päättää hakea muutosta komission päätökseen, sen on silti perittävä 

sääntöjenvastainen valtiontuki takaisin, ellei se pyydä unionin tuomioistuimelta välitoimia, 

jotka myönnetään ja joissa määrätään takaisinperinnän lykkäämisestä. Odottaessaan EU:n 

tuomioistuinmenettelyn tulosta jäsenvaltio voi takaisinperintävelvollisuutensa täyttämiseksi 

esimerkiksi tallettaa takaisinperityn määrän sulkutilille.  

Syyskuussa komissio aloitti perusteellisen tutkinnan tarkastellakseen GDF Suez -konsernin 

(nykyisin Engie) verokohtelua Luxemburgissa
4
. Komissio on huolissaan siitä, että useat 

Luxemburgissa tehdyt veropäätökset ovat saattaneet antaa GDF Suezille perusteetonta etua 

muihin yrityksiin verrattuna, mikä on vastoin EU:n valtiontukisääntöjä
5
. Lisäksi komissio 

jatkoi tutkintaa veropäätöksistä, jotka Luxemburg oli tehnyt McDonald’sin
6
 osalta, ja 

tutkintaa Luxemburgin Amazonille
7
 myöntämästä siirtohinnoittelujärjestelystä.  

Täydentääkseen tehokkaasti täytäntöönpanotoimiaan komissio on myös ehdottanut OECD:n 

syksyllä 2015 laatimien kansainvälisten standardien pohjalta EU:n laajuisia koordinoituja 

toimia yritysten veronkierron torjumiseksi. Tätä varten komissio hyväksyi tammikuussa 

kunnianhimoisen verojen kiertämisen estämistä koskevan paketin
8
. Sen tarkoituksena on 

auttaa jäsenvaltioita ryhtymään päättäväisiin ja koordinoituihin toimiin veronkiertoa vastaan 

ja varmistaa, että yritykset maksavat veroja riippumatta siitä, missä päin EU:ta niiden voitot 

kertyvät  

Lisäksi komissio hyväksyi huhtikuussa ehdotuksen direktiiviksi, jossa säädetään EU:n ja sen 

ulkopuolisten monikansallisten konsernien velvollisuudesta julkaista maakohtaisesti voitot ja 

maksetut verot sekä muut tiedot
9
. Tällaisten tietojen avulla kansalaiset voivat arvioida 

monikansallisten yritysten verostrategioita ja niiden vaikutusta hyvinvointiin, ja ne viitoittavat 

tietä kohti yhtiöverotuksen suurempaa avoimuutta. 

Avoimuuden ja oikeusvarmuuden lisääminen valtiontukiuudistusta koskevan aloitteen 

toteuttamisella 

Avoimuus on tärkeää, koska se edistää veronmaksajien varojen viisasta käyttöä. Se on myös 

ollut keskeinen osa vuonna 2012 käynnistettyä valtiontukiuudistusta
10

, jonka tavoitteena on 

taata oikeusvarmuus ja vähentää byrokratiaa viranomaisten ja yritysten osalta. Yksi tapa lisätä 

avoimuutta on antaa markkinatoimijoille tietoja jäsenvaltioiden myöntämistä 

valtiontukitoimenpiteistä. 

                                                            
4 Asia SA.44888 Väitetty tuki GDF Suezille, komission päätös muodollisen menettelyn aloittamisesta, annettu 

19. syyskuuta 2016, saatavilla osoitteessa 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_ 

SA_44888  
5 Lisätietoja on tämän kertomuksen liitteenä olevassa komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa. 
6 Asia SA.38945 Väitetty tuki McDonald’sille – Luxemburg, saatavilla osoitteessa 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38945  
7 Asia SA.38944 Väitetty tuki Amazonille, saatavilla osoitteessa 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944 
8 Ks. http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_en  
9 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin 

on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta, COM(2016) 0198 final, saatavilla 

osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1491319237694&uri=CELEX:52016PC0198  
10 Ks. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44888
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44888
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38945
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1491319237694&uri=CELEX:52016PC0198
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
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Uusien sääntöjen mukaan tukea myöntävien viranomaisten on kaikilla hallintotasoilla 

toimitettava tiedot jokaisen yli 500 000 euron suuruisen yksittäisen tuen myöntämisestä. 

Heinäkuusta 2016 alkaen viranomaisten on kuuden kuukauden kuluessa myöntämispäivästä 

julkaistava hakutietokannassa yksittäisten tuensaajien nimet ja tiedot myönnetystä tuesta
11

. 

Avoimuus liittyy läheisesti valtiontukisääntöjen yksinkertaistettuun soveltamiseen, minkä 

johdosta jäsenvaltioiden on helpompi myöntää tukitoimenpiteitä, koska niiden ei tarvitse 

ilmoittaa toimenpiteistä etukäteen komissiolle. 

Auttaakseen viranomaisia ja yrityksiä selvittämään, milloin julkiset menot kuuluvat EU:n 

valtiontukien valvonnan piiriin, komissio julkaisi toukokuussa tiedonannon valtiontuen 

käsitteestä
12

. Tiedonanto on yksi viimeisistä valtiontukiuudistusta koskevan aloitteen 

peruspilareista. Tiedonannossa annetaan selkeät ohjeet valtiontuen määrittelyn kaikista 

seikoista. Tämä on erityisen tärkeää julkisten investointien edistämiseksi, sillä se auttaa 

jäsenvaltioita ja yrityksiä suunnittelemaan julkisen rahoituksen tavalla, joka ei uhkaa vääristää 

tasapuolisia toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla tai syrjäyttää yksityisiä investointeja. Näin 

autetaan maksimoimaan investointien vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen komission 

käynnistämän Euroopan investointiohjelman
13

 mukaisesti.  

3. Kilpailun ja innovoinnin edistäminen digitaalisilla sisämarkkinoilla 

Digitaalisten palvelujen markkinoista on tullut nopeasti yksi niistä aloista, joilla on eniten 

merkitystä eurooppalaisille kuluttajille. Digitaalinen teknologia voi tarjota alhaiset hinnat, 

laajan palveluvalikoiman ja nopeita innovaatioita, mutta se, hyötyvätkö kuluttajat näistä 

eduista todella, riippuu siitä, miten markkinat toimivat. Kilpailupolitiikan tavoitteena on 

varmistaa, että kuluttajia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja että vaikutusvaltaiset yritykset 

eivät voi tehdä sopimuksia, jotka johtavat hintojen korotuksiin tai innovoinnin tukahtumiseen 

taikka vievät kuluttajilta vapauden valita haluamansa tuotteet.  

Tällä tavoin digitaaliset sisämarkkinat ovat paljon muutakin kuin vain talouden tehostamista. 

Niiden avulla voidaan antaa kaikille tasavertaiset mahdollisuudet hyötyä teknologian 

kehityksestä. Lisäksi ne ovat keino edistää kuluttajien sananvaltaa.  

Sähköinen kaupankäynti on esimerkki tästä. Suurin osa aikuisista EU:ssa tilasi vuonna 2015 

kulutustavaroita tai palveluja internetistä. Joissakin jäsenvaltioissa tämä osuus oli enemmän 

kuin kahdeksan henkeä kymmenestä. Sähköisestä kaupankäynnistä on tullut hintojen 

läpinäkyvyyden ja hintakilpailun veturi. Se on lisännyt kuluttajien valinnanvaraa ja 

mahdollisuuksia löytää parhaat tarjoukset, mikä edistää kilpailua ja innovointia. Vaikka se 

myös luo uusia mahdollisuuksia yrityksille, toiminta nopeasti muuttuvilla sähköisillä 

markkinoilla ei ehkä aina ole helppoa. Kaikki verkossa toimivat yritykset, kuten 

vähittäismyyjät ja jakelijat samoin kuin valmistajat ja sisällön tuottajat, kohtaavat nyt uusia ja 

merkittäviä haasteita. Verkkokauppaa koskeva alakohtainen tutkinta
14

, jonka komissio 

käynnisti vuonna 2015 osana digitaalisia sisämarkkinoita koskevaa strategiaa, auttaa 

ymmärtämään paremmin kyseisiä haasteita ja mahdollisuuksia.  

Verkkokauppaa koskeva alakohtainen tutkinta: ensimmäiset tulokset ja jatkotoimet 

                                                            
11 Luettelo tuensaajista ja muita tietoja myönnetyistä tuista on osoitteessa 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/ 
12Komission tiedonanto Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 

valtiontuen käsitteestä (EUVL C 262, 19.7.2016, s. 1–50), saatavilla osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/?qid=1491319129437&uri=CELEX:52016XC0719%2805%29  
13 Ks. https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en  
14 Ks. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html  

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1491319129437&uri=CELEX:52016XC0719%2805%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1491319129437&uri=CELEX:52016XC0719%2805%29
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html
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Komissio julkaisi syyskuussa 2016 alakohtaisen tutkimuksen alustavat päätelmät. Tutkimuksen aikana 

komissio keräsi näyttöä lähes 1 800:lta kulutustavaroiden ja digitaalisen sisällön verkkokaupassa 

toimivalta yritykseltä ja analysoi noin 8 000 jakelusopimusta. Alustava raportti vahvistaa sen, että 

verkkokaupan merkitys on kasvussa, mutta siinä kuvaillaan myös eräitä liiketoimintakäytäntöjä, jotka 

saattavat rajoittaa kilpailua verkkokaupan alalla. Tämä koskee erityisesti kulutustavaroiden 

verkkomyyntiä ja tekijänoikeuksia koskevia lisenssisopimuksia. Komissio voi käynnistää 

tapauskohtaisen tutkimuksen liiketoimintakäytännöistä, jotka saattavat olla kilpailun kannalta 

ongelmallisia. Alustavasta raportista järjestettiin julkinen kuuleminen, joka päättyi 18. marraskuuta 

2016. 

Komissio julkaisi maaliskuussa maarajoituksia koskevat alustavat päätelmänsä, joiden mukaan 

käytäntö on yleinen verkkokaupassa koko EU:n alueella, erityisesti digitaalisen sisällön myynnissä. 

Lähes 60 prosenttia vastanneista digitaalisen sisällön tarjoajista on tehnyt oikeuksien haltijoiden 

kanssa sopimuksen maarajoitusten soveltamisesta. Jos maarajoitukset johtuvat toimittajien ja 

jakelijoiden välisistä sopimuksista, ne saattavat rajoittaa kilpailua sisämarkkinoilla EU:n 

kilpailusääntöjen vastaisesti. Kuten mikä tahansa kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon liittyvä toiminta, 

maarajoituksia koskevat tutkimukset edellyttävät oikeudellista ja taloudellista arviointia, johon sisältyy 

myös analyysi rajoitusten mahdollisista perusteluista. 

Useimmat vähittäiskauppiaiden asettamat maarajoitukset perustuvat yksipuolisiin 

liiketoimintapäätöksiin olla myymättä rajojen yli, toisin sanoen ne on asetettu riippumatta 

toimittajan kanssa tehdyistä sopimuksista tai tämän aiheuttamasta kaupallisesta paineesta. 

Tällaiset rajoitukset eivät kuulu EU:n kilpailusääntöjen soveltamisalaan. Komissio antoi 

osana digitaalisia sisämarkkinoita koskevaa strategiaa toukokuussa 2016 ehdotuksen
15

 

asetukseksi, jonka tavoitteena on puuttua maarajoituksiin ja muihin syrjinnän muotoihin, jotka 

perustuvat asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan. Siinä määritellään 

tilanteet, joissa asiakkaiden erilaista kohtelua sijainnin perusteella ei voida missään 

tapauksessa pitää perusteltuna. 

Innovoinnin säilyttäminen kun verkkotoimijat ovat määräävässä asemassa 

Tietyt liiketoimintakäytännöt voivat rajoittaa kuluttajien valinnanvaraa, mutta ongelma on 

vielä suurempi, kun uusien tuotteiden tulo markkinoille estyy. Kilpailusääntöjen 

täytäntöönpano on olennaisessa asemassa sen varmistamiseksi, että määräävässä asemassa 

olevat yritykset eivät vie muilta mahdollisuutta keksiä seuraavan sukupolven innovatiivisia 

ideoita. 

Hakukoneilla on keskeinen tehtävä, sillä ne ohjaavat kuluttajia digitaalisessa ympäristössä. 

Komissio pitää kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa näillä markkinoilla yhtenä ensisijaisena 

tavoitteenaan. Heinäkuussa toimitettiin kaksi väitetiedoksiantoa Googlelle ja sen 

emoyritykselle Alphabetille
16

. Komissio vahvisti samassa asiassa huhtikuussa 2015 annettua 

väitetiedoksiantoa täydentävässä väitetiedoksiannossa alustavan päätelmänsä, että Google on 

käyttänyt väärin määräävää asemaansa suosimalla hakutulossivuillaan järjestelmällisesti omaa 

hintaseurantapalveluaan. Komissio on huolissaan siitä, että käyttäjät eivät välttämättä huomaa 

hyödyllisimpiä hakutuloksia. Menettelystä on haittaa kuluttajille ja innovoinnille 

markkinoilla. Lähettämällä täydentävän väitetiedoksiannon komissio vahvisti alustavan 

                                                            
15 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen 

tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen 

(EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta, COM(2016) 289 final – 2016/0152 (COD), 

saatavilla osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/?qid=1491381161204&uri=CELEX:52016PC0289  
16 Asia AT.39740 Googlen hakutoiminnot, ks. IP/16/2532, 14. heinäkuuta 2016, saatavilla osoitteessa 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_fi.htm  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1491381161204&uri=CELEX:52016PC0289
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1491381161204&uri=CELEX:52016PC0289
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_fi.htm
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päätelmänsä samalla kun se suojeli Googlen puolustautumisoikeuksia antamalla sille 

mahdollisuuden vastata virallisesti lisätodisteisiin. Komission meneillään oleva tutkinta ei 

koskaan rajoita komission asiassa tekemää lopullista päätöstä.  

Komissio lähetti Googlelle myös erillisen väitetiedoksiannon siksi, että yritys on rajoittanut 

tiettyjen kolmansien osapuolten verkkosivustojen mahdollisuuksia näyttää Googlen 

kilpailijoiden hakusanamainoksia
17

. Google sijoittaa hakusanamainoksia sekä suoraan omalle 

hakusivustolleen että välittäjän ominaisuudessa kolmansien osapuolten verkkosivustoille 

AdSense for Search -alustansa kautta. Tällaisia sivustoja ovat esimerkiksi verkossa toimivat 

vähittäiskauppiaat, teleoperaattorit ja sanomalehdet. Komissio arvioi alustavasti, että Google 

on näillä käytännöillään sulkenut nykyisiltä ja potentiaalisilta kilpailijoilta, kuten muilta 

hakukonepalvelujen ja verkkomainonnan tarjoajilta, pääsyn tälle kaupallisesti tärkeälle alalle 

tai estänyt niiden kasvun.  

Älypuhelinten ja tablettien osuus kaikesta internetliikenteestä on yli puolet, ja osuuden 

odotetaan kasvavan edelleen. Kilpailukykyinen mobiili-internet on yhä tärkeämpi kuluttajille 

ja yrityksille Euroopassa, ja komissio on toiminut erittäin valppaasti edistääkseen tasapuolista 

ja vireää kilpailua tällä alalla.  

Komissio lähetti huhtikuussa Googlelle väitetiedoksiannon, jossa se ilmoitti tälle alustavasta 

arviostaan, jonka mukaan yritys on EU:n kilpailusääntöjen vastaisesti käyttänyt väärin 

määräävää markkina-asemaansa soveltamalla rajoittavia ehtoja Android-laitteiden 

valmistajien ja matkaviestinverkko-operaattoreiden kanssa tekemänsä sopimuksen 

mukaisesti
18

.  

Komission alustavat havainnot osoittavat, että Googlen toiminnan seurauksena kilpailevat 

hakukoneet, mobiilikäyttöjärjestelmät ja selaimet eivät ole mahdollisesti voineet kilpailla 

omilla ansioillaan, vaan ne on keinotekoisesti suljettu tiettyjen liiketoimintamahdollisuuksien 

ulkopuolelle. Samaan aikaan kuluttajilta on saatettu EU:n kilpailusääntöjen vastaisesti evätä 

laajempi valikoima mobiilisovelluksia, verkkopalveluja ja innovatiivisia alustoja.  

Komissio on myös jatkanut kilpailusääntöjen rikkomista koskevaa tutkintaa, joka 

käynnistettiin Amazonia vastaan vuonna 2015
19

. Amazon on Euroopan suurin sähköisten 

kirjojen jakelija. Komissio epäilee, että Amazonin järjestelyt kustantajien kanssa voivat 

vaikeuttaa muiden sähköisten kirjojen jakelijoiden mahdollisuuksia kilpailla Amazonin 

kanssa kehittämällä uusia ja innovatiivisia tuotteita ja palveluja.  

Kohti digitaalisen sisällön rajattomia markkinoita: maksutelevisioasia  

Todelliset digitaaliset sisämarkkinat tarkoittavat sitä, että eurooppalaisten kuluttajien olisi 

voitava katsoa maksutelevisiokanavia valintansa mukaan, riippumatta siitä, missä päin EU:ta 

he asuvat tai matkustavat. Komissio tarkastelee, ovatko kuuden EU:ssa toimivan suuren 

elokuvastudion ja Sky UK:n väliset lisenssisopimukset, jotka estävät muissa EU-maissa 

                                                            
17 Asia AT.40411 Googlen hakutoiminnot (AdSense), ks. IP/16/2532, 14. heinäkuuta 2016, saatavilla osoitteessa 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_fi.htm  
18 Asia AT.40099 Google Android, ks. IP/16/1492, 20. huhtikuuta 2016, saatavilla osoitteessa 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1492_fi.htm  
19 Asia AT.40153 Sähkökirjojen jakelusopimuksiin sisältyvät suosituimmuuslausekkeet ja niihin liittyvät seikat, 

saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40153  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_fi.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1492_fi.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40153
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olevia kuluttajia käyttämästä Skyn Yhdistyneen kuningaskunnassa ja Irlannissa tarjoamia 

maksutelevisiopalveluja, vastoin EU:n kilpailusääntöjä
20

. 

Paramount tarjosi huhtikuussa sitoumuksia ratkaistakseen komission havaitsemat ongelmat, 

jotka koskevat tiettyjä lausekkeita Paramountin ja Sky UK:n välisissä maksutelevisiossa 

esitettäviä elokuvia koskevissa lisenssisopimuksissa. Komissio kuuli tämän jälkeen 

markkinatoimijoita tarkastaakseen, että ehdotetut sitoumukset olivat asianmukaisia. Se katsoi 

markkinatestin tulosten perusteella, että sitoumukset, joita Paramount oli selventänyt, 

poistavat komission havaitsemat kilpailuongelmat. Komissio antoi heinäkuussa päätöksen, 

jolla Paramountin tarjoamista sitoumuksista tehtiin oikeudellisesti sitovat EU:n 

kilpailusääntöjen nojalla
21

. Komissio tutkii edelleen Disneyn, NBCUniversalin, Sonyn, 

Twentieth Century Foxin, Warner Brosin ja Skyn toimintaa. 

Avoin ja kilpailuun perustuva televiestinnän sääntelykehys eurooppalaisten kuluttajien eduksi 

Kuluttajat eivät voisi saada uusia digitaalisia palveluja ilman kunnollisia, kohtuuhintaisia 

internet-yhteyksiä. Tämä merkitsee sitä, että kohtuuhintaiset matkaviestintäverkot ovat 

olennaisen tärkeitä ja niin on myös kilpailu: kilpailu pitää hinnat alhaalla ja saa 

matkaviestinverkko-operaattorit investoimaan parempiin verkkoihin. Edistäessään todellisten 

digitaalisten sisämarkkinoiden luomista komissio ei voi jättää tilaa kilpailunvastaisille 

sopimuksille tai yrityskeskittymille, jotka haittaavat kilpailua ja nostavat kuluttajahintoja
22

. 

 

Kaksi tärkeää televiestintäalan yrityskeskittymien valvontaa koskevaa päätöstä 

Toimintaedellytykset vaihtelevat nykyisin huomattavasti eri kansallisten televiestintämarkkinoiden 

välillä. Ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa ratkaisua, ja komissio ottaa analyysissaan aina huomioon 

erilaiset ominaispiirteet. 

Perusteellisen tutkinnan jälkeen komissio esti toukokuussa EU:n sulautuma-asetuksen nojalla 

ehdotetun yrityskaupan, jossa Hutchison 3G UK:n Three olisi hankkinut Telefónica UK:n O2:n. 

Keskittymä olisi luonut uuden markkinajohtajan Yhdistyneen kuningaskunnan 

matkaviestintämarkkinoille. Komissio oli erittäin huolissaan siitä, että markkinoilla huomattavasti 

vähentynyt kilpailu olisi johtanut hintojen nousuun ja kuluttajien valinnanvaran vähentymiseen 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yrityskauppa olisi myös haitannut innovointia ja 

verkkoinfrastruktuurin kehittämistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä on vakava ongelma 

erityisesti nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Hutchisonin ehdottamat korjaustoimenpiteet eivät 

ratkaisseet riittävästi yrityskaupasta johtuvia ongelmia. 

Syyskuussa komissio hyväksyi EU:n sulautuma-asetuksen nojalla Hutchisonin ja VimpelComin 

ehdotetun televiestintäalan yhteisyrityksen Italiassa, mutta asetti ehtoja. Perusteellisen tutkinnan 

jälkeen komissio totesi, että Hutchisonin ja VimpelComin ehdottamat rakenteelliset 

korjaustoimenpiteet ratkaisivat komission havaitsemat kilpailuongelmat kokonaan. Osapuolet 

varmistavat ranskalaisen teleoperaattorin Iliadin markkinoillepääsyn uutena matkaviestinverkko-

operaattorina Italiassa. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä kaksi operaattoria voivat kasvaa ja hyödyntää 

omaisuuseriensä yhdistämisestä kertyviä hyötyjä ja italialaiset televiestintäasiakkaat hyötyvät 

jatkossakin innovatiivisista korkealaatuisten verkkojen matkaviestintäpalveluista kohtuulliseen 

hintaan. Tapaus osoittaa, että eurooppalaiset televiestintäyritykset voivat kasvaa niin maan sisällä kuin 

rajojen yli, jos kilpailu säilyy tehokkaana.  

                                                            
20 Asia AT.40023 Maksutelevisiosisällön rajat ylittävä saatavuus, saatavilla osoitteessa 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40023  
21 Ks. IP/16/2645, saatavilla osoitteessa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2645_en.htm  
22 Ks. asia M.7612 Hutchison 3G UK / Telefónica UK, komission päätös, annettu 11. toukokuuta 2016, saatavilla 

osoitteessa http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612, ja asia M.7758 

Hutchison 3G Italy / Wind / JV, komission päätös, annettu 1. syyskuuta 2016, saatavilla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7758 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40023
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2645_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7758
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Komissio käynnisti lokakuussa tutkinnan, joka koskee kahden tšekkiläisen 

matkaviestinoperaattorin (O2 CZ / CETIN ja T-Mobile CZ) välistä sopimusta verkon 

yhteiskäytöstä
23

. O2 CZ ja T-Mobile CZ ovat molemmat merkittäviä teleoperaattoreita 

Tšekissä, ja yhdessä ne palvelevat noin kolmea neljäsosaa Tšekin matkaviestinnän 

vähittäismyyntimarkkinoista. Komissio tutkii erityisesti, uhkaako O2 CZ / CETINin ja T-

Mobile CZ:n yhteistyö hidastaa nykyisen infrastruktuurin laadun parantamista ja estää tai 

viivästyttää uusien tekniikoiden ja palvelujen käyttöönottoa erityisesti tiheään asutuilla 

alueilla. Komissio aikoo myös tutkia verkon yhteiskäytöstä johtuvien mahdollisten 

tehokkuusetujen vaikutusta. Tämän arvion perusteella komissio päättää, rikkooko yhteistyö 

SEUT-sopimuksen 101 artiklaa, jossa kielletään kilpailua rajoittavat liikekäytännöt. 

Jotta voidaan varmistaa kilpailuun perustuva televiestinnän sääntelyjärjestelmä, komissio 

esitti syyskuussa 2016 ehdotuksen direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän 

säännöstöstä ja ehdotuksen asetukseksi, jolla perustetaan Euroopan sähköisen viestinnän 

sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC).  

Nopeita laajakaistaverkkoja koskevan osallistavan pääsyn edistäminen 

Jotta voidaan hyödyntää kaikki digitaalisen työn tarjoamat mahdollisuudet, Eurooppa 

tarvitsee myös ensiluokkaisen televiestintäinfrastruktuurin. Digitaalisia sisämarkkinoita 

koskevan strategian
24

 keskeisenä painopisteenä on varmistaa, että EU:n kansalaiset ja 

yritykset, erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, voivat käyttää nopeita laajakaistaverkkoja. 

Julkinen rahoitus on usein tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja samalla osallisuuden 

varmistamiseksi, erityisesti maaseutualueilla, jotka ovat vähemmän houkuttelevia yksityisten 

sijoittajien kannalta. 

Komissio hyväksyi EU:n valtiontukisääntöjen nojalla Yhdistyneen kuningaskunnan 

kansallisen laajakaistaohjelman vuosiksi 2016–2020
25

, Italian vuosien 2016–2022 

ultralaajakaistasuunnitelman
26

 ja Ranskan laajakaistaohjelman ”Plan Très Haut Débit”
27

. 

Kuhunkin ohjelmaan liittyi myös sen vaikutusten arviointia koskeva yksityiskohtainen 

arviointisuunnitelma. Arvioinnin tulokset toimitetaan komissiolle. 

Komission valtiontukien arviointi perustuu vuoden 2013 laajakaistasuuntaviivoihin
28

. 

Tavoitteena on välttää tilannetta, jossa julkinen rahoitus syrjäyttäisi yksityiset investoinnit, ja 

edistää tehokasta kilpailua varmistamalla, että muut palveluntarjoajat voivat käyttää julkisesti 

rahoitettua infrastruktuuria syrjimättömin ehdoin. 

                                                            
23 Asia AT.40305 O2 CZ / CETINin ja T-Mobile CZ:n välinen verkon yhteiskäyttö Tšekissä, ks. IP/16/3539, 25. 

lokakuuta 2016, saatavilla osoitteessa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3539_en.htm  
24 Tiedonannossaan Verkkoyhteydet kilpailukykyisillä digitaalisilla sisämarkkinoilla – Kohti eurooppalaista 

gigabittiyhteiskuntaa (COM(2016) 587) komissio vahvisti, että internetyhteydet ovat digitaalisten 

sisämarkkinoiden kannalta tärkeitä ja esitti Euroopan digitaalistrategian tavoitteiden pohjalta vision 

eurooppalaisesta gigabittiyhteiskunnasta. Visio toteutetaan kolmella vuoteen 2025 ulottuvalla strategisella 

tavoitteella. 
25 Asia SA.40720 Yhdistyneen kuningaskunnan kansallinen laajakaistaohjelma vuosiksi 2016–2020, komission 

päätös, annettu 26. toukokuuta 2016, saatavilla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40720  
26 Asia SA.41647 Italia – Strategia Banda Ultra Larga, komission päätös, annettu 30. kesäkuuta 2016, saatavilla 

osoitteessa http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41647 
27 Asia SA.37183 Plan France Très Haut Débit, komission päätös, annettu 7. marraskuuta 2016, saatavilla 

osoitteessa http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37183  
28 Komission tiedonanto, EU:n suuntaviivat valtiontukisääntöjen soveltamisesta laajakaistaverkkojen nopean 

käyttöönoton yhteydessä (EUVL C 25, 26.1.2013), saatavilla osoitteessa http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:fi:PDF 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3539_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40720
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41647
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37183
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:fi:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:fi:PDF
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4. Sisämarkkinoiden toteuttaminen EU:n kansalaisten ja yritysten vaikutusvallan 

lisäämiseksi  

Kilpailupolitiikalla luodaan syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat, joten sillä on 

hyvin konkreettinen vaikutus ihmisten elämään. EU:n kansalaiset ja yritykset toimivat 

markkinoilla vuoden jokaisena päivänä. Sellaisen yhteiskunnan rakentaminen, jossa kaikkia 

kohdellaan oikeudenmukaisesti, tarkoittaa, että markkinoiden olisi toimittava siten, että 

kuluttajien vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät ja heidän ääntään kuullaan. Kilpailusääntöjen 

täytäntöönpano tulee mukaan silloin, kun esimerkiksi kartellin vuoksi kuluttajat joutuvat 

maksamaan enemmän kuin heidän pitäisi tai heillä on vaikeuksia löytää etsimänsä tuote. 

Yrityskeskittymien valvonta on myös keskeisessä asemassa pyrittäessä varmistamaan, että 

sulautumat eivät aiheuta haittaa markkinoiden kilpailurakenteelle ja siten kuluttajille ja koko 

taloudelle. 

Jotta sisämarkkinoita voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti, komissio on viime aikoina 

tehostanut toimiaan EU:n sääntöjen panemiseksi täytäntöön kaikilla politiikka-aloilla. 

Komissio antoi joulukuussa 2016 tiedonannon ”EU:n lainsäädäntö: parempiin tuloksiin 

soveltamista parantamalla”
29

 tehdäkseen EU:n lainsäädännön soveltamisesta, 

täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta strategisempaa ja kohdennetumpaa 

kansalaisten, kuluttajien ja yritysten hyödyksi.  

Liikenteen tehokkuuden ja kestävyyden varmistaminen EU:ssa  

Liikenteellä on keskeinen merkitys Euroopan kotitalouksille. Liikenteeseen liittyvät 

hyödykkeet ja palvelut ovat kotitalouksien toiseksi suurin menoerä asumismenojen jälkeen
30

. 

Liikennepalvelujen kilpailukykyiset hinnat ovat tärkeitä miljoonille eurooppalaisille.  

Komissio lähetti lokakuussa väitetiedoksiannon Brussels Airlinesille ja TAP Portugalille 

niiden Brysselin ja Lissabonin välisellä matkustajaliikenteen reitillä harjoittaman 

yhteistunnusten käyttöön liittyvän yhteistyön johdosta
31

. Yhteistunnusten käyttöä koskeva 

sopimus on kaupallinen sopimus, jonka mukaan lentoa liikennöivä lentoyhtiö sallii toisen 

lentoyhtiön markkinoida lentoa ja kirjoittaa lippuja kyseiselle lennolle aivan kuin se itse 

vastaisi lennosta. Yhteistunnusta käyttävät kumppanit sopivat myös siitä, miten ne korvaavat 

toisilleen kumppaninsa lennoille myymänsä paikat. Yhteistunnusten käytöstä voi olla hyötyä 

matkustajille kattavamman verkon ja parempien yhteyksien muodossa. Komissio on kuitenkin 

huolissaan siitä, että tässä nimenomaisessa tapauksessa Brussels Airlines ja TAP Portugal 

ovat saattaneet käyttää yhteisiä reittitunnuksiaan rajoittaakseen kilpailua ja aiheuttaneet 

vahinkoa matkustajien eduille Brysselin ja Lissabonin välisellä reitillä. 

Komissio käynnisti marraskuussa tutkinnan sen arvioimiseksi, onko Tšekin rautateiden 

vakiintunut toiminnanharjoittaja České dráhy, a.s. (ČD) veloittanut kustannukset alittavia 

hintoja ja pyrkinyt näin estämään kilpailun rautateiden henkilöliikenteessä EU:n 

kilpailusääntöjen vastaisesti
32

. Kilpailu on olennaista hintojen laskemiseksi ja palvelun laadun 

parantamiseksi, erityisesti markkinoilla, joilla on aiemmin vallinnut monopoli. Komissio 

tarkastelee lähemmin České dráhyn liiketoimintakäytäntöjä varmistuakseen, ettei se työnnä 

                                                            
29 Ks. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/applying-eu-law_en  
30 Lähde: Eurostat. Ks. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household_ 

consumption_expenditure_-_national_accounts  
31 Asia AT.39860 Brussels Airlines / TAP Air Portugal, ks. IP/16/3563, 27. lokakuuta 2016, saatavilla 

osoitteessa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3563_en.htm  
32 Ks. IP/16/3656, 10. marraskuuta 2016, saatavilla osoitteessa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

3656_en.htm  

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/applying-eu-law_en
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household_consumption_expenditure_-_national_accounts
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household_consumption_expenditure_-_national_accounts
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3563_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3656_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3656_en.htm
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kilpailevia yrityksiä pois markkinoilta matkustajien vahingoksi. Menettelyn aloittaminen ei 

ennakoi tutkinnan lopullista tulosta. 

Vakiintuneet rautatieyritykset ovat usein olleet kilpailua koskevan valvonnan kohteena. 

Huhtikuussa komissio vapautti Deutsche Bahnin joulukuussa 2013 sitoviksi tehdyistä 

sitoumuksista etuajassa, koska useat kilpailijat ovat nyt tulleet Saksan rautatieyrityksille 

tarjottavan ajovirran markkinoille, mikä on poistanut komission havaitsemat 

kilpailuongelmat. Lisääntynyt kilpailu Saksan rautateiden virransyöttömarkkinoilla on osoitus 

siitä, että sitoumuksilla onnistuttiin ratkaisemaan havaitut kilpailuongelmat. Tämä on hyvä 

esimerkki siitä, miten sitoumuksia koskevilla päätöksillä voidaan nopeasti ja tehokkaasti avata 

markkinat, varmistaa tasavertaiset toimintaedellytykset, lisätä kilpailua ja alentaa kuluttajien 

ja yritysten maksamia hintoja. 

Liikenne on myös tärkeä ala kasvulle, sillä sen erityisenä tehtävänä on tarjota palveluja muille 

talouden aloille. Erityisesti maanteiden tavaraliikenne on olennainen osa Euroopan 

sisämarkkinoita. Euroopan teillä on yli 30 miljoonaa kuorma-autoa, ja kuorma-autokuljetusten 

osuus on noin kolme neljäsosaa tavaroiden sisämaankuljetuksista Euroopassa. Alan 

kilpailukyky on riippuvainen liikenteenharjoittajien käyttämien ajoneuvojen hinnoista. 

Komissio totesi heinäkuussa, että MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco ja DAF olivat 

rikkoneet EU:n kilpailusääntöjä, ja määräsi ennätyksellisen 2,9 miljardin euron sakon
33

.  

Tärkeä päätös maantiekuljetusten alalla: kuorma-autokartelli 

Komission päätös koskee erityisesti keskiraskaiden (paino 6–16 tonnia) ja raskaiden (yli 16 tonnia) 

kuorma-autojen valmistuksen markkinoita. MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco ja DAF valmistavat 

noin yhdeksän ajoneuvoa kymmenestä kaikista Euroopassa valmistetuista keskiraskaista ja raskaista 

kuorma-autoista.  

Sen sijaan, että kyseiset yritykset olisivat kilpailleet toistensa kanssa, ne tekivät salaista 

hintayhteistyötä yli 14 vuoden ajan, vuodesta 1997 vuoteen 2011, ennen kuin komissio teki 

yllätystarkastuksia näissä yrityksissä. Vuosien mittaan yritysten välisissä keskusteluissa käsiteltiin 

samoja aiheita, eli bruttohintojen korotuksia, uusien päästöteknologioiden käyttöönoton aikataulua ja 

päästöteknologioiden kustannusten siirtämistä asiakkaille. Kaikki yritykset myönsivät osallistumisensa 

kartelliin ja olivat valmiit sovintomenettelyyn. 

Menettely aloitettiin myös Scanian osalta, joka ei kuulunut sovintoa koskevan päätöksen piiriin. Sen 

vuoksi tutkinta jatkuu kyseisen yrityksen osalta tavanomaisessa (sovintomenettelyn ulkopuolisessa) 

kartellimenettelyssä. 

Tämä päätös on myös sikäli tärkeä, että korostaa toimivien kilpailuun perustuvien markkinoiden 

merkitystä kustannustehokkaiden ja vähäpäästöisten teknologioiden kehittämisen ja levittämisen 

edistämisessä. Nämä teknologiat ovat osa vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevaa eurooppalaista 

strategiaa. 

Keskittyneillä markkinoilla käytävän kilpailun suojaaminen 

Komission suorittamalla yrityskeskittymien valvonnalla on erittäin tärkeä rooli reilun 

kilpailun suojelemiseksi kaikilla sektoreilla ja toimialoilla, mutta se voi olla vieläkin 

tärkeämpi aloilla, jotka ovat jo melko keskittyneitä. Komission on varmistettava, että 

vaikutusvaltaiset yritykset eivät käytä väärin valtaansa tavalla, joka hyödyttää niitä, mutta 

aiheuttaa vahinkoa niiden asiakkaille ja muulle taloudelle. 

                                                            
33 Asia AT.39824 Kuorma-autot, komission päätös, annettu 19. heinäkuuta 2016, saatavilla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39824  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39824
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Komissio on ollut erityisen aktiivinen esimerkiksi kasvinsuojelumarkkinoilla sen 

varmistamiseksi, että sulautumista johtuvat markkinarakenteet eivät vaikuta kielteisesti 

eurooppalaisiin maanviljelijöihin, joiden elanto on riippuvainen siitä, että siemeniä ja 

kasvinsuojelumenetelmiä on saatavilla kilpailukykyiseen hintaan. Komissio käynnisti vuonna 

2016 kaksi perusteellista tutkimusta tällä alalla ehdotettujen yrityskeskittymien osalta. 

Ensimmäinen ehdotettu toimenpide koskee kahta yhdysvaltalaista yritystä, Dow’ta ja 

DuPontia. Keskittymä loisi maailman suurimman kasvinsuojelu- ja siemenalan integroituneen 

yrityksen
34

. Keskittymässä yhdistyisi kaksi kilpailijaa, joilla on johtava rikkakasvihävitteiden 

ja hyönteismyrkkyjen valikoima sekä vahvaa näyttöä innovatiivisten kasvinsuojelu- ja 

siementuotteiden tuomisesta markkinoille. Toinen ehdotettu sulautuma koskee sveitsiläistä 

Syngentaa, joka on yksi maailman suurimmista siemen- ja kasvinsuojeluyrityksistä, ja 

kiinalaista ChemChinaa, joka käyttää määräysvaltaa Adamassa, joka puolestaan on suurin 

geneeristen kasvinsuojelutuotteiden toimittaja Euroopassa
35

. Näiden yritysten tuotteita 

käytetään useiden Euroopan tärkeimpien viljelykasvien viljelyssä, mukaan lukien viljat, 

puuvilla, maissi, hedelmät ja vihannekset, rapsi, soija, sokerijuurikas ja auringonkukka. 

Perusteellisissa tutkimuksissa tarkastellaan, voisivatko ehdotetut sulautumat johtaa 

korkeampiin hintoihin tai innovatiivisuuden vähenemiseen näiden tuotteiden osalta. 

Reaalitaloutta tukeva oikeudenmukaisempi rahoitusala 

Rahoitusmarkkinoilla on keskeinen asema Euroopan taloudessa, ja jotta ne pystyisivät 

tukemaan meneillään olevaa talouden elpymistä, niiden on oltava vakaat, avoimet ja 

kilpailuun perustuvat. Finanssikriisin puhkeamisen jälkeen kilpailupolitiikalla on ollut 

keskeinen rooli oikeudenmukaisemman ja avoimemman rahoitusalan saavuttamisessa EU:ssa.  

Kesäkuussa 2016 kaikkia siirtohinta-asetuksen
36

 osioita alettiin soveltaa täysimääräisesti. 

Pankki- tai luottokorttimaksuista aiheutuvista kustannuksista tuli uusien sääntöjen ansiosta 

vähittäismyyjien ja kuluttajien kannalta läpinäkyvämpiä, ja nämä voivat nyt tehdä järkeviä 

valintoja. Aiemmin pankkien korttimaksuista perimistä hinnoista ei erityisemmin tiedotettu, 

vaikka viime kädessä kustannukset lankeavat kuluttajien maksettavaksi. Siirtohinta-

asetuksessa säädettiin näille maksuille yläraja, mikä alentaa kustannuksia ja hyödyttää siten 

miljoonia eurooppalaisia kuluttajia ja vähittäiskauppiaita. 

Samaan aikaan komissio jatkoi kilpailuoikeudellista tutkintaa, joka koskee MasterCardin ja 

Visan siirtohintoja, joita ne ovat soveltaneet Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa 

maissa olevien kortinhaltijoiden maksuihin. Koska ETA:n ulkopuoliset maat eivät kuulu 

siirtohinta-asetuksen piiriin, kyseiset maksut rasittavat edelleen eurooppalaisia kauppiaita.
37

 

Komissio on myös jatkanut tutkintaa, joka koskee MasterCardin rajatylittävään 

korttitapahtumien vastaanottoon soveltamia sääntöjä. Nämä säännöt rajoittavat kauppiaan 

mahdollisuutta hyödyntää muualla sisämarkkinoilla toimivien pankkien tarjoamia parempia 

ehtoja. 

                                                            
34 Asia M.7932 Dow/DuPont, saatavilla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932 
35 Asia M.7962 Chemchina/Syngenta, saatavilla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962  
36 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/751, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, 

korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista siirtohinnoista (EUVL L 123, 19.5.2015), saatavilla 

osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1491557887806&uri=CELEX:32015R0751 
37 Asia AT.40049 Mastercard II, saatavilla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40049, ja AT.39398 Visa MIF, 

saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39398 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1491557887806&uri=CELEX:32015R0751
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40049
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39398
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Yritykset ja kotitaloudet tarvitsevat vakaan rahoituksenvälittäjän, yleensä pankin, joka tukee 

investointi- ja kulutuspäätöksiä. Finanssikriisi osoitti, että kun eurooppalaisilla pankeilla on 

vaikeuksia, vaikutukset voivat ulottua paljon pitemmälle kuin tallettajiin ja 

osakkeenomistajiin kohdistuva välitön uhka. Tällaisilla vaikeuksilla voi olla erittäin 

huomattava vaikutus maan rahoitusjärjestelmän vakauteen, ja niillä on lähes väistämättä 

heijastusvaikutuksia muihin EU:n jäsenvaltioihin ja jopa EU:n ulkopuolelle. Tässä yhteydessä 

valtiontukien valvonta on ollut jälleen keskeinen väline, jolla varmistetaan, että EU:n 

pankkiala on turvallisempi ja vakaampi.  

Valtiontukisäännöt ovat erottamaton osa pankkiunionia. Niillä taataan tasavertainen kohtelu 

pankkiunioniin kuuluvien ja siihen kuulumattomien välillä. Valtiontukien valvonnalla 

varmistetaan, että kansallisen hallituksen tekemät valinnat eivät rasita kohtuuttomasti julkisia 

varoja tai vääristä tasapuolisia toimintaedellytyksiä EU:ssa. Komissio antoi vuonna 2016 

useita päätöksiä, jotka auttavat vakauttamaan pankkialaa eri jäsenvaltioissa
38

. 

Komissio on myös aloittanut perusteellisen tutkinnan arvioidakseen EU:n sulautuma-

asetuksen nojalla, vähentäisikö Deutsche Börse AG:n (DB) ja London Stock Exchange 

Groupin (LSE) välinen sulautuma kilpailua useilla rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin 

aloilla
39

. Ehdotettu sulautuma yhdistäisi DB:n ja LSE:n toiminnot. Yhdistämällä Saksan, 

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Italian pörssit sekä useita Euroopan suurimpia 

selvitysyhteisöjä sulautuma loisi ylivoimaisesti Euroopan suurimman pörssitoimijan. 

Avoimuuden lisääminen johdannaisten alalla on myös ollut yksi komission ensisijaisista 

tavoitteista. Komissio hyväksyi heinäkuussa kansainvälisen johdannaismarkkinoiden 

osapuolten järjestön ISDAn ja tietopalveluja tarjoavan Markitin sitoumukset, jotka koskivat 

sellaisen henkisen omaisuuden lisensointia, jota tarvitaan kaupankäyntipalvelujen 

tarjoamiseksi luottoriskinvaihtosopimusten markkinoilla
40

. Luottoriskinvaihtosopimuksen 

tavoitteena on siirtää velkasitoumukseen, esimerkiksi valtion tai yritysten joukkolainoihin, 

liittyvä luottoriski eli riski maksukyvyttömyydestä. Sijoittajat käyttävät 

lottoriskinvaihtosopimuksia sekä riskeiltä suojautumiseen että sijoituksina.  

Komissio oli tehnyt huhtikuussa sitoumusluonnoksia koskevan markkinatestin, jonka tulos oli 

myönteinen. Markit ehdotti markkinatestin tulosten johdosta vähäisiä muutoksia ja 

selvennyksiä alkuperäisiin sitoumuksiin. Lopulliset sitoumukset ratkaisevat komission 

havaitsemat ongelmat, sillä ne helpottavat luottoriskinvaihtosopimusten kauppaa pörsseissä ja 

parantavat samalla avoimuutta. Komission päätöksellä varmistetaan, että kaikki kauppapaikat 

voivat hyötyä oikeudenmukaisesta, kohtuullisesta ja syrjimättömästä pääsystä ISDAn ja 

Markitin omistamiin tietoihin ja henkiseen omaisuuteen, jotta kaikille toimijoille voidaan 

tarjota mahdollisuus luottojohdannaisten avoimeen kaupankäyntiin. Tämä lisää markkinoiden 

vakautta ja tarkoittaa myös sitä, että sijoittajilla on enemmän valinnanvaraa ja niiden 

transaktiokustannukset alenevat. Näin sitoumukset edistävät MifiD 2:n
41

 ja pankkiunionin
42

 

tavoitteita.  

                                                            
38 Lisätietoja on tämän kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan liitteessä. 
39 Asia M.7995 Deutsche Börse / London Stock Exchange Group, saatavilla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7995  
40 Asia AT.39745 Luottoriskinvaihtosopimukset – Tietomarkkinat, komission päätös, annettu 20. heinäkuuta 

2016, saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39745  
41 Rahoitusmarkkinadirektiivi. Ks. http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/ 

index_en.htm  
42 Lisätietoja pankkiunionista ks. http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7995
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39745
http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_en.htm
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Lisäksi komissio määräsi joulukuussa Crédit Agricolelle, HSBC:lle ja JPMorgan Chaselle 

yhteensä 485 miljoonan euron sakon osallistumisesta euromääräisten korkojohdannaisten 

kartelliin
43

. Barclays, Deutsche Bank, RBS ja Société Générale pääsivät komission kanssa 

sovintoratkaisuun samassa kartelliasiassa joulukuussa 2013. Koska Crédit Agricole, HSBC ja 

JPMorgan Chase eivät valinneet sovintomenettelyä, asian tutkinta jatkui komission 

tavanomaisessa kartellimenettelyssä. Kyseinen päätös merkitsee rahoituspalvelualalla 

havaituista useista kartelleista ensimmäisen päättymistä ja siitä rankaisemista. 

Kilpailusääntöjen täytäntöönpano urheilun maailmassa 

Kilpailulainsäädäntöä ei luonnollisesti voida soveltaa kaikissa tilanteissa, mutta silloin kun 

kilpailusääntöjen noudattamisen valvonta on asianmukainen väline, on tärkeää, että komissio 

toteuttaa oikeaan aikaan toimia reilun pelin palauttamiseksi tietyllä talouden alalla. Eräillä 

aloilla on tehty jo pitkään kilpailupoliittisia päätöksiä, mutta näin ei kuitenkaan aina ole 

muilla aloilla. Urheilu on tästä viimeaikainen esimerkki. 

Komissio ilmoitti syyskuussa 2016 Kansainväliselle luisteluliitolle (ISU) alustavasta 

näkemyksestään, että ISU:n säännöt, joiden perusteella urheilijoille määrätään ankaria 

seuraamuksia osallistumisesta pikaluistelutapahtumiin, joita ei ole hyväksytty, saattavat olla 

EU:n kilpailusääntöjen vastaisia
44

. 

Kilpailuoikeus ja urheiluliitot: Kansainvälistä luisteluliittoa koskeva tutkinta 

Kansainvälinen luisteluliitto on ainoa Kansainvälisen olympiakomitean tunnustama elin, joka hallinnoi 

taito- ja pikaluistelua. Sen jäsenet ovat kansallisia luisteluliittoja. Urheiluun sovelletaan EU:n 

kilpailusääntöjä, jos elin, joka määrittelee säännöt, tai yritykset ja henkilöt, joihin säännöt vaikuttavat, 

harjoittavat taloudellista toimintaa. 

Kansainvälisillä urheilun hallintoelimillä on ainutlaatuinen asema pelisääntöjen laatimisessa ja 

yhdenmukaisten toimintanormien varmistamisessa. Kansainvälisen luisteluliiton säännöissä todetaan, 

että jos urheilija osallistuu tapahtumaan, jota ei ole hyväksytty, urheilijalle voidaan langettaa 

eriasteisia seuraamuksia, jotka voivat johtaa siihen, että urheilija suljetaan lopullisesti pois kaikista 

tärkeistä kansainvälisistä pikaluistelukilpailuista. Komissio on huolissaan siitä, että Kansainvälisen 

luisteluliiton säännöissä vahvistetut seuraamukset rajoittavat urheilijoiden kaupallista vapautta ja 

estävät uusia kansainvälisten pikaluistelutapahtumien järjestäjiä tulemasta markkinoille, koska ne eivät 

pysty houkuttelemaan huippu-urheilijoita. 

Komissio onkin päättänyt jatkaa tämän asian tutkintaa, koska sen yhteydessä on tullut esiin erityisiä 

väitteitä kilpailuoikeuden rikkomisesta kansainvälisellä tasolla, sen sijaan, että kyse olisi laajemmista 

urheiluun liittyvistä hallinnollisista kysymyksistä.  

Valtiontukien valvonnalla on tärkeä asema myös tasapuolisten toimintaedellytysten 

säilyttämisessä urheilussa. Kolmen erillisen perusteellisen tutkinnan jälkeen komissio katsoi 

heinäkuussa 2016, että julkiset tukitoimenpiteet, jotka Espanja on myöntänyt seitsemälle 

ammattilaisjalkapalloseuralle, antoi näille seuroille kohtuutonta etua suhteessa muihin 

seuroihin EU:n valtiontukisääntöjen vastaisesti
45

. EU:n valtiontukisääntöjä sovelletaan 

julkiseen tukeen markkinoilla sen varmistamiseksi, ettei tuki vääristä kilpailua suosimalla 

                                                            
43 Asia AT.39914 Euromääräiset korkojohdannaiset, saatavilla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39914  
44 Asia AT.40208 Kansainvälisen luisteluliiton osallistumissäännöt, ks. IP/16/3201, 27. syyskuuta 2016, 

saatavilla osoitteessa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3201_en.htm  
45 Asiat SA.29769 Tuki eräille espanjalaisille jalkapalloseuroille (veroetuudet Real Madrid CF:lle, FC 

Barcelonalle, Athletic Club Bilbaolle, Club Atlético Osasunalle), SA.33754 Tuki Real Madridille, ja SA.36387 

Tuki Valencian jalkapalloseuroille (Valencia, Hercules ja Elche), ks. IP/16/2401, 4. heinäkuuta 2016, saatavilla 

osoitteessa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2401_en.htm  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39914
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3201_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_29769
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33754
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36387
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2401_en.htm
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valikoivasti yhtä markkinaosapuolta toiseen nähden. Ammattilaisjalkapalloilu on kaupallista 

toimintaa, ja julkisten varojen käytössä tällä alalla on noudatettava terveen kilpailun sääntöjä. 

Tämä on erityisen tärkeää siksi, että suurin osa ammattilaisseuroista joutuu toimimaan ilman 

tukia. 

5. Euroopan energiaunionin ja kiertotalouden potentiaalin hyödyntäminen 

Kuluttajat ovat tulevaisuuden energiamarkkinoiden aktiivisia ja keskeisiä toimijoita. Aidosti 

kilpailuun perustuvien Euroopan energiamarkkinoiden edistäminen voi vaikuttaa 

eurooppalaisten yritysten ja kotitalouksien energialaskuihin. Yhdennetyn ja 

ilmastoystävällisen Euroopan energiaunionin luominen ilman teknisiä tai sääntelyyn 

perustuvia esteitä antaa kuluttajille eri puolilla EU:ta paremman toimitusvalikoiman ja parhaat 

energiasopimukset.  

Komissio esitti marraskuussa toimenpidepaketin, jonka tavoitteena on säilyttää EU:n energia-

alan kilpailukyky ja lisätä puhtaan energian käyttöä
46

. ”Puhdasta energiaa kaikille 

eurooppalaisille” -paketilla on kolme päätavoitetta, jotka ovat energiatehokkuuden 

asettaminen etusijalle, EU:n nostaminen maailmanlaajuiseen johtoasemaan uusiutuvan 

energian alalla ja kohtuullisten sopimusehtojen takaaminen kuluttajille. Säädösehdotukset 

kattavat energiatehokkuuden, uusiutuvan energian, sähkömarkkinoiden uuden rakenteen, 

sähkön toimitusvarmuuden ja energiaunionin hallintosäännöt. Paketti sisältää myös useita 

toimenpiteitä, joilla pyritään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kuluttajien 

suojelemiseen.  

Paketin yhteydessä komissio julkaisi loppuraporttinsa valtiontuen toimialatutkinnasta, jossa 

tarkasteltiin kansallisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että 

sähköntuotantokapasiteetti on riittävä kaikkina aikoina (ns. kapasiteettimekanismit)
47

.  

Tehokkaampien tukitoimenpiteiden suunnittelun tukeminen sähkön toimitusten 

varmistamiseksi 

Kapasiteettimekanismeja koskeva valtiontukien toimialatutkinta kattoi yli 120 markkinatoimijaa 

yhdessätoista jäsenvaltiossa. Tutkinnan tarkoituksena oli kerätä tietoa kapasiteettimekanismeista sen 

arvioimiseksi, voidaanko niillä varmistaa riittävät sähköntoimitukset vääristämättä kilpailua tai 

kauppaa EU:n sisämarkkinoilla. 

Kapasiteettimekanismit ovat hyvin tärkeitä, sillä ne voivat auttaa vähentämään eurooppalaisille 

kuluttajille ja yrityksille aiheutuvien sähkökatkosten riskiä. Samanaikaisesti tarpeettomat ja huonosti 

suunnitellut kapasiteettimekanismit voivat vääristää kilpailua, estää tarvittavia markkinauudistuksia, 

estää sähkön saatavuuden rajojen yli, johtaa ylihinnan perimiseen kuluttajilta ja vaarantaa hiilestä 

irtautumista koskevien tavoitteiden saavuttamisen. Loppukertomuksessa todetaan, että jäsenvaltioiden 

on arvioitava paremmin tällaisten mekanismien tarve. Lisäksi siinä annetaan ohjeita siitä, miten 

voidaan taata toimitusvarmuus samalla kun minimoidaan kilpailun vääristymät.  

Kilpailun edistäminen EU:n öljy- ja kaasualalla 

Öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto ovat avainaloja varmistettaessa, että kuluttajien ja yritysten 

maksamat energian hinnat ovat kilpailukykyiset eri puolilla EU:ta. Ne ovat erityisen tärkeitä 

kaasuvarojen käyttämiseksi tehokkaasti EU:ssa, mikä on olennainen osa energiaunionia 

koskevaan strategiaan sisältyvää toimitusvarmuuden takaamista. 

                                                            
46 Ks. IP/16/4009, 30. marraskuuta 2016, saatavilla osoitteessa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

4009_en.htm  
47 Ks. http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html#2  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html#2
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Komissio käynnisti tällä alalla tammikuussa perusteellisen tutkinnan yrityskaupasta, jossa 

Halliburtonin tarkoituksena oli hankkia öljykenttien palveluntarjoaja Baker Hughes
48

. 

Osapuolet luopuivat keskittymähankkeestaan toukokuussa sen jälkeen kun useat 

kilpailuviranomaiset eri puolilla maailmaa, myös komissio, olivat ilmaisseet huolensa 

liiketoimesta. Komission analyysissa selvisi, että ehdotettu liiketoimi aiheuttaisi 

kilpailuongelmia erittäin monilla öljyn ja kaasun etsintää ja tuotantoa harjoittaville yrityksille 

tarjottavien öljykenttäpalvelujen markkinoilla Euroopan talousalueella. Komission tutkinta 

toteutettiin läheisessä yhteistyössä useiden kilpailuviranomaisten kanssa eri puolilla maailmaa 

(muun muassa Yhdysvaltojen oikeusministeriö, Brasilian kilpailuviranomainen CADE ja 

Australian Competition and Consumer Commission).  

Lisäksi komissio jatkoi tutkimuksia, jotka koskivat Gazpromin väitettyä määräävän aseman 

väärinkäyttöä maakaasutoimituksissa Keski- ja Itä-Euroopassa
49

 ja Bulgarian 

kaasumarkkinoiden mahdollista sulkemista Bulgarian vakiintuneen toiminnanharjoittajan 

BEH:n
50

 toimesta. Kilpailusääntöjen täytäntöönpanon tarkoituksena tällä alalla on saada 

aikaan entistä kilpailukykyisemmät kaasumarkkinat Euroopassa ja edistää markkinoiden 

yhdentymistä sekä energianvaihtoa jäsenvaltioiden välillä. 

Kierrätyksen ja uusiutuvien energialähteiden tukeminen  

Siirtyminen kohti kierrätystaloutta on keskeinen osa strategiaa, joka tähtää kestävämpään 

Eurooppaan. Tuotteiden elinkaaren ”ympyrän sulkeminen” lisäämällä kierrätystä ja 

uudelleenkäyttöä hyödyttää sekä ympäristöä että taloutta. Jätehuoltoalan tehokas kilpailu 

edistää haasteeseen vastaamista tekemällä kierrätyksestä kuluttajille kohtuuhintaista. 

Komissio määräsi syyskuussa Altstoff Recycling Austrialle (ARA) 6 miljoonan euron sakon, 

sillä se oli vuosina 2008–2012 estänyt kilpailijoita pääsemästä kotitalouksien pakkausjätteiden 

markkinoille Itävallassa ja rikkonut näin SEUT-sopimuksen 102 artiklaa, jossa kielletään 

määräävän markkina-aseman väärinkäyttö
51

.  

Kilpailusääntöjen noudattamisen valvonta jätehuoltoalalla 

Itävallassa tavaroiden tuottajat ovat velvollisia ottamaan takaisin tuotteidensa käytöstä aiheutuvat 

pakkausjätteet. Ne voivat siirtää tämän tehtävän yhtiölle, joka huolehtii jätteiden keräämisestä ja 

kierrättämisestä tavaroiden tuottajien maksamaa lisenssimaksua vastaan. Komissio totesi, että 

kilpailijat, jotka halusivat tulla jätehuoltomarkkinoille tai laajentaa toimintaansa kyseisillä 

markkinoilla olivat riippuvaisia pääsystä kansalliseen keräysinfrastruktuuriin, josta osa on ARAn 

omistuksessa ja määräysvallassa. Tutkinnassa todettiin myös, että ARA oli vuoden 2008 maaliskuun ja 

vuoden 2012 huhtikuun välisenä aikana kieltäytynyt antamasta pääsyä infrastruktuuriin sillä 

seurauksella, että kilpailijat suljettiin markkinoilta ja kilpailu loppui.  

Sen jälkeen kun komissio oli aloittanut tutkinnan, Itävalta antoi uuden jätelain syyskuussa 2013 ja 

ARA alkoi myöntää käyttöoikeuksia kotitalousjätteiden keräysinfrastruktuurinsa. Markkinoille on 

tämän jälkeen tullut useita kilpailijoita. ARA myönsi kilpailusääntöjen rikkomisen, varmisti, että 

päätös hyötyisi hallinnollisista tehokkuuseduista ja ehdotti rakenteellista korjaustoimenpidettä. 

Sakkoja alennettiin 30 prosenttia, sillä ARA oli tehnyt yhteistyötä komission kanssa. 

                                                            
48 Asia M.7477 Halliburton / Baker Hughes, saatavilla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7477  
49 Asia AT.39816 Tuotantoketjun alkupään kaasuntoimitukset Keski- ja Itä-Euroopassa, saatavilla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816  
50 Asia AT.39849 BEH-kaasu, saatavilla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39849  
51 Asia AT.39759 ARA – Markkinoiden sulkeminen, komission päätös 20. syyskuuta 2016, saatavilla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39759  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7477
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39849
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39759
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Vaikka osapuolet tekevät yhteistyötä komission kanssa sitoumuksia koskevissa päätöksissä ja 

kartellien sovintomenettelytapauksissa, tämä oli ensimmäinen kerta asetuksen (EY) N:o 1/2003 

voimaantulon jälkeen, kun yhteistoimintamenettelyä käytettiin tilanteessa, jossa oli kyse muusta kuin 

kartelliin perustuvaa kilpailusääntöjen rikkomista koskevasta päätöksestä. Yhteistyö muissa kuin 

kartelleihin liittyvissä kilpailusääntöjen rikkomista koskevissa menettelyissä voi auttaa lisäämään 

komission täytäntöönpanotoimien tehokkuutta, ja sitä voidaan soveltaa tulevaisuudessa myös muihin 

tapauksiin. 

Kierrätyksen edistäminen on vain osa kehitystä kohti entistä kestävämpää Eurooppaa: 

investoinnit vähähiiliseen ja puhtaaseen teknologiaan perustuviin energiantuotantomuotoihin 

ovat myös tärkeitä. Uusiutuvat energialähteet ovat tulevaisuuden energialähteitä, ja viime 

vuosina lähes kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet uusiutuvaa energiaa koskevan 

tukijärjestelmän. Komissio antoi vuonna 2016 valtiontukisääntöjen nojalla 15 päätöstä 

uusiutuvan energian tuottajille tarkoitetuista uusista tukiohjelmista. Tavoitteena on lisätä 

EU:n energia-alan kestävyyttä ja parantaa ympäristönsuojelua.  

7. Eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen kilpailuun vaikuttaminen 

Todellisten muutosten aikaansaamiseksi niin, että talouselämä toimii oikeudenmukaisemmin 

kaikkien kannalta, kilpailusääntöjä on sovellettava yhdenmukaisesti kaikkiin eurooppalaisiin 

riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa he asuvat, työskentelevät tai tekevät ostoksia. Tämän 

vuoksi komissio on tarkastellut, onko kansallisilla kilpailuviranomaisilla kaikki valtuudet, 

resurssit ja riippumattomuus, jotka tarvitaan EU:n kilpailulainsäädännön tehokkaaseen 

täytäntöönpanoon. 

EU:n kilpailusääntöjen tehokkaan soveltamisen varmistaminen vahvistamalla kansallisten 

kilpailuviranomaisten asemaa 

EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpano on nyt tasolla, jota komissio ei olisi voinut koskaan saavuttaa 

yksin. Komissio ja kansalliset kilpailuviranomaiset ovat vuodesta 2004 lähtien tehneet yli 1 000 

täytäntöönpanopäätöstä, joista noin 85 prosenttia on kansallisten kilpailuviranomaisten tekemiä. Kun 

täytäntöönpanoviranomaisia on useita, niiden toiminta muodostaa paljon voimakkaamman, 

tehokkaamman ja varoittavamman pelotteen yrityksille, joilla voi olla kiusaus rikkoa EU:n 

kilpailusääntöjä. 

Komissio on asetuksen (EY) N:o 1/2003 kymmenestä soveltamisvuodesta annetussa tiedonannossa52 

pohtinut, onko kansallisten kilpailuviranomaisten käytettävissä olevia välineitä mahdollista parantaa 

edelleen. Komissio vastaanotti ja keräsi vuonna 2016 näitä kysymyksiä koskevaa palautetta hyvin 

monenlaisilta sidosryhmiltä, kuten yrityksiltä ja kuluttajajärjestöiltä, kansallisilta 

kilpailuviranomaisilta, kansallisilta hallituksilta ja Euroopan parlamentin jäseniltä. 

Julkisessa kuulemisessa, joka pidettiin marraskuun 2015 ja helmikuun 2016 välisenä aikana, kävi ilmi, 

että noin 75 prosenttia vastaajista katsoi, että kansallisten kilpailuviranomaisten tehokkuutta voitaisiin 

parantaa. Lisäksi 80 prosentissa vastauksista kannatettiin EU:n tasolla toteutettavia toimia sen 

varmistamiseksi, että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on tarvitsemansa keinot ja välineet53.  

                                                            
52 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 9. heinäkuuta 2014, Kymmenen vuotta 

kilpailuoikeuden täytäntöönpanon valvontaa asetuksen (EY) N:o 1/2003 nojalla: Saavutukset ja 

tulevaisuudennäkymät, COM(2014) 453, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/?qid=1491833898430&uri=CELEX:52014DC0453 
53 Julkinen kuuleminen aiheesta ”Kansallisille kilpailuviranomaisille paremmat valmiudet valvoa 

kilpailusääntöjen noudattamista”, joka on saatavilla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_en.html 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014DC0453
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014DC0453
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_en.html
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Lisäksi Euroopan parlamentin kanssa järjestettiin19. huhtikuuta 2016 julkinen kuulemistilaisuus 

lisänäkemysten keräämiseksi54. Koska kansallisten kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien 

parantamista kannatetaan yleisesti, komissio on alkanut kehittää jatkotoimia, jotka toteutetaan EU:n 

lainsäädäntöaloitteen muodossa. 

Globalisaation tahdissa – kilpailupoliittinen yhteistyö eri puolilla maailmaa 

Koska yritykset harjoittavat liiketoimintaa entistä enemmän yli kansallisten rajojen, yhä 

useammalla yrityskeskittymällä, kartellilla ja muulla kilpailunvastaisella käytännöllä on 

kansainvälinen ulottuvuus ja vaikutuksia markkinoihin useissa maissa ja usein eri mantereilla. 

Kun yritykset globalisoituvat, niin on tehtävä myös niiden, jotka valvovat kilpailusääntöjen 

noudattamista. Sen vuoksi eri puolilla maailmaa toimivien kilpailuviranomaisten yhtenä 

ensisijaisena tavoitteena on löytää parempia yhteistyömuotoja.  

Kilpailuviranomaisten välinen yhteistyö edistää yhdenmukaisten tulosten aikaansaamista, 

lisää tutkintatoimien tehokkuutta vähentämällä tarpeetonta päällekkäistä työtä, edistää 

viranomaisten välistä molemminpuolista ymmärrystä ja vähentää yrityksille aiheutuvia 

kustannuksia. Komissio vahvisti vuonna 2016 olevansa edelleen sitoutunut tähän 

yhteistyöhön osallistumalla aktiivisesti kilpailuun liittyvien kansainvälisten elinten, kuten 

OECD:n kilpailukomitean, Maailmanpankin ja Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja 

kehityskonferenssin (UNCTAD), toimintaan. Komissio on myös kansainvälisen 

kilpailuviranomaisverkon johtava jäsen. Verkko, jossa on 132 jäsentä, on tärkein 

kilpailuvirastojen maailmanlaajuinen foorumi. Näiden monenvälisten toimien tuloksia ovat 

opas kartelleja koskevista korjaustoimenpiteistä ja kartellityöryhmän luettelo 

tutkintavaltuuksista. Kansainvälinen kilpailuviranomaisverkko hyväksyi molemmat asiakirjat 

vuonna 2016. 

Kahdenvälisellä tasolla komissio aloitti vuonna 2016 vapaakauppasopimuksia koskevat 

neuvottelut Armenian, Meksikon, Indonesian ja Filippiinien kanssa ja käynnisti uudelleen 

neuvottelut Mercosurin kanssa. Lisäksi edistyttiin Japanin kanssa käytävissä neuvotteluissa. 

Kilpailun osalta komissio keskittyy vapaakauppasopimusneuvotteluissa siihen, että kilpailua 

ja valtiontukea koskevat määräykset otetaan näihin sopimuksiin. Sen tavoitteena on edistää 

kilpailupoliittisten välineiden ja käytäntöjen lähentymistä eri lainkäyttöalueilla ja turvata 

tasapuoliset toimintaedellytykset maailmanlaajuisesti. 

Komissio toimitti kesäkuussa 2016 neuvostolle luonnoksen sopimukseksi 

kilpailumenettelyjen aikana kerättyjen tietojen vaihtoa koskevien määräysten sisällyttämisestä 

nykyiseen EU:n ja Kanadan väliseen yhteistyösopimukseen. Mahdollisuus vaihtaa todisteita 

parantaisi komission ja Kanadan kilpailuviraston välistä yhteistyötä, mikä puolestaan 

tehostaisi kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoa. Lisäksi kilpailuasioista vastaava komissaari 

Margrethe Vestager sopi Japanin kilpailuviraston (Japan Fair Trade Commission) 

puheenjohtajan Kazuyuki Sugimoton kanssa siitä, että Japanin kanssa aloitetaan neuvottelut 

todisteiden vaihtoa koskevien määräysten lisäämisestä EU:n ja Japanin väliseen 

yhteistyösopimukseen. 

Komissio osallistuu aktiivisesti tekniseen yhteistyöhön myös kehittyvien talouksien kanssa, 

jotka ovat luomassa omia kilpailupolitiikkaan ja kilpailusääntöjen noudattamisen valvontaan 

                                                            
54 Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan (ECON) ja Euroopan komission kilpailun 

pääosaston yhdessä 19. huhtikuuta 2016 järjestämä julkinen kuuleminen, saatavilla osoitteessa 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160419-0900-COMMITTEE-ECON 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160419-0900-COMMITTEE-ECON
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liittyviä järjestelmiään. Komissio allekirjoitti kesäkuussa yhteisymmärryspöytäkirjan Etelä-

Afrikan kanssa. Myös muiden BRICS-maiden
55

 kanssa on viime vuosina allekirjoitettu 

yhteisymmärryspöytäkirjat. 

Hedelmällinen toimielinten välinen vuoropuhelu  

Euroopan parlamentti, neuvosto ja neuvoa-antavat komiteat, joilla kullakin on erityinen 

tehtävänsä Euroopan kansalaisia ja sidosryhmiä kohtaan, ovat tärkeitä 

vuoropuhelukumppaneita kilpailupolitiikassa. 

Kuten aiempinakin vuosina, Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman komission 

kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta. Komissio on tyytyväinen, että parlamentti tukee 

kilpailupolitiikkaa, joka on yksi Euroopan yhdentymisen kulmakivistä. Komissio on samaa 

mieltä siitä, että kilpailu lisää kuluttajien vaikutusvaltaa, edistää talouskasvua ja pitää 

markkinat avoimina liiketoiminnalle, pk-yritykset mukaan luettuina. Näin kilpailupolitiikka 

tekee markkinoista oikeudenmukaisemmat kaikille. Komissio on parlamentin kanssa samaa 

mieltä siitä, että kilpailusääntöjen noudattamisen valvonta on olennaisen tärkeää taloudellisen 

vallan väärinkäytön estämiseksi ja sen varmistamiseksi, että jokainen yritys ja yrittäjä saa 

kohtuullisen osuuden kasvun tuottamista hyödyistä. 

Komissio on tyytyväinen parlamentin sitoumukseen torjua veropetoksia ja veronkiertoa. 

Huhtikuussa 2016 komissaari Vestager vaihtoi näkemyksiä veropäätöksiä ja muita 

luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän Euroopan 

parlamentin erityisvaliokunnan kanssa. Komissio toteutti vuonna 2016 mittavia toimia tällä 

alalla
56

. Lisäksi komissio hankki tietoja kaikkien jäsenvaltioiden veropäätöksistä ja analysoi 

niitä parhaillaan järjestelmällisesti. Komissio julkaisi kesäkuussa 2016 valmisteluasiakirjan 

valtiontuesta ja veropäätöksistä sekä järjesti korkean tason foorumin selventääkseen 

jäsenvaltioille valtiontukisääntöjen soveltamista veropäätöksiin. 

Parlamentti toisti pyyntönsä pankkialan valtiontukea koskevan väliaikaisen kriisijärjestelmän 

lakkauttamisesta. Komissio katsoo, että nykyiset valtiontukisäännöt ovat tarpeen, jotta 

voidaan säilyttää rahoitusvakaus ja minimoida veronmaksajille aiheutuvat kustannukset ja 

varmistaa, että uudelleenjärjestellyt pankit antavat jälleen lainoja yrityksille ja kotitalouksille, 

ja siten edistää pankkiunionin toteutumista. Valtiontukisääntöjen avulla voidaan myös 

säilyttää tasapuoliset toimintaolosuhteet valtiontukea saavien pankkien ja niiden pankkien 

välillä, jotka eivät saa valtiontukea. Komissaari Vestager osallistui helmikuussa 2016 

avoimeen keskusteluun Euroopan parlamentin jäsenten kanssa selittääkseen 

valtiontukisääntöihin perustuvaa komission lähestymistapaa. 

Myös muita parlamentin suosituksia on otettu huomioon tässä kertomuksessa, kuten se, miten 

kilpailusääntöjen riippumattomalla täytäntöönpanolla voidaan tukea niitä komission poliittisia 

painopisteitä, jotka liittyvät digitaalisten sisämarkkinoiden ja energiaunionin syventämiseen ja 

Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn varmistamiseen globalisoituneessa maailmassa. Tässä 

kertomuksessa luetellaan toimet, jotka komissio toteutti tänä vuonna kilpailun turvaamiseksi 

Euroopan talouden tärkeillä aloilla. Lisäksi kilpailun pääosasto osallistui touko- ja elokuussa 

2016 parlamentissa järjestettyihin työpajoihin ja keskusteluihin, joiden aiheena oli vaikutus, 

joka kilpailusääntöjen noudattamisen valvonnalla voi olla elintarvikeketjun toiminnan 

parantamisessa. 

                                                            
55 Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka. 
56 Ks. tarkemmin tämän kertomuksen 2 luku. 
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Komissio pitää myönteisenä sitä, että Euroopan parlamentti kehottaa komissiota edistämään 

todellista kilpailukulttuuria jäsenvaltioissa. Komissio ja Euroopan parlamentti järjestivät 

huhtikuussa 2016 kuulemisen komission aloitteesta, jonka tavoitteena on parantaa kansallisten 

kilpailuviranomaisten valmiuksia niin, että ne pystyvät valvomaan EU:n kilpailusääntöjen 

noudattamista mahdollisimman tehokkaasti. Komissaari Vestager osallistui tähän 

kuulemiseen. Lokakuussa 2016 hän vaihtoi näkemyksiä talous- ja raha-asioiden valiokunnan 

kanssa osana parlamentin kanssa käytävää jäsenneltyä vuoropuhelua. 

Komissio pitää myönteisenä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean 

kiinnostusta kilpailupolitiikkaa kohtaan ja on valmis rakentavaan mielipiteidenvaihtoon. 

Komissaari Vestager osallistui Euroopan kilpailupolitiikkaa koskevaan keskusteluun 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean täysistunnossa 14. heinäkuuta 2016. Alueiden 

komiteassa puolestaan komissio selvitti yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja 

koskevaa lähestymistapaansa. 


