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KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty [...],

EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta

menettelystä

(Asia COMP / E-1 / 38.069 – Kupariset vesi- ja viemäriputket)

(Ainoastaan englannin-, hollannin-, italian-, kreikan-, ranskan-, ruotsin-, saksan- ja 
suomenkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen 
täytäntöönpanosta 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1/20031 ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ja 23 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon 29 päivänä elokuuta 2003 tehdyn komission päätöksen menettelyn 
aloittamisesta tässä asiassa,

ottaa huomioon, että asianomaisille yrityksille on annettu tilaisuus esittää huomautuksensa 
komission esittämistä väitteistä 6 päivänä helmikuuta 1962 annetun neuvoston 
asetuksen N:o 17, perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan ensimmäisen täytäntöönpano-
asetuksen2 19 artiklan 1 kohdan, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 27 artiklan 1 kohdan 
ja kuulemisesta tietyissä EY:n perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan mukaisissa 
menettelyissä 22 päivänä joulukuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2842/983

nojalla,

on kuullut kilpailurajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa 
komiteaa,

  
1 EUVL L 1, 4.1.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 411/2004 

(EUVL L 68, 6.3.2004, s. 1).
2 EYVL 13, 21.2.1962, s. 204/62, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 

asetuksella (EY) N:o 1216/1999 (EYVL L 148, 15.6.1999, s. 5).
3 EYVL L 354, 30.12.1998, s. 18.
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ottaa huomioon kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomuksen4,

SEKÄ KATSOO SEURAAVAA:

A – JOHDANTO

(1) Tämä päätös on osoitettu seuraaville yrityksille:

- Boliden AB, Boliden Fabrication AB ja Boliden Cuivre & Zinc S.A., 
jäljempänä ’Boliden’ tai ’BCZ’

- Austria Buntmetall AG ja Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.

- Halcor S.A.

- HME Nederland BV

- IMI plc, IMI Kynoch Ltd. ja Yorkshire Copper Tube Ltd. (aiemmin IMI 
Yorkshire Copper Tube Ltd.)

- KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA ja Europa Metalli SpA, jäljempänä 
’KME-konserni’

- Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., 
DENO Holding Company, Inc. ja DENO Acquisition EURL

- Outokumpu Oyj ja Outokumpu Copper Products Oy

- Wieland Werke AG, jäljempänä ’Wieland’.

(2) Yritykset, joille tämä päätös on osoitettu, ovat osallistuneet perustamissopimuksen 
81 artiklaan ja ETA-sopimuksen 53 artiklaan kohdistuneeseen yhteen, 
monimutkaiseen ja jatkuvaan sekä Bolidenin, KME-konsernin ja Wielandin osalta 
monimuotoiseen rikkomiseen. Tämä rikkominen käynnistyi kesäkuussa 1988 ja loppui 
maaliskuussa 2001. Yritykset osallistuivat rikkomiseen eri ajanjaksoina.

B – KUPARISTEN VESI- JA VIEMÄRIPUTKIEN VALMISTUS

1. TUOTE

1.1. (Yksinkertaiset ja muovitetut kupariset vesi- ja viemäriputket

(3) Kupariputket jaetaan tavallisesti kahteen tuoteryhmään: i) teollisuusputket, jotka 
jaetaan alaryhmiin käyttötarkoituksen mukaan (ilmastointi ja jäähdytys, putkiyhteet, 
kaasulämmittimet, suodatuskuivurit ja tietoliikenne), ja ii) vesi- ja viemäriputket. 

  
4 EUVL [...], [...], s. [...].
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Vesi- ja viemäriputkia käytetään vesi-, öljy-, kaasu- ja lämmityslaitteissa 
rakennusteollisuudessa5.

(4) Tämän kartellitutkimuksen yhteydessä kupariset vesi- ja viemäriputket katsotaan 
erilliseksi tuotteeksi teollisuusputkista, joita tämä päätös ei koske. Jakoa voidaan 
perustella seuraavilla näkökohdilla.

(5) Ensiksi vesi- ja viemäriputkien suurimmat asiakkaat ovat jakelijat, tukkukauppiaat ja 
vähittäismyyjät, jotka myyvät putkia asentajille ja muille loppukäyttäjille, kun taas 
teollisuusputket myydään yleensä suoraan teollisuusasiakkaille, laitevalmistajille tai 
osien valmistajille, jotka niitä käyttävät6. Toiseksi vesi- ja viemäriputkien 
käyttötarkoitus ja tekniset spesifikaatiot ovat yleensä erilaiset kuin teollisuusputkien.
Vesi- ja viemäriputkien ja teollisuusputkien jaottelua eri tuotteiksi tukee komission 
päätös asiassa COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu, jossa komissio katsoo, että 
kupariset vesi- ja viemäriputket ja kupariset teollisuusputket muodostavat erilliset 
tuotemarkkinat7. Kolmanneksi, mikä tärkeintä tämän päätöksen kannalta, vesi- ja 
viemäriputkia koskeviin järjestelyihin ja toisaalta teollisuusputkia koskeviin 
järjestelyihin osallistuivat eri yritykset (ja työntekijät), ja kartellit oli organisoitu eri 
tavalla.

(6) Vesi- ja viemäriputket on perinteisesti valmistettu lähinnä kuparista (kierrätetystä 
kuparista, puhdistetusta kuparista eli katodikuparista tai kupariharkoista)8 ja jossakin 
määrin teräksestä9. Vesi- ja viemäriputkia on valmistettu 1990-luvun alkupuolelta 
lähtien yhä enemmän muovista tai yhdisteistä (muovi yhdessä alumiinikerrosten 
kanssa)10.

(7) Kupariputkien korvaamista muilla materiaaleilla vauhditti julkinen keskustelu 
juomaveden laatustandardeista sekä sittemmin annettu ihmisten käyttöön tarkoitetun 
veden laadusta 3 päivänä marraskuuta 1998 annettu neuvoston direktiivi 98/83/EY
(’juomavesidirektiivi’)11. Mainitun direktiivin antamisen jälkeen on muoviputkien tai 
yhdistelmäputkien asentamiseen toisinaan annettu julkista tukea.

(8) Komissio teki äskettäin asiassa COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu päätöksen, 
jossa se totesi erityisesti muovisten tai monikerroksisten vesi- ja viemäriputkien 
aiheuttavan jonkin verran kilpailupainetta kuparisia vesi- ja viemäriputkia kohtaan. 
Lisäksi komissio huomautti, että muoviset ja monikerroksiset vesi- ja viemäriputket 
näyttävät saavan jossakin määrin markkinaosuutta vesi- ja viemäriputkien 

  
5 Ks. 32123. Jollei toisin todeta, numerot viittaavat komission asiakirjavihkoon. Bolidenin tekemän

tutkimuksen mukaan putkista 45 prosenttia käytetään vesi-/viemäriputkiin, 52 prosenttia 
lämmitysjärjestelmiin ja 3 prosenttia kaasuputkiin.

6 Ks. 22851, 22859.
7 Ks. asia COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu, johdanto-osan 35 ja 63 kappale.
8 Ks. 32539.
9 Ks. 11415, 11416, 29662.
10 Ks. 32540, 22575.
11 EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32, direktiivi sellaisena kuin on muutettuna Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1). Direktiivin täytäntöön
panevat kansalliset lait annettiin vuosina 1999–2002. Direktiivillä otettiin käyttöön juomaveden laatua 
koskevat, ympäristönsuojeluun liittyvät uudet muuttujat, joista eräs oli juomaveden kuparipitoisuuden 
alentaminen kolmesta kahteen milligrammaan litrassa.
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markkinoilla, vaikkakin tämä kehitys on hidasta12. Osapuolten toimittamat, tosin 
hieman epäselvät todisteet näyttävät vahvistavan hitaan kehityssuuntauksen13.

(9) Kuparisten vesi- ja viemäriputkien korvaamista muovi- ja yhdistelmäputkilla eräissä 
Euroopan maissa kompensoi ainakin osaksi kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
kasvanut kysyntä Itä-Euroopassa ja teräsputkien korvaaminen 1990-luvulla yleisesti 
muovi-, yhdistelmä- ja kupariputkilla14. European Copper Plumbing Promotion 
Campaign –toimintaohjelman, jäljempänä ’ECPPC’15, mukaan vuosina 1989–1999 
kupariputkien kysyntä vesi-, viemäri- ja lämmityssovelluksiin Euroopassa kasvoi 
jatkuvasti: vuonna 1989 se oli noin 875 miljoonaa metriä ja vuonna 1999 
noin 1 175 miljoonaa metriä (vuotuinen kasvu noin 3,4 prosenttia)16. Sen sijaan 
vuosina 1992–2001 kysyntä Länsi-Euroopassa laski 746,9 miljoonasta metristä 
721,2 miljoonaan metriin. Suurinta kysyntä oli vuonna 1998 (755,4 miljoonaa 
metriä)17. Nämä luvut vahvistavat Outokummun selitykset, joiden mukaan kuparisten 
vesi- ja viemäriputkien alalla esiintyi Länsi-Euroopassa yksi suuren kysynnän kausi 
Saksan yhdentymisen takia vuosina 1990–1997 (tai todennäköisesti oikeammin 
vuonna 199918)19.

  
12 Ks. asia COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu, 33–35 kappale.
13 Wieland (s. 22886–22899) ja Outokumpu (10 ja 17 päivänä marraskuuta 2003 annetut vastaukset 

väitetiedoksiantoon, liite 3) ovat toimittaneet hieman ristiriitaista mutta samansuuntaista tietoa samasta 
lähteestä (www.kwd-globalpipe.com, ’KWD’). Wielandin toimittamien tietojen mukaan osuudet 
segmentillä ”vedenjakelu/lämmitysputket/yhteensä” kehittyivät Euroopassa (maantieteellinen viitealue 
on määritelty alaviitteessä 17) vuosina 1992–2001 seuraavasti: kuparin osuus laski 60,6 prosentista 
47,9 prosenttiin, teräksen osuus laski 15,2 prosentista 7,5 prosenttiin ja muovi-/monikerrosputkien
osuus nousi 24,5 prosentista 44,6 prosenttiin. Lisäksi 7 päivänä marraskuuta 2003 antamassaan 
vastauksessa väitetiedoksiantoon (s. 106) KME toimitti KWD:ltä saamiaan tietoja (tietojen 
maantieteellinen viitealue, ”Eurooppa”, on kuitenkin hieman epäselvä), jotka ovat osittain ristiriidassa 
Outokummun ja Wielandin toimittamien tietojen kanssa. Outokummun ilmoittamien arvioiden 
(s. 23751) mukaan kilpailevien materiaalien osuudet kehittyivät seuraavasti: 
”Vedenjakelu/lämmitysputket/yhteensä” (ilmeisesti Euroopassa) vuosina 1993–2001: kuparin osuus 
nousi 61 prosentista 63 prosenttiin (vuonna 2000 se oli 64 prosenttia), teräksen osuus laski 
18 prosentista 8 prosenttiin ja muovi/monikerrosputkien osuus nousi 21 prosentista 29 prosenttiin. 
Outokummun toimittamat IWCC:ltä saadut vuosia 1993–2001 (ETA) koskevat tiedot osoittavat 
samanlaisia kehityssuuntauksia kuin KWD:n tiedot: kuparin osuus vedenjakeluputkista laski 
64 prosentista 59 prosenttiin ja sen osuus lämmitysputkista nousi 67 prosentista 69 prosenttiin, 
teräksen osuus vedenjakeluputkista laski 18 prosentista 6 prosenttiin ja sen osuus lämmitysputkista 
laski 18 prosentista 9 prosenttiin ja muovi-/monikerrosputkien osuus vedenjakeluputkista nousi 
18 prosentista 22 prosenttiin ja lämmitysputkista 15 prosentista 21 prosenttiin.

14 Ks. 32130.
15 European Copper Plumbing Promotion Campaign (ECPPC) on johtavien kupariputkien ja –yhteiden 

valmistajien toimintaohjelma, jonka tavoitteena on markkinoida kuparisten vesi- ja viemärijärjestelmien 
sekä lämmitysjärjestelmien etuja rakennusteollisuudelle. Lisätietoja johdanto-osan (72) kappaleessa.

16 Ks. European Copper Plumbing Promotion Campaign eli ECPPC, 
http://www.copperplumbing.org/uk/statistics.htm. Ei ole tiedossa, jatkuiko tasainen kysynnän kasvu 
kaikkialla Euroopassa vuoden 1999 jälkeen. Ks. myös johdanto-osan (38) kappale. Outokumpu vahvisti 
vuonna 2000, että vesi- ja viemäriputkien kysyntä oli hyvä (s. 23720).

17 Ks. 22887 (Wielandin 23 päivänä tammikuuta 2003 antama lausunto, liite 4.2; Länsi-Eurooppa 
tarkoittaa seuraavia maita: Itävalta, Belgia, Sveitsi, Saksa, Tanska, Espanja, Ranska, Suomi, 
Yhdistynyt kuningaskunta, Kreikka, Italia, Irlanti, Norja, Alankomaat, Portugali ja Ruotsi.) Marraskuun 
7 päivänä 2003 antamassaan lausunnossa (s. 106) KME toimitti erilaiset ja ristiriitaiset luvut, jotka ovat 
peräisin samasta lähteestä kuin Wielandin luvut (KWD, ks. alaviite 13).

18 Wielandin toimittamien tietojen perusteella kysyntä Länsi-Euroopassa oli 751 miljoonaa metriä 
vuonna 1997 ja 751,4 miljoonaa metriä vuonna 1999.

19 Ks. 23719.
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(10) Kupariset vesi- ja viemäriputket, joita tämä päätös koskee, valmistetaan ja myydään 
joko ”kovina”, ”puolikovina” tai ”pehmeinä”, suorina (5 m) tai keloille käärittyinä 
(25 tai 50 m) putkina, joiden halkaisija on 6–267 millimetriä ja paksuus 0,7–3 mm20.
Koviin putkiin verrattuina puolikovien putkien etuna on se, että niitä voidaan taivuttaa 
ja niiden korroosionkestävyys on parempi.

(11) Kuparisten vesi- ja viemäriputkien tuoteryhmän katsotaan käsittävän kaksi alaryhmää: 
yksinkertaiset kupariset vesi- ja viemäriputket ja eristetyt kupariset vesi- ja 
viemäriputket. Eräät sovellukset (esimerkiksi lämpimän veden kuljettaminen) 
edellyttävät kuparisen vesi- ja viemäriputken eristämistä, ja vaikuttaa siltä, että 
noin 20 prosenttia kuparisista vesi- ja viemäriputkista päällystetään PVC:llä21. 
Kupariset vesi- ja viemäriputket eristetään joko kuparisten putkien tuotantoprosessissa 
tai putken asentamisen aikana (esimerkiksi käärimällä ne eristemateriaaliin), tai 
eristämisestä huolehtivat siihen erikoistuneet yritykset22. Riippuen sovelluksesta sekä 
siitä, ovatko kupariset vesi- ja viemäriputket muovitettuja23, tuottajat markkinoivat 
putkia eri tavaramerkeillä.

(12) Tämän menettelyn kannalta keskeisiä ovat seuraavat kolme tavaramerkkiä. ”SANCO” 
(ks. johdanto-osan 119 kappale) on yksinkertaisten kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
tavaramerkki (putkia tuottavat KME-konserni, Wieland ja BCZ). ”WICU” (jota 
tuottavat Wieland, KME ja vuoteen 1998 saakka BCZ) ja ”Cuprotherm” (tuottajat 
Wieland ja KME) ovat muovitettujen kuparisten vesi- ja viemäriputkien
tavaramerkkejä24. Kuten tästä päätöksestä käy ilmi, nämä tavaramerkit olivat 
keskeisessä asemassa kartellin organisoinnissa ja täytäntöönpanossa, sillä niiden 
puitteissa kyseiset yritykset saattoivat tavata toisiaan sekä organisoida ja toteuttaa 
kilpailunvastaisia järjestelyjä, joihin kuului esimerkiksi tietojen vaihtaminen.

(13) Tämän päätöksen yhteydessä yksinkertaiset ja muovitetut kupariset vesi- ja 
viemäriputket katsotaan yhdeksi tuoteryhmäksi, sillä kumpaakin alaryhmää koskevissa 
järjestelyissä olivat mukana oleellisesti samat yritykset (ja työntekijät) ja järjestelyt oli 
organisoitu samalla tavalla (erityisesti edellä mainittujen tavaramerkkien puitteissa).

(14) Eräät yritykset huomauttivat, että asiakkailla on huomattava neuvotteluvoima. 
Pienemmät asiakkaat muodostavat usein ostoryhmittymiä25. Suuret asiakkaat käyttävät 
yleisesti useita hankintalähteitä.

  
20 Ks. 22850.
21 Ks. 32122.
22 Ks. 32122, 32539.
23 Puhutaan sekä ’muovitetuista’ että ’muovilla eristetyistä’ kuparisista vesi- ja viemäriputkista.
24 Menettelyssä osallisina olevien yritysten tai päätöksessä mainittujen kilpailijoiden tavaramerkkejä ovat 

seuraavat: yksinkertaiset viemäriputket: ”SANCO” (KME-konserni, Wieland, Boliden); 
”OK-ESSEM”/”Tube” ja ”OCSA” (Outokumpu); ”YORKEX”, ”BRITISH T” ja ”YORKSHIRE” 
(IMI); ”TALOS” (Halcor); ”BLACK LABEL” (Wednesbury); ”STREAMLINE” (Mueller); 
”NOCARBON” (Foam); ”HETCU” (MKM); ”SUPERSAN” (Buntmetall); ”SECURUS” (HME); 
”CARBONFREE” (Feinrohren); muovitetut vesi- ja viemäriputket: ”WICU” (KME-konserni, 
Wieland; vuosina 1988–1998 myös Boliden); ”FINCUPLAST”, ”FINCU” ja ”PRISOL” (Outokumpu);
”CUBO” (Boliden); ”KUTERLEX” (IMI); ”BLACK LABEL” (Wednesbury); ”HETCU-PLUS” 
(MKM); ”EUROSAN” (Buntmetall); lämmityssovelluksiin käytettävät vesi- ja viemäriputket: 
”Cuprotherm” (KME-konserni, Wieland, Boliden); ”YORKTHERM” (IMI); ”HETCU-PLUS” (MKM).

25 Ks. esimerkiksi 32541, myös 22575.
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(15) Outokumpu ilmoitti, että kupariputkiteollisuus on pääomavaltainen teollisuudenala, 
jonka kiinteät kustannukset ovat korkeat26. Ainakin eräiden kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien alalla toimivien yritysten ongelmana on ollut heikko kannattavuus.

(16) Tämä päätös liittyy yksinkertaisia kuparisia vesi- ja viemäriputkia koskeviin 
järjestelyihin sekä kahden tuottajan osalta WICU- ja Cuprotherm-merkkisiä 
muovitettuja kuparisia vesi- ja viemäriputkia koskeviin järjestelyihin.

1.2. Toiminnan maantieteellinen laajuus

(17) Kuparisten vesi- ja viemäriputkien toimittajien maantieteellinen toiminta-alue on 
pääasiallisesti Eurooppa, mukaan lukien yhteisö/ETA27. Kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien vientimäärät ja alalla toimivien yritysten liikevaihto (osapuolten 
toimittamien liikevaihtoa koskevien lukujen perusteella) osoittavat, että vienti 
Euroopan ulkopuolelle on suhteellisen vähäistä28. Kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
hinnan perusteella kuljetuskustannusten arvellaan olevan enimmäkseen 
alle 5 prosenttia Euroopassa ja alle 8 prosenttia muualla maailmassa29. Useimmat 
eurooppalaiset toimittajat voivat toimittaa tuotteita koko Euroopan markkinoille 
tehtaiden sijainnista riippumatta. Euroopassa ei ole merkittäviä markkinoille tulon 
sääntelyesteitä. Vaikka on olemassa eurooppalainen kupariputkistandardi EN 1957, 
kuparisten vesi- ja viemäriputkien myynti kansallisilla markkinoilla edellyttää yleisesti 
eräiden sovellusten osalta sertifiointia, mistä koituu jossain määrin hallinnollista 
rasitetta30.

1.3. Kuparisten vesi- ja viemäriputkien hinnoittelu

(18) Kuparisten vesi- ja viemäriputkien hinnat perustuvat lähinnä kahteen tekijään: kuparin 
hintaan (joka vaihtelee) ja muokkauslisään. Muokkauslisä on lisäarvo, jonka kuparisen 
vesi- ja viemäriputken valmistaja antaa tuotteelle muuttaessaan kuparin vesi- ja 
viemäriputkeksi.

(19) Hinnoista neuvotellaan hinnastojen ja alennusten perusteella; hinnastot sisältävät 
lähinnä hintaryhmiä (”indeksiin sidotut hinnastot”31)32. Osapuolet ilmoittivat, että vesi-
ja viemäriputkien myynti on yleensä kertaluonteinen tapahtuma, ja kukin sopimus 
neuvotellaan erikseen asiakkaan kanssa33.

  
26 Ks. 23724.
27 Asiassa COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu (johdanto-osan (36)–(39) kappale) komissio määritteli 

maantieteellisten markkinoiden olevan Manner-Euroopan osalta ainakin alueelliset ja Pohjoismaiden 
osalta alueellisia markkinoita laajemmat.

28 Ks. esimerkiksi 29445.
29 Eri osapuolten arvioiden perusteella. Ks. myös asia COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu,

johdanto-osan (36) kappale.
30 Ks. 29445, 22575, 24640, 24641, 24642.
31 Yhdistyneessä kuningaskunnassa hinnastoissa ei ole hintaryhmiä. Näin ollen hinnastot uusitaan 

useammin (ks. 26407).
32 Ks. 32541. Tarkempia tietoja löytyy sivulta 29442.
33 Ks. 32542, 29434.
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1.3.1. Indeksiin sidotut hinnastot

(20) Kuparisten vesi- ja viemäriputkien hinnoista neuvoteltaessa käytetään lähtökohtana 
hinnastoja (eli kuparin hinnasta ja muokkauslisästä koostuvaa putken lopullista 
hintaa). Kuparisten vesi- ja viemäriputkien Euroopan markkinoilla hinnastot ovat 
yleensä indeksiin sidottuja ja sisältävät hintaryhmiä. Kukin indeksiin sidottu 
hintaryhmä vastaa ennalta määritettyä kuparin hintaluokkaa, joka perustuu yleensä 
kuparin arvoon, joka taas riippuu jostakin indeksistä, kuten Lontoon metallipörssin 
(London Metal Exchange) indeksistä. Kuparin hinnan ylittäessä ennalta määrätyn 
kynnysarvon aletaan soveltaa eri hintaryhmää34. Indeksiin sidottujen hinnastojen 
järjestelmässä otetaan huomioon, että kuparin hinta on suhdanneherkkä ja vaihtuu 
päivittäin35. Kuparin osuus kuparisten vesi- ja viemäriputkien myyntiarvosta on 
noin 50–65 prosenttia. Vaikuttaa siltä, että hinnastot ovat levinneet laajalti ja ne ovat 
helposti saatavilla markkinoilla. Indeksiin sidotun hintalistan sovellettavaa 
hintaryhmää käytetään ainoastaan perustana neuvoteltaessa kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien lopullisesta hinnasta.

1.3.2. Alennukset

(21) Toinen keskeinen tekijä kuparisten vesi- ja viemäriputkien hintaa määritettäessä ovat 
alennukset. Alennus neuvotellaan aina hinnastossa olevasta hinnasta. Maasta, 
asiakasryhmästä ja tuottajasta riippuen hinnastossa olevasta kokonaishinnasta 
myönnettävät alennukset voivat vaihdella 30 prosentista yli 60 prosenttiin. 
Kokonaisalennus voi koostua useista alennuksista, jotka myönnetään eri perustein36.

1.4. Markkinoiden koko, arvo ja markkinaosuudet – yksinkertaiset ja muovitetut 
kupariset vesi- ja viemäriputket

(22) Osapuolet arvioivat, että yksinkertaisten kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
markkinoiden koko oli vuonna 1989 noin 252 000–263 000 tonnia ja vuonna 2000 
noin 337 000–365 000 tonnia. Komission markkinatutkimus osoitti markkinoiden 
koon olevan vuonna 2000 350 265 tonnia. Muovitettujen kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien markkinoiden koko on noin 42 184 tonnia vuonna 2000. Komissio 
totesi päätöksessään  asiassa COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu, että vuonna 2000 
kuparisten vesi- ja viemäriputkien (mukaan lukien muovitetut kupariset vesi- ja 
viemäriputket) ETA:n markkinat olivat noin 370 000 tonnia.

(23) Kyseisten yritysten toimittamien liikevaihtoa koskevien tietojen perusteella 
yksinkertaisten kuparisten vesi- ja viemäriputkien ETA-markkinoiden arvo oli 
vuonna 2000 arviolta noin 970,1 miljoonaa euroa37; muovitettujen kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien ETA-markkinoiden arvo vuonna 2000 oli noin 180,9 miljoonaa 
euroa38. Yksinkertaisten ja muovitettujen kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
markkinoiden arvo oli yhteensä 1 151 miljoonaa euroa (ETA vuonna 2000).

  
34 Ks. 32541, 32542. Hintaryhmä muuttuu usein, monesti päivittäin. Ks. 29442.
35 IMI:n mukaan kuparin hinta voi vaihdella jopa 30 Englannin puntaa tonnilta päivittäin (tällä hetkellä 

noin 3 prosenttia arvosta), ks. 26396.
36 Ks. 26406, 26407.
37 Ks. liite.
38 Tämä arvio perustuu muovitettujen vesi- ja viemäriputkien alalla toimivien yritysten antamiin 

liikevaihtotietoihin.
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(24) Vuosina 1989–2001 tämän menettelyn osapuolten markkinaosuudet yksinkertaisten 
kuparisten vesi- ja viemäriputkien ETA-markkinoilla pysyivät suhteellisen vakaina. 
Määrällisiä markkinaosuuksia esitetään liitteessä.

(25) IMI:n (ainoastaan yksinkertaiset vesi- ja viemäriputket), KME:n, Muellerin
(ainoastaan yksinkertaiset vesi- ja viemäriputket), Outokummun (ainoastaan 
yksinkertaiset vesi- ja viemäriputket) ja Wielandin (viiden ryhmä, ks. johdanto-osan 
(216) kappale) yksinkertaisten ja muovitettujen kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
kokonaismarkkinat ETA:ssa vuonna 2000 oli noin 64,6 prosenttia (arvo ja määrä). 
Yhteenlaskettu osuus ETA:n markkinoista yhdessä Halcorin, HME:n ja Bolidenin (ja 
Buntmetallin39) kanssa (yhdeksän ryhmä, ks. johdanto-osan 216 kappale; lukuun 
ottamatta KME:tä ja Wielandia ainoastaan yksinkertaiset vesi- ja viemäriputket) oli 
vuonna 2000 noin 78,7 prosenttia (arvo) ja 79,2 prosenttia (määrä). Vuonna 1998 ja 
1999 se oli noin 2 prosenttia korkeampi.

1.5. Jäsenvaltioiden välinen kauppa

(26) Kuparisten vesi- ja viemäriputkien markkinoille on ollut ominaista huomattava kauppa 
jäsenvaltioiden ja ETA:n sopimuspuolten välillä. Useimmat kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien tuottajat valmistavat putkia yhdessä, kahdessa tai kolmessa Euroopan 
maassa ja myyvät putkia kaikkialla Euroopassa. Tuottajien tuotantolaitokset sijaitsevat 
eri puolilla Eurooppaa. Tarkastelun kohteena olevalla ajanjaksolla esimerkiksi 
Outokummulla oli merkittävät tuotantolaitokset Suomessa, Espanjassa ja Ruotsissa, 
Wielandilla Saksassa ja Itävallassa, KME-konsernilla Saksassa, Ranskassa ja Italiassa, 
Muellerillä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa, IMI:llä Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa ja Bolidenilla Belgiassa ja Ruotsissa. Näistä yksiköistä kuparisten 
vesi- ja viemäriputkien valmistajat ovat toimittaneet putkia koko ETA:n alueelle ja 
muualle Eurooppaan. Suuri osa eri jäsenvaltioissa käytettävistä kupariputkista tuodaan 
muista jäsenvaltioista40.

2. MARKKINATOIMIJAT

2.1. Tuottajat, joita menettely koskee

2.1.1. Boliden AB ja Boliden Cuivre & Zinc S.A.

(27) Boliden Cuivre & Zinc S.A. on Boliden Fabrication AB:n (Ruotsi) kokonaan 
omistama tytäryhtiö, joka kuuluu Boliden AB:hen. Boliden AB on Ruotsin lain 
mukaisesti perustettu yhtiö, joka toimii Euroopassa ja Kanadassa. Boliden AB:n alaa 
on kaivostoiminta ja metallien ja mineraalituotteiden, lähinnä kuparin ja sinkin, 
käsittely ja myynti41.

(28) Boliden valmisti jonkin verran kuparisia vesi- ja viemäriputkia tytäryhtiössään 
Boliden Gusum AB:ssä ennen BCZ:n ostoa vuonna 198842.

  
39 Buntmetallin noin 2 prosentin markkinaosuus on jo otettu huomioon Wieland-konsernin osuudessa.
40 Ks. 11417–11424.
41 Ks. 32293, 32294.
42 Ks. 32293.
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(29) BCZ myy vesi- ja viemäriputkia Euroopan kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
markkinoilla useiden eurooppalaisten tytäryhtiöiden kautta: Boliden Cuivre & Zinc 
(Deutschland) GmbH, Boliden Cuivre & Zinc (France) / CDC France EURL, Boliden 
Cuivre & Zinc (España) SA, Boliden Cuivre & Zinc (Polska) Sp. Z o.o., Copper 
Distribution Center, jäljempänä ’CDC’, Boliden Metal Supplies Ltd., jäljempänä
’BMSL’ (Yhdistynyt kuningaskunta)43, ja HME France SA44.

2.1.2. Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. ja Austria Buntmetall AG

(30) Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., jäljempänä ’Buntmetall’ tai ’BMA’, (Itävalta) on 
ollut joulukuusta 1989 lähtien kokonaan holdingyhtiö Austria Buntmetall AG:n 
omistuksessa. Wieland Werke AG hankki 75,1 prosenttia Austria Buntmetall AG:n 
osakkeista 9 päivänä heinäkuuta 1999. Omistusosuutta nostettiin 82,8 prosenttiin 
1 päivänä lokakuuta 1999 ja 83,3 prosenttiin 30 päivänä marraskuuta 2000. Ennen 
osakekauppaa Buntmetall ei kuulunut Wieland Werkeen45.

(31) Buntmetall valmistaa kuparista ja kupariseoksista puolivalmisteita ja erityistuotteita. 
Sen päätoimiala on teollisuudessa ja vesi- ja viemärisovelluksissa käytettävien putkien 
valmistaminen kuparista ja kupariseoksista. Sen tuotantolaitos sijaitsee Amstettenissa 
Itävallassa.

(32) Buntmetallilla on useita tytäryhtiöitä: Metallwerk Möllersdorf Handelsges.m.b.H 
(Itävalta), Buntmetall France S.A.R.L. (Ranska) (selvitystilaan lokakuussa 2001), ja 
Caro-Supersan Installationstechnik GmbH (entinen Carobronze Eisleben GmbH) 
(Saksa).

(33) Kuparisten vesi- ja viemäriputkien valmistuksen siirtyessä Wielandille kaikki 
kiistanalaiseen toimintaan osallistuneet keskeiset Buntmetallin työntekijät joko jäivät 
vanhoihin tehtäviinsä Buntmetallilla tai siirtyivät Wielandin palvelukseen.

2.1.3. Halcor S.A.

(34) Halcor S.A, jäljempänä ’Halcor’, perustettiin vuonna 1977 Kreikassa. Se valmistaa 
valssattuja ja suulakepuristettuja tuotteita kuparista ja kupariseoksista (messinki) ja 
myy niitä. Tärkeimmät suulakepuristetut tuotteet ovat kupariputket ja messinkitangot.

(35) Viohalco S.A. omistaa eri holdingyhtiöiden välityksellä 65,55 prosenttia Halcor S.A:n 
osakkeista.

(36) Halcor omistaa kolmen pienen tukkumyyjän tai jakelijan osakkeita: Metal Agencies 
Ltd., Surrey, Yhdistynyt kuningaskunta (omistusosuus vuodesta 1994 lähtien 
67 prosenttia), TePro Metall AG, Düsseldorf, Saksa (omistusosuus syyskuuhun 2002 
saakka 1 prosentti, sen jälkeen 37,5 prosenttia) ja MKC GmbH, Huerth, Saksa.

  
43 BMSL ei ole suoraan Bolidenin omistuksessa, vaan sen omistaa Boliden Holding UK, joka on Boliden 

Fabrication AB:n (Tukholma, Ruotsi) tytäryhtiö. Boliden-konsernin sisällä BMSL on kuitenkin 
toiminnallisesti BCZ:n tytäryhtiö.

44 Ks. 32294, 32295.
45 Ks. 22856–22858.
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2.1.4. HME Nederland BV

(37) HME Nederland BV, jäljempänä ’HME’, perustettiin toimivan johdon yritysoston 
seurauksena vuonna 1988. HME meni konkurssiin marraskuussa 2001. Sen toimiala 
oli kuparisten vesi- ja viemäriputkien tuotanto ja myynti. HME:llä oli myyntitoimisto 
Ranskassa (HME France SA).

(38) Tammikuussa 2002 BCZ hankki omistukseensa osia HME:sta. Kyseiset osat liitettiin 
vastaperustettuun yksikköön Boliden HME, joka on BCZ:n tytäryhtiö. Boliden HME 
jatkoi HME:n toimintaa kuparisten vesi- ja viemäriputkien tuottajana46.

2.1.5. IMI plc.

(39) IMI plc., jäljempänä ’IMI-konserni’, on kansainvälinen insinööritoimisto, joka toimii 
pääasiallisesti kahdella alalla: nestetoimiset ohjausjärjestelmät (fluid controls) 
(pneumatiikka, suurtehokäyttöventtiilit ja sisäilma) ja vähittäiskaupan 
jakelujärjestelmät (juomien jakelu- ja myyntijärjestelmät)47. IMI plc on Englannin lain
mukaisesti perustettu yhtiö. IMI:stä tytäryhtiöineen käytetään jäljempänä nimitystä 
’IMI’.

(40) Seuraavat IMI-konsernin yksiköt osallistuivat kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
tuotantoon ja kuuluivat IMI:n rakennustuotteiden/veden käyttöön perustuvien 
ohjausjärjestelmien (hydronic controls) toimintalinjaan, joka hajotettiin IMI:n 
organisaatiouudistuksen jälkeen vuonna 200148: tuotantoyhtiö IMI Yorkshire Copper 
Tube Ltd., jäljempänä ’YCT’, Liverpool (myytiin KME:lle), vientiyhtiö IMI 
Yorkshire Copper Tube (Exports) Ltd., Liverpool (myytiin KME:lle), Irish Metal 
Industries Ltd, Irlanti (toimialana jakelu, myytiin KME:lle), Raccord Orléanais SA, 
Ranska (jakelu, myytiin Aalberts Industries NV:lle 9 päivänä syyskuuta 2002), R 
Woeste & Co ”Yorkshire” GmbH, Saksa (jakelu, myytiin Aalberts Industries NV:lle 
9 päivänä syyskuuta 2002), YIM Scandinavia AB, Ruotsi (kaupallinen edustaja, 
myytiin KME:lle) sekä IMI Refiners Ltd, Yhdistynyt kuningaskunta, joka toimitti 
aihioita YCT:lle ja kuuluu edelleen IMI:hin. ETA-alueen ulkopuolella IMI:llä on 
neljätoista tytäryhtiötä, jotka olivat mukana kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
jakelussa. IMI myi kuparisia vesi- ja viemäriputkia ETA-markkinoilla kyseisten 
jakelusta vastaavien tytäryhtiöiden sekä riippumattomien jakelijoiden kautta.

(41) YCT, joka oli tärkein kuparisten vesi- ja viemäriputkien alalla toimiva tytäryhtiö, oli 
IMI Kynoch Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö, ja IMI Kynoch Ltd. puolestaan oli 
IMI plc:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

(42) IMI myi 2 päivänä lokakuuta 2002 kupariputkitoimintansa KM Europa Metal AG:lle
KME). Kauppa toteutettiin 29 päivänä marraskuuta 200249.

  
46 Ks. 23134, 23135, 32485–32487.
47 IMI-konsernissa on suoritettu vuoden 1992 jälkeen huomattava uudelleenorganisointi 

(ks. 26395, 26396).
48 Vuosina 1987–1998 IMI Yorkshire Copper Tube Ltd. (’YCT’) oli osa IMI:n rakennustuotteiden 

toimintalinjaa (Building Product division), jonka nimeksi tuli vuonna 1998 veden käyttöön perustuvat 
ohjausjärjestelmät (Hydronic Controls).

49 Ks. 24625.
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2.1.6. KME-konserni

2.1.6.1. Toimintaan osallistuneet yksiköt

Società Metallurgica Italiana S.p.A

(43) Società Metallurgica Italiana S.p.A, jäljempänä ’SMI’, jonka suurin osakkeenomistaja 
on italialainen Orlandon suku, on KME-konsernin italialainen holdingyhtiö. KME-
konserniin kuuluvat Europa Metalli SpA , jäljempänä ’EM’ tai ’EM/LMI’ taikka
’Europa Metalli’, ja Tréfimétaux SA, jäljempänä ’Tréfimétaux’ tai ’TMX’. 
Holdingyhtiön tarkoitus on ainoastaan hankkia osakeosuuksia ja huolehtia 
rahoitustoiminnasta. SMI ei itse koskaan osallistunut jäljempänä kuvattuihin 
yhteydenpitoon tai kokouksiin.

(44) SMI-konsernin muodostumista voidaan kuvata kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
kannalta seuraavasti. Vuonna 1976 SMI perusti EM:n, josta SMI omisti 84 prosenttia 
ja Pechiney 16 prosenttia. Vuonna 1986 EM hankki SMI:n välityksellä koko TMX:n 
osakekannan. Vuonna 1990 SMI osti M.A.N:ltä 76,9 prosenttia Kabelmetal AG:stä ,
jäljempänä ’KM’. Vuonna 1995 SMI-konserni organisoitiin uudelleen ja sen 
omistusosuudet TMX:stä ja EM:stä siirrettiin KM:lle, jolloin TMX:stä ja EM:stä tuli 
KM:n kokonaan omistamia tytäryhtiöitä. KME:n uudeksi nimeksi tuli KM Europa 
Metal AG (KME). Vuonna 1999 SMI:n omistusosuus KME:stä nousi 98,6 prosenttiin. 
KME:n, TMX:n ja EM:n hallinto keskitettiin.

KM Europa Metal AG

(45) KM Europa Metal AG, jäljempänä ’KME’, entinen Kabelmetal AG, jäljempänä 
’KM’, käsittää tällä hetkellä neljä keskeistä yritystä: Europa Metalli SpA Italiassa, 
Tréfimétaux SA Ranskassa, Sociedad Industrial Asturiana S.A. (SIA) Espanjassa ja 
KME Metal GmbH Saksassa.

(46) KME-konserni on maailman suurin kuparin ja kupariseosten jalostaja, jolla on 
18 tuotantolaitosta Euroopassa ja Aasiassa. Sillä on neljä tuotelinjaa: messinkisauvat, 
putkijärjestelmät, erikoistuotteet ja valssatut tuotteet. KME-konsernilla on 
maailmalaajuinen täyden palvelun myyntiverkosto.

Tréfimétaux S.A.

(47) Ranskalainen Tréfimétaux SA, jäljempänä ’Tréfimétaux’ tai ’TMX’, liitettiin SMI-
konserniin vuonna 1986 Europa Metallin välityksellä. Se oli Europa Metallin 
kokonaan omistama tytäryhtiö vuoteen 1995 saakka. SMI-konsernin 
organisaatiouudistuksen yhteydessä vuonna 1995 siitä tuli KME:n kokonaan omistama 
tytäryhtiö50. Sillä on neljä tuotantolaitosta Ranskassa.

  
50 Ks. 24626, 25104, 25105.
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Europa Metalli S.p.A51

(48) Europa Metalli S.p.A (EM) on KME:n italialainen tuotantoyritys. Europa Metallilla on 
2 000 työntekijää, sen tuotanto on vuodessa yli 270 000 tonnia. Se onkin Italian suurin 
kuparista ja kupariseoksista tehtyjen puolivalmisteiden tuottaja.

(49) EM:n pääkonttori on Firenzessä. Sillä on kolme tuotantolaitosta Keski- ja Pohjois-
Italiassa. Päämyyntikonttori sijaitsee Milanossa, ja EM:n sivukonttorien ja varastojen 
verkosto kattaa koko Italian.

2.1.6.2. Oikeudelliset ja taloudelliset siteet SMI-konsernin sisällä

(50) EM on ollut osa SMI-konsernia vuodesta 1976 ja TMX vuodesta 1986 alkaen. SMI-
konsernin sisällä TMX oli EM:n kokonaan omistama tytäryhtiö vuosina 1986–199552.
Vuonna 1987 TMX:n ja EM:n liiketoimintasuunnitelmat ja kaupalliset strategiat 
yhtenäistettiin, ja TMX:n johtokuntaan tuli italialaisia johtajia53. TMX:lle ja EM:lle 
luotiin 1 päivänä tammikuuta 1993 yhteinen myyntiorganisaatio, EMT. EMT:n 
teollisuusputkista vastaavaksi kaupalliseksi johtajaksi nimitettiin […] (TMX)54.
Vuonna 1993 EM:n viemäriputkihaaran kaupalliseksi johtajaksi nimitettiin […] 55.
Vuosina 1993–1998 […] raportoi […] lle, joka oli TMX:n toimitusjohtaja ja EM:n 
putkiyksikön johtaja56. Vuosina 1990–1995 EM:n varatoimitusjohtaja toimi myös 
SMI-holdingyhtiön toimitusjohtajana57.

(51) SMI hankki omistukseensa 76,9 prosenttia KM:n osakekannasta vuonna 1990. Siitä 
lähtien KM:llä, EM:llä ja TMX:llä on ollut sama omistaja. SMI-konsernin 
organisaatiouudistuksen tuloksena vuonna 1995 EM:stä ja TMX:stä tuli KM:n (nimi 
muutettiin KME:ksi) kokonaan omistamia tytäryhtiöitä. SMI:n osakeosuus KME:stä
nousi 98,6 prosenttiin vuonna 1999. Samana vuonna keskitettiin myös KME:n, 
TMX:n ja EM:n hallinto, ja teollisuusputkista vastaavan yksikön päälliköksi 
nimitettiin […] (KME). Vuosina 1999–2001 KME-konsernin vesi- ja viemäriputkista 
vastaavan yksikön päälliköksi tuli […] yhdessä […] n ja […] kanssa58.

(52) SMI:n, EM:n ja TMX:n osakkeenomistajat nimittivät yritysten johtokunnan jäsenet 
yleiskokouksessa Italian ja Ranskan lakien mukaisesti. KME:n johtokunnan jäsenet 
nimitti yhtiön hallintoneuvosto59.

  
51 KME selitti, että nimi ’EM’ muuttui useaan otteeseen tarkasteltavana olevalla ajanjaksolla 

organisaatiouudistusten ja yritysostojen takia. Tässä päätöksessä nimellä tarkoitetaan seuraavia 
yrityksiä: La Metalli Industriale S.p.A. (vuoteen 1986 asti), LMI-La Metalli Industriale (vuoteen 1987 
asti), LMI-La Metalli Industriale S.p.A. (vuoteen 1995 asti) ja Europa Metalli S.p.A. (vuodesta 1995). 
Ks. 32538, alaviite 1.

52 Ks. 24626.
53 Ks. 24626.
54 Ks. 24626.
55 Ks. 24628.
56 Ks. 24628.
57 Ks. 33438.
58 Ks. 24629.
59 Ks. 33442, 33443.
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(53) Vuosina 1986–1995 KM:n johtoryhmä oli eri kuin SMI:n, EM:n ja TMX:n 
johtoryhmä, kun taas kolmen viimeksi mainitun yrityksen johtoryhmien välillä oli 
päällekkäisyyksiä ja ristikkäisyyksiä60:

- […] oli samanaikaisesti SMI:n toimitusjohtaja (1986–2001) ja 
EM:n toimitusjohtaja (1986–1995).

- […] oli samanaikaisesti SMI:n pääjohtaja (1986–1996) ja EM:n johtokunnan 
jäsen (1986–1995).

- […] oli samanaikaisesti SMI:n johtokunnan jäsen (1986–1990) ja 
varatoimitusjohtaja (1991–1995), EM:n varatoimitusjohtaja (1986–1990) ja 
johtokunnan jäsen (1991–1995) sekä TMX:n johtokunnan jäsen (1987–1995).

- […] oli samanaikaisesti EM:n johtokunnan jäsen (1986–1995) ja TMX:n 
johtokunnan jäsen (1986–1992).

- […] oli samanaikaisesti EM:n pääjohtaja (1986–1995) ja TMX:n johtokunnan 
jäsen, varatoimitusjohtaja ja pääjohtaja (1987–1991).

- […] oli samanaikaisesti EM:n johtokunnan jäsen (1986–1989) ja 
TMX:n toimitusjohtaja (1988–1990, syyskuu).

- […] oli samanaikaisesti EM:n johtokunnan jäsen (1988–1995) ja TMX:n 
johtokunnan jäsen (1988–2000).

(54) Vuosina 1995–2001 konsernin organisaatiouudistuksen jälkeen, jolloin KME:n 
hallussa oli sekä EM:n että TMX:n koko osakepääoma, KME:n johtoryhmällä oli 
seuraavat yhteydet SMI:n, EM:n ja TMX:n johtoryhmään61:

- […] oli samanaikaisesti SMI:n pääjohtaja (vuoden 1996 toukokuuhun), 
KME:n johtokunnan jäsen (1995–2001) ja EM:n varatoimitusjohtaja (1995) ja 
toimitusjohtaja (1996–2001).

- […] oli samanaikaisesti KME:n puheenjohtaja (1995–2001) ja EM:n 
johtokunnan jäsen (1996–2001).

- […] oli samanaikaisesti KME:n johtokunnan jäsen (kesäkuusta 1995 
joulukuuhun 1999) ja TMX:n pääjohtaja (1995–maaliskuu 2001).

(55) Jälkimmäisellä kaudella SMI:n, TMX:n ja EM:n johtoryhmien välillä oli muitakin 
yhteyksiä62:

- […] oli samanaikaisesti SMI:n johtokunnan jäsen (1996-2000), EM:n 
johtokunnan jäsen (1996–2001) ja TMX:n toimitusjohtaja (1995–maaliskuu 
2000).

  
60 Ks. 33442–33456.
61 Ks. 33442–33456.
62 Ks. 33442–33456.
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- […] oli samanaikaisesti SMI:n johtokunnan jäsen (1995–2001) ja EM:n 
johtokunnan jäsen (1996–2001).

(56) KME:n liiketoiminta-alojen vastuunjakoa koskevassa suunnitelmassa, joka on laadittu 
25 päivänä kesäkuuta 1995, todetaan toimivan johdon osalta, että ”[…] [KME:n 
johtokunnan puheenjohtaja] on vastuussa liiketoiminnasta maailmanlaajuisesti. […] 
[TMX:n kaupallinen johtaja] toimii läheisessä yhteistyössä […] kanssa ja on 
vastuussa EMT-jaostosta”63. Vastaavassa 19 päivänä maaliskuuta 1997 laaditussa 
liiketoiminta-alojen vastuunjakoa koskevassa suunnitelmassa vahvistetaan, että ”[…] 
on vastuussa putkijaoksesta”64.

2.1.7. Mueller Industries Inc.

(57) Mueller Industries Inc., jäljempänä ’Mueller’, on maailman suurimpia kupariputkien ja 
muiden kuparituotteiden valmistajia, ja sen toimipaikka on Memphisissä, 
Yhdysvalloissa. Sillä on toimintaa Yhdysvaltojen lisäksi Kanadassa, Meksikossa, 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa.

(58) Vuonna 1997 Mueller hankki omistukseensa kaksi yritystä, Wednesbury Tube & 
Fittings Company Ltd:n ja Desnoyers S.A:n, joiden kautta se pääsi Euroopan 
kupariputkimarkkinoille.

Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd. , jäljempänä ’Wednesbury’, / Mueller Europe 
Ltd.,  jäljempänä ’Mueller Ltd.

(59) [Kuvaus Mueller-ryhmittymän uudelleenjärjestelyistä]65.[…] 66.[…] 67.[…] 68.

Desnoyers S.A., jäljempänä ’Desnoyers’, / Mueller Europe S.A , jäljempänä ’Mueller S.A.

(60) [Kuvaus Mueller-ryhmittymän uudelleenjärjestelyistä] […]69.[…]70.[…]71.[…]72.

(61) Toukokuusta 1995 toukokuuhun 1997, eli ennen kuin Mueller hankki Desnoyersin 
omistukseensa, yhtiön päätoimipaikka sijaitsi eräässä sen tuotantolaitoksista 
Laignevillessa, Ranskassa. Desnoyersilla oli toinen tuotantolaitos Longuevillessa, 
Ranskassa. Kumpikin tuotantolaitos valmisti ja myi kuparisia vesi- ja viemäriputkia, 
mutta tuotanto jatkui vain Longuevillessa. Toiminta Laignevillessa lakkautettiin 
joulukuussa 199873.

  
63 Ks. 29528.
64 Ks. 29529.
65 […] 
66 […] 
67 […].
68 […] 
69 […]
70 […]
71 […]
72 […]
73 Ks. 29555, 29556.
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2.1.8. Outokumpu Copper Products Oy (’Outokumpu’)

(62) Outokumpu Oyj on maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen konserni (Outokumpu-
konserni). Sen päätoimipaikka on Espoossa. Outokumpu Oyj keskittyy perusmetallien 
valmistukseen, ruostumattomaan teräkseen ja kuparituotteisiin ja -teknologiaan. 
Kupariputkien valmistuksesta huolehti ensin Porin putkitehdas, joka toimi Outokumpu 
Copper Products -ryhmän alaisuudessa. Porin putkitehdas eikä Outokumpu Copper 
eivät olleet erillisiä oikeudellisia yksikköjä vaan ne kuuluivat Outokumpu Oyj:hin. 
Outokumpu Copper Products Oy rekisteröitiin erillisenä yhtiönä, tosin eri nimellä, 
toukokuussa 1988. Se otti hoitaakseen kyseisen toiminnanalan joulukuussa 1988. 
Vuonna 1996 sen nimeksi tuli Outokumpu Copper Products Oy, jäljempänä ’OCP’. 
Outokummusta tytäryhtiöineen käytetään jäljempänä nimitystä ’OTK’ tai 
’Outokumpu’74.

(63) OCP on ollut koko olemassaolonsa ajan kokonaan Outokumpu Oyj:n omistuksessa. 
OCP koostuu yksiköistä, joista kullakin on oma liiketoiminta-alansa ja 
valmistusyksikkönsä. Kuparisten vesi- ja viemäriputkien valmistus Euroopassa 
keskittyy tällä hetkellä Poriin (Outokumpu Poricopper Oy), Zaratamoon Espanjaan 
(Outokumpu Copper Tubes SA) ja pieneen laitokseen Västeråsissa Ruotsissa 
(Outokumpu Copper Products AB)75. OCP:n kupariputkia myyvät ETA-markkinoilla 
sen omat myyntiedustajat ja myyntitoimistot.

2.1.9. Wieland Werke AG

(64) Wieland Werke AG, jäljempänä ’WW’ tai ’Wieland’ taikka ’Wieland Werke’, on 
saksalainen yritys, joka toimii pääasiassa kuparista ja kupariseoksista tehtävien 
puolivalmisteiden ja erikoistuotteiden tuotannossa, myynnissä ja jakelussa. Oman 
valmistustoiminnan lisäksi Wieland on 45 muun yrityksen holdingyhtiö; näissä on 
39 yritystä, joiden osakepääomasta se omistaa vähintään 50 prosenttia.

(65) Wielandilla on useita laitoksia Saksassa: Ulmissa, Verbert-Langenbergissa, Villingen-
Schwenningenissa ja Vöhringenissä. Yhtiön pääkonttori on Ulmissa. Muut konserniin 
kuuluvat yhtiöt ovat Itävallassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Espanjassa ja 
Belgiassa.

(66) Heinäkuun 9 päivänä 1999 Wieland Werke AG hankki 75,1 prosentin omistusosuuden 
Austria Buntmetall AG:stä, joka on Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H:n, jäljempänä 
’Buntmetall’ tai ’BMA’, holdingyhtiö. Lokakuussa 1999 omistusosuutta nostettiin 
82,8 prosenttiin ja marraskuussa 2000 vielä 83,3 prosenttiin.

(67) Tällä hetkellä Wieland-konserniin kuuluu kaksi kuparisia vesi- ja viemäriputkia 
myyvää yhtiötä: itse emoyhtiö Wieland Werke AB ja Buntmetall. Wieland omistaa 
viisi palveluyritystä: Wieland SAS (Ranska), Semimetais Lda. (Portugali), Pando 
Metales S.A. (Espanja), Caro-Supersan Installationstechnik GmbH (Saksa) ja 
Metallwerk Möllersdorf (Itävalta). Lisäksi Wieland omistaa seitsemän jakelu- ja 
kauppayhtiötä, jotka toimivat Belgiassa/Alankomaissa, 

  
74 Ks. 24157, 24158.
75 Ks. 24157, 24158.
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Tanskassa/Suomessa/Norjassa/Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa/Irlannissa, 
Italiassa, Itävallassa ja Portugalissa.

2.2. Muut tuottajat

(68) Edellä kuvailtujen yritysten lisäksi Euroopassa toimii useita pienempiä tuottajia, kuten 
Silmet (Torbole, Italia), Feinrohren (Lumezzane, Italia), La Farga Lacambra 
(Espanja), Hutmen (Wroclaw, Puola), Czepel (Budapest, Unkari) sekä Slobodan ja 
Majdanpek (entinen Jugoslavia). Entisen Itä-Saksan alueen tuottaja MKM Mansfelder 
Kupfer und Messing GmbH (Hettstedt, Saksa), jäljempänä ’MKM’, tuli uudelleen 
markkinoille 1990-luvun alussa76. Lisäksi on olemassa muita suuria maailmanlaajuisia 
tuottajia, jotka eivät toimi lainkaan tai toimivat vain vähäisessä määrin Euroopassa.

2.3. Toimialajärjestöt ja sertifioinnista vastaavat organisaatiot

(69) Kuparisten vesi- ja viemäriputkien alalla toimii useita joko kansallisia tai 
kansainvälisiä toimialajärjestöjä, joista muutamia kuvaillaan jäljempänä.

(70) International Wrought Copper Council, jäljempänä ’IWCC’77, on vuonna 1953 
perustettu toimialajärjestö, joka valvoo Lontoosta käsin kupariteollisuuden etuja 
maailmanlaajuisesti. Järjestö käsittää useita alakomiteoita ja ryhmiä, jotka keräävät 
määrättyjä tietoja78.

(71) Brysselissä (aiemmin Lontoossa) toimipaikkaansa pitävän European Copper 
Instituten, jäljempänä ’ECI’79, perustivat International Copper Association,
jäljempänä ’ICA’ ja IWCC. ECI edustaa kupariteollisuuden etuja Euroopassa, Lähi-
idässä ja Afrikassa80. New Yorkista käsin toimiva ICA edustaa kuparintuottajia81.

(72) ECPPC:tä82 hoitaa IWCC:n sihteeristö, ja sitä tukevat ICA ja European Fittings 
Manufacturers Association, jäljempänä ’EFMA’.

(73) Saksalaisia alan järjestöjä ovat muun muassa Deutsches Kupfer Institut e.V. (DKI)
(Düsseldorf)83, Wirtschaftsvereinigung Metalle e.V. (WV Metalle) (Düsseldorf)84 ja 
Gesamtverband der Buntmetallindustrie (GV BMI) (Düsseldorf).

(74) IMI selitti, että EMCI:n johtokunnan kokouksiin osallistuivat Eurométaux Copper 
Industryn (Bryssel) ja ECI:n edustajat.

  
76 Ks. 32541.
77 Ks. http://www.coppercouncil.org/
78 Ks. 23594.
79 Ks. http://www.eurocopper.org/
80 Ks. 1862. Sen elimet ja työryhmät ovat seuraavat: johtokunta, ECI:n tiedotuskomitea, ECPPC (putket), 

ERCC (katteet), ohjelmakomitea, Euroopan kuparialan ympäristökomitea (ECEC, European Copper 
Environmental Com.). Ks. 11326, 11327.

81 Tarkempia tietoja Outokummun osallistumisesta sivuilla 11325, 11326.
82 Ks. http://www.copperplumbing.org/ ja 8611–8620.
83 Ks. http://www.kupfer-institut.de/front_frame/index.php
84 Ks. http://www.wv-m.de/welcome.asp?page_id=16
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(75) Yhteisössä toimivia sertifioinnista vastaavia organisaatioita ovat Deutsche 
Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW)85 (Saksa), Kitemark
(Yhdistynyt kuningaskunta), Afinor (Ranska)86, UNI (Italia)87 ja AENOR (Espanja).

C – MENETTELY

3. TUTKINTA JA SAKKOJEN MÄÄRÄÄMÄTTÄ JÄTTÄMISTÄ TAI ALENTAMISTA KOSKEVAT 

PYYNNÖT

(76) Mueller Industries Inc., jäljempänä ’Mueller’, paljasti 9 päivänä tammikuuta 2001
komissiolle kupariputkien markkinoilla toimivan kartellin. Samalla se ilmoitti 
olevansa valmis yhteistyöhön komission kanssa sakkojen määräämättä jättämisestä tai 
lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa annetun komission tiedonannon88

mukaisesti. […]89.

(77) Komissio suoritti 22 ja 23 päivänä maaliskuuta 2001 ennalta ilmoittamatta tarkastuksia 
OTK:n, Wieland Werken, KM Europa Metalin, Europa Metalli LMI:n, Lawtonin ja 
IMI:n tiloihin asetuksen N:o 1790 14 artiklan nojalla.

(78) Komissio haastatteli 7 päivänä huhtikuuta 2001 henkilöä, joka toimi aiemmin 
kuparisten vesi- ja viemäriputkien alalla91.

(79) Outokummun tiloihin suoritettiin 9 päivänä huhtikuuta 2001 toinen tarkastus. Samana 
päivänä Outokumpu Oyj ilmoitti komissiolle olevansa valmis yhteistyöhön sakkojen 
määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa annetun 
vuoden 1996 tiedonannon puitteissa sekä teollisuusputkien että kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien osalta92.

(80) KM Europa Metal AG:n (KME) tiloihin suoritettiin 10 päivänä huhtikuuta 2001 toinen 
tarkastus asetuksen N:o 17 14 artiklan nojalla. Tarkastusten jälkeen 
kupariputkimarkkinoita koskeva tutkimus jaettiin kolmeen eri menettelyyn: asia 
COMP/E-1/38.069 (kupariset vesi- ja viemäriputket), asia COMP/E-1/38.121 
(putkiyhteet) ja asia COMP/E-1/38.240 (teollisuusputket), sillä kyse oli kolmesta eri 
kartellista, joiden organisatoriset puitteet olivat erilaiset, joihin osallistuivat osittain eri 
yritykset ja joiden tuotteet olivat erilaiset, vaikkakin toisiaan lähellä.

  
85 Ks. http://www.dvgw.de/
86 Ks. http://www.afnor.fr/portail.asp
87 Ks. http://www.uni.com
88 EYVL C 207, 18.7.1996, s. 4.
89 […]
90 Asetuksen (EY) N:o 1/2003 34 artiklan 2 kohdan mukaan ”Asetuksen N:o 17 ja 

asetusten (ETY) N:o 1017/68, (ETY) N:o 4056/86 sekä (ETY) N:o 3975/87 mukaisesti toteutetut 
menettelyt ovat voimassa tätä asetusta sovellettaessa.”

91 Ks. 29654–29694.
92 Ks. 11709, 11710.
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(81) OTK toimitti 30 päivänä toukokuuta 2001 päivätyllä kirjeellä useita liitteitä käsittävän 
muistion, jossa kuvaillaan järjestelyjä93.

(82) […]

(83) Komissio haastatteli 5 päivänä kesäkuuta 2002 OTK:n edustajia asiassa COMP/E-
1/38.240 (teollisuusputket). Komissio järjesti haastattelut, koska OTK oli tarjoutunut 
yhteistyöhön. Outokumpu ilmoitti myös suostuvansa siihen, että komissio haastattelee 
sen työntekijöitä, jotka osallistuivat jäljempänä kuvailtuihin järjestelyihin kuparisten 
vesi- ja viemäriputkien alalla.

(84) Komissio lähetti heinäkuussa 2002 Wieland Werkelle ja KME:lle sekä niiden 
tytäryhtiöille asetuksen N:o 17 11 artiklaan perustuvat tietopyynnöt asiassa COMP/E-
1/38.240 (teollisuusputket), ja pyysi myös OTK:ta toimittamaan lisätietoja.

(85) KME vastasi komission heinäkuussa 2002 esittämään tietopyyntöön 15 päivänä 
lokakuuta 2002. KME:n vastaukseen sisältyi kuparisia viemäriputkia koskeva 
lausunto, joka perustui vapaaehtoiseen yhteistyöhön. KME pyysi, että kuparisia vesi-
ja viemäriputkia koskevassa asiassa sovellettaisiin sakkojen määräämättä jättämisestä 
tai lieventämisestä annettua vuoden 1996 tiedonantoa94.

(86) KME:n edustajat keskustelivat 5 päivänä marraskuuta 2002 komission edustajien 
kanssa lausunnostaan ja menettelyn vaiheista. Kokous järjestettiin KME:n aloitteesta.

(87) Wieland Werken edustajat keskustelivat 19 päivänä joulukuuta 2002 komission 
edustajien kanssa heinäkuussa 2002 asiassa COMP/E-1/38.240 (teollisuusputket) 
esitettyyn tietopyyntöön antamastaan vastauksesta ja menettelyn vaiheista. Kokous 
järjestettiin Wieland Werken aloitteesta. Wieland ilmoitti olevansa valmis 
yhteistyöhön sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annetun 
vuoden 1996 tiedonannon mukaisesti.

(88) Wieland antoi 23 päivänä tammikuuta 2003 myös tytäryhtiönsä Buntmetallin nimissä 
lausunnon, johon sisältyi pyyntö sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä 
annetun vuoden 1996 tiedonannon soveltamisesta95.

(89) Komissio haastatteli 4 ja 11 päivänä helmikuuta 2003 OTK:n edustajia. Haastattelu oli 
alun perin tarkoitus järjestää kesäkuussa 2002, mutta sitä lykättiin komission 
toivomuksesta. OTK:n edustajat selittivät suullisesti toimintaa, jota väitteet koskivat.

(90) Komissio pyysi 10 päivänä helmikuuta 2003 Outokummulta lisätietoja.

(91) KME toimitti 17 päivänä helmikuuta 2003 toisen muistion.

  
93 Ks. 11717–11732 (faksi 30 päivältä toukokuuta 2001, kirje 1 päivältä kesäkuuta 2001) ja liitteet. 

Outokumpu Oyj toimitti 19 päivänä marraskuuta 2001 täydentävän muistion, joka käsitteli Euroopan 
kupariputkiteollisuuden taloudellista taustaa: ”Economic context of the European copper tubes 
industry”, (ks. 23714–23754).

94 KME antoi komissiolle luvan hyödyntää tässä menettelyssä kaikkia teollisuusputkiasiassa 
(COMP/38240) annettuja tietoja, jotka komissio katsoo tarpeellisiksi (s. 25523).

95 Ks. 22023–22058.
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(92) Maaliskuun 3 päivänä 2003 komissio lähetti 3 päivänä maaliskuuta 2003 asetuksen 
N:o 17 11 artiklaan perustuvat tietopyynnöt Bolidenille, Boliden LDM Nederland 
BV/HME:lle ja Halcorille.

(93) Komissio lähetti 20 päivänä maaliskuuta 2003 IMI:lle asetuksen N:o 17 11 artiklaan 
perustuvan tietopyynnön.

(94) Maaliskuun ja toukokuun 2003 välisenä aikana komissio lähetti useita tietopyyntöjä ja 
sai useita vastauksia osapuolilta.

(95) Halcorin edustajat tapasivat 9 päivänä huhtikuuta 2003 komission edustajat ja hakivat 
sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä. Kokous järjestettiin Halcorin 
aloitteesta.

(96) Komissio haastatteli 8 päivänä elokuuta 2003 toisen kerran henkilöä, joka toimi 
aiemmin kuparisten vesi- ja viemäriputkien alalla96.

4. VÄITETIEDOKSIANTO JA SITÄ SEURAAVA MENETTELY

(97) Komissio aloitti 29 päivänä elokuuta 2003 menettelyn asiassa ja antoi niitä yrityksiä 
koskevan väitetiedoksiannon, joille tämä päätös on osoitettu.

(98) Osapuolille annettiin tilaisuus tutustua asiakirja-aineistoon toimittamalla niille kaksi 
CD-ROM-levyä ja yksi täydentävä CD-ROM-levy, jotka sisältävät täydellisen kopion 
kaikista komission hallussa olevista asiaan liittyvistä asiakirjoista lukuun ottamatta 
liikesalaisuuksia, muuta luottamuksellista tietoa ja sisäisiä asiakirjoja.

(99) Asetuksen N:o 17 19 artiklan 1 kohdan säännösten ja asetuksen N:o 2842/98 
mukaisesti osapuolilla oli mahdollisuus esittää huomautuksensa väitteistä kahdeksan 
viikon kuluessa siitä, kun ne olivat vastaanottaneet väitetiedoksiannon. Useiden 
osapuolten pyynnöstä kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja pidensi 
määräaikaa 7 ja 10 päivään marraskuuta 2003. Kaikki osapuolet vastasivat 
määräaikaan mennessä.

(100) Vastattuaan kirjallisesti väitetiedoksiantoon kaikki yritykset, joilla tämä päätös on 
osoitettu, osallistuivat HME:tä lukuun ottamatta asiassa 28 päivänä marraskuuta 2003 
järjestettyyn suulliseen kuulemistilaisuuteen. Yksikään osapuolista ei kiistänyt tässä 
päätöksessä esitettyjä tosiseikkoja tai kilpailusääntöjen rikkomista lukuun ottamatta 
HME:tä, joka ei esittänyt huomautuksia rikkomisiin.

(101) Valmistellessaan kuulemistilaisuutta ja antaakseen kullekin osapuolelle 
mahdollisuuden esittää huomautuksia sitä koskevista lisätodisteista komissio antoi 
osapuolille tiedoksi tiivistelmät eräistä perusteluista, väitteistä ja todisteista, jotka 
sisältyivät osapuolten väitetiedoksiantoihin antamiin vastauksiin ja joiden perustella 
väitetiedoksiannossa esitettyjä tosiseikkoja voitaisiin tulkita uudella tavalla. Nämä 
perustelut, väitteet ja todisteet eivät johtaneet uusiin syytöksiin tai vastaväitteisiin. 
Osapuolet toimittivat huomautuksensa 5 päivään joulukuuta 2003 mennessä.

  
96 Ks. 33419–33433.
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D – TAPAHTUMIEN KUVAUS

5. KUVAUS KIISTANALAISESTA TOIMINNASTA KUPARISTEN VESI- JA VIEMÄRIPUTKIEN 

ALALLA EUROOPASSA KESÄKUUSTA 1988 MAALISKUUHUN 2001

(102) Tämä päätös koskee kuparisten vesi- ja viemäriputkien tuottajien toimintaa 
Euroopassa kesäkuusta 1988 maaliskuuhun 2001. Tosiseikkojen kuvauksen pohjaksi 
esitetään ensin muutamia alustavia huomioita (ks. 5.1 jakso). Kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien Euroopan markkinoilla toimivien kilpailijoiden kokouksia ja muita 
yhteyksiä selostetaan kahdessa osassa: i) SANCO-, WICU- ja/tai Cuprotherm-
tuottajien järjestelyt Euroopan tasolla (alkaen (viimeistään) kesäkuusta 1988; ks. 6 ja 
7 jakso) ja ii) suuremman osanottajaryhmän keskinäiset järjestelyt Euroopan tasolla 
(alkaen (viimeistään) syyskuusta 1989; ks. 8 ja 9 jakso).

(103) Kummassakin tapauksessa esitellään ensin yleisesti kiistanalaisen toiminnan luonnetta 
ja sisältöä (ks. 6 ja 8 jakso), minkä jälkeen kokouksia kuvataan lyhyesti 
aikajärjestyksessä (ks. 7 ja 9 jakso).

5.1. Johdanto

(104) Kuparisten vesi- ja viemäriputkien eurooppalaisten kilpailijoiden kokoukset ja 
tapaamiset tapahtuivat aluksi kansallisella tasolla97, kahdenvälisesti ja ”SANCO-
kokousten” yhteydessä, joihin osallistuivat SANCO-tuottajat.

  
97 Ks. KME:n muistiinpanot 15 päivältä kesäkuuta 1989, jotka koskevat kahdenvälisiä kokouksia, joissa 

on ilmeisesti valmisteltu kuparisten vesi- ja viemäriputkien tuottajien Euroopan kokousta: ”jatketaan 
kotimaisia keskusteluja”.
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(105) Vaikka kilpailijoiden kansallisiin, kahdenvälisiin98 ja Euroopan tason tapaamisiin 
(myös SANCO-kokouksiin) osallistui useita kilpailijoita, järjestelyjen keskeisinä 
osanottajina pidetään BCZ:tä, IMI:tä, KME:tä (KME-konsernia), OTK:ta, Wielandia 
ja osalta aikaa Muelleria.

5.2. Kansalliset yhteydet

(106) Kansalliset järjestelyt sinänsä eivät ole tämän päätöksen kohteena. [EU-menettelyn 
kannalta merkityksettömiä tietoja]99. […]100.

(107) Ellei kansallisia järjestelyjä voida katsoa osaksi kuvailtuja Euroopan tason järjestelyjä 
tai jollei niillä ole merkitystä jälkimmäisten kannalta, niitä ei kuvata tässä 
päätöksessä101. Komissio huomauttaa, että kansallisiin järjestelyihin liittyviin 
kokouksiin ja yhteydenpitoon osallistui myös työntekijöitä, jotka olivat 
samanaikaisesti edustajina Euroopan tasolla järjestetyissä kokouksissa. Usein 
kansallisiin markkinoihin liittyvä yhteydenpito oli kahdenvälistä, ja toisinaan 
yhteydenpito perustui Euroopan tasolla solmittuihin yhteyksiin. Tällaisissa oloissa 
yhteydenpito näyttää täydentäneen järjestelyjä Euroopan tasolla102.

5.3. Yhteydenpito Euroopan tasolla, mukaan lukien SANCO-, WICU- ja 
Cuprotherm-tuottajien yhteydet 

(108) SANCO-kokouksiin osallistuivat SANCO-tuottajat KME (mukaan lukien TMX ja 
EM), BCZ ja Wieland. Kokouksia pidettiin ainakin vuodesta 1988 alkaen ja 
todennäköisesti aiemmin jo 1980-luvun alkupuolella. Ne koskivat useita jäsenvaltioita. 
Lisäksi KME ja Wieland olivat yhteydessä toisiinsa WICU- ja Cuprotherm-putkien 
osalta.

(109) SANCO-, WICU- ja Cuprotherm-tuottajien järjestelyjä (ks. 6 ja 7 jakso) kuvataan 
ennen laajemman osanottajajoukon järjestelyjen esittelyä (ks. 8 ja 9 jakso).

(110) Suuremman osanottajajoukon toimintaa Euroopan tasolla on helpompi ymmärtää, jos 
tuntee SANCO-tuottajien toimintaa. Järjestelyjen organisaation ja sisällön välillä on 

  
98 [EU-menettelyn kannalta merkityksettömiä tietoja]
99 […]
100 […]
101 Tietoa kansallisista järjestelyistä löytyy sivuilta 32043, 0015–0017, 0020–0023, 0023–0025, 

0036-0038, 0085–0090, 0354–0357 ja vastaavista liitteistä 2 ja 3 (0619–0848), 0357, 0358 ja 
vastaavista liitteistä 5a–5c (0393–0398), 0358–0362 ja vastaavista liitteistä 6a–6c (0399–0404), 0363, 
0364 ja vastaavasta liitteestä 8 (0409–0411), 0365 ja vastaavista liitteistä 9a–9c (0412–0417), 
0365-0367 ja vastaavasta liitteestä 10 (0418–0420), 0367–0369, 0370, 0371 ja vastaavista liitteistä 
14a-14f (0440–0477), 0371–0373 ja vastaavista liitteistä 15a–15k (0478–0505), 0373–0374 ja 
vastaavasta liitteestä 16 (0506–0509, kohdassa ”Trend of Trade”), 0384, 0385 ja vastaavista liitteistä 
24a–24c (0613–0618), 0385, 0386, 0447, Ranskan markkinoita koskevat Geneven kokoukset pidettiin 
seuraavina päivinä tai niiden paikkeilla: 16.12.1996, 29.1.1997, 10.3.1997, 23.7.1997, 21.11.1997, 
20.1.1998, 4.3.1998, 12.6.1998, 8.9.1998, 13.11.1998, 11.2.1999; ks. myös 32543, 0985–0987 (faksi 
lähetettiin esimerkiksi 4.6.1997, 12.8.1998, 18.3.1999, kesäkuussa 1999, 24.7.2000), 0988, 0990, 0991, 
25491, 25492, 1283–1292, 31127, 7055–7057, 11230, 32616, 32622, 32630, 32631, 29677, 12078, 
15892, 25494–25496, 15895–15902, 15947–15957, 32720, 32721, 32543–32544, 32054–32059, 
22522–22674.

102 Ks. esimerkiksi johdanto-osan (267) kappale, s. 0363, 0406–0408; 0365–0367, 0419, 0420; 0384, 0385, 
0613–0618, 15952. Lisää viitteitä alaviitteessä 102.
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tiettyjä vastaavuuksia. Hintoja ja alennuksia koskevien keskustelujen osalta SANCO-
tuottajia käsiteltiin yhtenä ryhmänä suuremman ryhmän sisällä.

(111) Vaikka yksittäisiä yhteyksiä oli solmittu Euroopan tasolla jo vuonna 1987, kuparisten 
vesi- ja viemäriputkien eurooppalaiset tuottajat kokoontuivat varsinaisesti ensimmäistä 
kertaa syyskuussa 1989, ja kokoukseen osallistuivat useimmat suuret tuottajat 
Euroopassa. Osanottajien ydinryhmän (BCZ, KME (-konserni), Wieland, OTK, IMI ja 
osan aikaa Mueller) keskinäinen yhteydenpito oli jatkuvaa syyskuusta 1989 
maaliskuun 2001 loppuun, jolloin komissio aloitti tarkastukset. Sen sijaan Buntmetall, 
Halcor ja HME osallistuivat yhteydenpitoon vain satunnaisesti.

5.4. Toimialajärjestöjen kokoukset

(112) Jäljempänä kuvattuihin järjestelyihin osallistuneet kilpailijat tapasivat usein erilaisten 
toimialajärjestöjen, kuten IWCC:n, ECI:n ja ECPCC:n, kokousten yhteydessä. 
Osapuolet ovat samaa mieltä siitä, ettei itse järjestöjen kokouksiin liittynyt 
kilpailunvastaista toimintaa103. Komissiolla ei ole todisteita siitä, että järjestöjen 
kokouksia olisi hyödynnetty kilpailunvastaiseen toimintaan. Kokouksia kuitenkin 
järjestettiin usein epäsäännöllisesti104, mahdollisesti virallisten tapahtumien 
yhteydessä105. Näyttää siltä, että tällaisissa kokouksissa käsiteltiin ja vaihdettiin 
arkaluonteista tietoa106.

6. SANCO-TUOTTAJIEN SEKÄ WICU- JA CUPROTHERM-PUTKIEN TUOTTAJIEN 

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KILPAILIJOIDEN VÄLISET YHTEYDET

(113) Kuparisten SANCO-merkkisten vesi- ja viemäriputkien tuottajien kokouksiin ja 
muuhun yhteydenpitoon, jotka koskivat muutakin kuin pelkkiä 
teknologiansiirtosopimuksia ja tavaramerkkien käyttölupia, osallistuivat yleensä 
kaikki SANCO-tuottajat (KME-konserni, BCZ ja Wieland).

(114) WICU- ja Cuprotherm-merkkisiä muovitettuja kuparisia vesi- ja viemäriputkia 
koskevaan yhteydenpitoon, joka koski muutakin kuin teknologiansiirtoa ja 
tavaramerkkien käyttölupasopimuksia, osallistuivat ainoastaan WICU-tuottajat (KME 
ja Wieland) ja Cuprotherm-tuottajat (KME ja Wieland).

6.1. SANCO-järjestö ja teknologiansiirtoa koskevat SANCO-käyttölupasopimukset

(115) ”SANCO-järjestö”, eli ’SANCO-ryhmä’107, perustettiin joko SANCO®-tavaramerkin, 
jäljempänä ’SANCO-tavaramerkki’, luomisen ja lisensoinnin yhteydessä noin vuonna 
1981108 tai myöhemmin 1980-luvulla109. Vaikka SANCO-ryhmä ei muodostanut 

  
103 Ks. 23550, 32700, 32703. IWCC:n tilastotiedot, ks. 16858–16965.
104 Ks. 32541, 32722.
105 Ks. 32722.
106 Ks. 0357, 0358, 0394–0400, 0367–0369, 15951, 15952, 32700, 32701, 32703, 32706; ks. myös 32541, 

22875.
107 Ks. 23550 ja 29656 sekä (256) kappale.
108 Ks. 29656, 32052. KME:n mukaan SANCO®-tavaramerkki luotiin vuonna 1981.
109 Ks. KME:n selitys sivulla 32052; Outokummun lausunto (23551).
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virallista järjestöä, sillä oli sihteeristö, joka keräsi tietoja. Sihteeristön toiminnasta 
vastasi ainakin vuodesta 1988 lähtien KM(E)110.

(116) SANCO-tavaramerkki on tarkoitettu kuparisille vesi- ja viemäriputkille, jotka on 
valmistettu yrityksen Usines à Cuivre et à Zinc, jäljempänä ’UCZ’, vuonna 1978 
patentoimalla erityisellä menetelmällä (SANCO-patentti)111. Kehitetyn menetelmän 
tarkoituksena oli tuottaa ensiluokkainen korroosionkestävä vesi- ja viemäriputki. UCZ 
(ja sen edeltäjä BCZ112) oli tuotantomenetelmää koskevan alkuperäisen patentin haltija 
siihen saakka, kunnes sen voimassaolo lakkasi 7 päivänä helmikuuta 2000113. UCZ ei 
kuitenkaan omistanut SANCO-tavaramerkkiä useissa Euroopan maissa. Niissä maissa, 
joissa UCZ ei omistanut tavaramerkkiä, sen omisti UCZ:n saksalainen kilpailija KM, 
joka oli rekisteröinyt SANCO-tavaramerkin omalle nimelleen Saksassa (14 päivästä 
tammikuuta 1981) ja useissa muissa Euroopan maissa114. Sen jälkeen KM(E) patentoi 
useita alkuperäisen SANCO-patentin parannuksia/kehitelmiä115. UCZ:lla ja KM(E):llä 
oli ristikkäiset käyttöluvat toistensa patentteihin ja tavaramerkkeihin. Niiden ei 
tarvinnut maksaa käyttöluvista toisilleen rojalteja116.

(117) Vuonna 1987 BCZ hankki omistukseensa osia UCZ:sta. Siinä vaiheessa UCZ oli jo 
konkurssimenettelyssä. BCZ sai omistukseensa muun muassa SANCO-patentin. 
Koska BCZ ei ollut UCZ:n oikeudellinen seuraaja, se ei lain mukaan perinyt UCZ:n 
asemaa SANCO-tavaramerkin käyttöluvan haltijana. Sen vuoksi BCZ:n oli 
neuvoteltava uudelleen KM:n kanssa eräistä (KM(E):n omistaman) SANCO-
tavaramerkin yhteiskäyttöön liittyvistä kysymyksistä117.

(118) KM(E):n ja BCZ:n lisäksi SANCO-ryhmään kuuluivat käyttöluvan haltijat Wieland 
(käyttölupa vuodesta 1981), EM/LMI (käyttölupa vuodesta 1983) ja TMX (käyttölupa 
vuodesta 1981)118. Wielandin, EM:n/LMI:n ja TMX:n oli maksettava rojalteja

  
110 Ks. 29673. UCZ huolehti sihteeristön toiminnasta ennen joutumistaan konkurssiin.
111 Ks. 32299.
112 Ks. 24631.
113 Ks. 32298.
114 Ks. 32300 ja 24631. KME selitti, että se on myös hankkinut SANCO®-tavaramerkille kansainvälisen 

rekisteröinnin (SANCO® International trademark) (24 päivästä heinäkuuta 1981 alkaen) ja 
eurooppalaisen rekisteröinnin (SANCO® Europe trademark) (1 päivästä huhtikuuta 1996 alkaen) 
(ks. 24631). Ks. myös yleiskatsaus sivulla 24661. Käyttölupasopimuksen mukaan KME on ”EY-maissa 
ja useissa muissa maissa rekisteröidyn ja suojatun SANCO®-tavaramerkin omistaja” (32379 ja 24376). 
Ks. myös KME:n ja Wielandin välinen tavaramerkin käyttölupasopimus, josta käy ilmi, että KME 
omistaa tavaramerkkioikeudet esimerkiksi seuraavilla maantieteellisillä alueilla ja seuraavissa Euroopan 
maissa: Saksa, Eurooppa, Tanska, Suomi, Iso-Britannia, Irlanti, Norja, Puola ja Ruotsi.

115 Ks. 24631. Patenttien voimassaolo päättyy vuosina 2008–2014.
116 Ks. 29656, 32052, 32299, 32300.
117 Ks. 32299–32303.
118 Ks. 29656, 32052. Käyttölupasopimuksista tietoa sivulla 24633.
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KM(E):lle ja BCZ:lle. Rojaltit laskettiin myyntimäärien perusteella119. Niinpä rojaltien 
laskemiseksi käyttöluvan haltijoiden eli Wielandin, EM:n ja TMX:n oli toimitettava 
käyttöluvan antajille (KM(E), BCZ) kuukausittain tiedot myyntimääristä120. Vaikka 
eräät patentteja koskevat käyttölupasopimukset ovat päättyneet, tavaramerkkejä 
koskevat käyttölupasopimukset, jotka on osittain uusittu, ovat edelleen voimassa121.

(119) [SANCO-tuotemerkin markkinointistrategioita koskeva tiivistelmä] […]122[…]123.
[…]124.

125.

(120) SANCO-putkia myydään useimmissa jäsenvaltioissa, Sveitsissä ja Norjassa, ja niillä 
on huomattava markkina-asema Saksassa, Belgiassa, Ranskassa ja Alankomaissa.

6.2. WICU- ja Cuprotherm-yhteistyö teknologiansiirtoa koskevien WICU- ja 
Cuprotherm-käyttölupasopimusten puitteissa

(121) WICU®-patentti ja -tavaramerkki, jäljempänä ’WICU’, kuuluvat KM(E):lle. 
Wielandilla on ollut patentin ja tavaramerkin käyttölupa 19 päivästä huhtikuuta 1979, 
ja UCZ:lla/BCZ:lla oli käyttölupa 16 päivästä lokakuuta 1980 31 päivään joulukuuta 
1998126. KM(E):llä on ollut Wielandin myöntämä Cuprotherm®-patentin ja 
-tavaramerkin, jäljempänä ’Cuprotherm’, käyttölupa 21 päivästä tammikuuta 1985127.
WICU-putkia myydään Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Alankomaissa ja Itävallassa ja 
Cuprotherm-putkia Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä128.

6.3. SANCO-tuottajien järjestelyjen sekä WICU- ja Cuprotherm-tuottajien 
järjestelyjen osanottajat

(122) SANCO-tuottajat, BCZ, KM(E) (EM ja TMX) ja Wieland mukaan lukien, tapasivat tai 
olivat yhteydessä toisiinsa SANCO-ryhmän puitteissa vuoden 1995 puoliväliin asti129.

(123) Vuoden 1995 jälkeen kokouksia ja yhteydenpitoa jatkoivat ainoastaan KME-konserni 
ja Wieland lukuun ottamatta 21 päivänä kesäkuuta 1999 pidettyä kokousta, johon

  
119 Ks. esimerkiksi vuonna 1990 tehdyn patenttien käyttölupia ja patenttitietämystä koskevan sopimuksen 

”Patent License and Know-how Agreement (SANCO)” 3 artiklan 1.2 kohta. Sopimus on liitetty 
KME:n Outokummulle 18 päivänä joulukuuta 1990 lähettämään kirjeeseen, jossa KME ehdottaa, että 
Outokumpu liittyisi SANCO-ryhmään (ks. 24019, 24030, 24031). Vuonna 1992 maksut olivat 
seuraavat: perusmaksu 100 000 ecua, vuotuinen rojalti vähintään 81 000 ecua, minkä lisäksi vuotuisen 
tuotantomäärän mukaan 22,70 ecua/tonni 5 000 tonniin asti, 14,60 ecua/tonni 7 000 tonniin asti ja 
9,70 ecua/tonni 7 000 tonnia ylittävältä osalta (ks. 24054).

120 Ks. jäljempänä (141) kappale.
121 Ks. 24633.
122 Ks. 24045.
123 Ks. 24052.
124 Ks. 24019.
125 […]
126 Ks. 24633 ja 24634.
127 Ks. 24634.
128 Ks. 25388, 29656, 29657.
129 Ks. 29676, 29677, 33419; 33431, 33432.
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osallistui myös BCZ130.

(124) KM(E) ja Wieland olivat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa ja järjestivät useita 
kahdenvälisiä kokouksia, joissa käsiteltiin kuparisia SANCO-vesi- ja viemäriputkia, 
WICU-putkia ja Cuprotherm-putkia131. WICU- ja Cuprotherm-putkia koskeva 
yhteydenpito käynnistyi viimeistään vuonna 1991.

6.4. SANCO-tuottajien (BCZ, KME, EM, TMX ja Wieland) (ja mahdollisesti 
muidenkin) järjestelyt

(125) Vaikka SANCO-järjestelyt, jotka koskivat muutakin kuin pelkkiä SANCO-tuottajien 
välisiä käyttölupasopimuksia, olivat mahdollisesti käynnistyneet jo ennen vuotta 
1997132, riittäviä todisteita on ainoastaan kesäkuun 1988 jälkeiseltä ajalta133.

(126) Jäljempänä oleva yleiskatsaus (johdanto-osan (128)–(149) kappale) koskee ainoastaan 
ajanjaksoa vuodesta 1988 ainakin vuoden 1994 puoliväliin, mahdollisesti vuoden 1995 
puoliväliin. Jäljempänä kuvatun yhteistyön (johdanto-osan 128–149 kappale) on 
todistettu tapahtuneen SANCO-tuottajien välillä ainakin vuoden 1994 puoliväliin 
saakka. Kuparisten vesi- ja viemäriputkien alalla johtotehtävissä aiemmin 
työskennelleen henkilön kuvaus järjestelyistä vastaa lähes täysin KME:n (johdanto-
osan (203)–(207) kappale) ja Wielandin (johdanto-osan (210) kappale) kuvauksia 
Euroopassa laajemmin sovelletuista järjestelyistä. BCZ on vahvistanut kuvauksen ja 
KME on kiistänyt sen. Muistikuvien eroavuuksien takia ei ole voitu varmistaa, oliko 
johdanto-osan (128)–(149) kappaleessa kuvattu yhteistyö osa SANCO-ryhmän 
toimintaa ja osallistuiko siihen vain SANCO-tuottajia vai oliko siinä mukana myös 
muita eurooppalaisia tuottajia (jolloin se olisi katsottava osaksi laajempia järjestelyjä 
Euroopassa).

(127) Vuoden 1995 jälkeisellä ajanjaksolla SANCO-tuottajat vaihtoivat edelleen keskenään 
määriä koskevaa tietoa, mutta yhteistyö ei muuten ollut niin tiivistä. Kyse oli lähinnä 
KME:n ja Wielandin kahdenvälisestä, lähinnä Saksaa koskevasta yhteydenpidosta. 
Yhteistyön laajuutta kuvataan jäljempänä (johdanto-osan (151)–(153) kappale).

6.4.1. SANCO-tuottajien järjestelyt kesäkuusta 1988 vuoden 1994 puoliväliin, 
mahdollisesti vuoden 1995 puoliväliin

(128) Vuoden 1994 puoliväliin, mahdollisesti vuoteen 1995 asti järjestelyt koskivat ainakin 
Belgiaa, Ranskaa, Saksaa, Italiaa, Alankomaita ja Sveitsiä ja ehkä myös muita 

  
130 Ks. myös johdanto-osan (310) kappaleessa kuvattu kokous, jossa Boliden tapasi KME:n ja toimitti tälle 

oikeat määriä koskevat luvut.
131 Ks. 9706 (Wielandin sisäinen muistio, jossa käsitellään SANCO- ja Cuprotherm-putkiin sovellettua 

”samanveroisen tuotteen” (tai yhden tavaramerkin) strategiaa. Ainoa poikkeus koski Itävallan 
markkinoita). Ks. 9708. Lisäksi KME:n selitykset, johdanto-osan (151)–(153) kappale.

132 Ks. 29664, 29665
133 Ks. 33418–33433, 33423.
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maita134. Ainakin vuoteen 1995 asti sopimusten täytäntöönpanoa helpotti 
sertifiointivaatimuksista johtuva kansallisten markkinoiden jakautuminen135.

(129) Tällä ajanjaksolla hintoja, alennuksia ja määriä koskevat sopimukset tehtiin aina 
suullisesti joko kokouksissa tai puhelimitse136. Ohjeiden antamisen jälkeen kirjalliset 
muistiinpanot tuhottiin137. Jos joku lähetti muistiinpanoja yhdelle osanottajista, tätä 
muistutettiin puhelimitse tuhoamaan paperi138.

6.4.1.1. Tavoitehinnoista ja alennusprosenteista sopiminen

(130) SANCO-merkkisten kuparisten vesi- ja viemäriputkien tuottajat koordinoivat ja 
sopivat keskenään hinnastoista, hintaryhmien korottamisesta ja laskemisesta ja 
alennusjärjestelmästä. Hinnat eivät perustuneet kunkin tuottajan omiin laskelmiin139.

(131) Indeksiin sidotuista hinnastoista (jotka sisälsivät hintaryhmät) sovittiin 
markkinajohtajien tekemien ehdotusten perusteella140. Markkinajohtaja (esimerkiksi 
Saksassa KM(E) ja Belgiassa BCZ) laati kutakin maata koskevan SANCO-
viitehinnaston, joka koski (epävirallisesti) kaikkia SANCO-tuottajia, vaikka kullakin 
tuottajalla oli muodollisesti oma hinnastonsa141. KM(E) laati viiteindeksihinnaston 
Saksaa varten, BCZ Belgiaa varten ja TMX Ranskaa varten142. SANCO-tuottajien 
hinnat vaihtelivat eri maissa143.

(132) SANCO-tuottajat kehittivät näiden indeksiin sidottujen hinnastojen perusteella 
monimutkaisen yhteisten hinnankorotusten järjestelmän.

(133) Hintojen sitominen indeksiin perustui kuparin hintaan Lontoon metallipörssissä144. Eri 
maiden kohdalla käytettiin eri indeksinumeroita sen peittämiseksi, että SANCO-
tuottajat koordinoivat keskenään eri jäsenvaltioissa sovellettavia hinnastoja145.

(134) Saksan osalta KM(E) oli hintajohtaja, joka päätti indeksin muuttamisesta. KM(E) 
ilmoitti indeksin muutoksesta muille SANCO-tuottajille yleensä 
puhelinneuvottelussa146. Erityisesti muita kotimaan markkinoita koskevia 
hinnanmuutosehdotuksia tekivät kansalliset tuottajat147.

(135) SANCO-tuottajat päättivät säännöllisissä kokouksissa tietyille asiakasryhmille 
myönnettävistä alennuksista myytyjen määrien perusteella148. Kunkin kyseisen 

  
134 Ks. 33427, 33428 ja lisäksi 29662, KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 

31-43 kappale.
135 Ks. 29661.
136 Ks. 29659, 29669, 29671, lisäksi 33421.
137 Ks. 29671.
138 Ks. 29671.
139 Ks. 29658, 29659.
140 Ks. 33422.
141 Ks. 29657–29659, 29664, 29690, 33422.
142 Ks. 29657, 29664.
143 Ks. 29664, 29669. 
144 Ks. 29658, 29659, 29689 ja 29690.
145 Ks. 29665.
146 Ks. 29659, 29665, 33422.
147 Ks. 33423.
148 Ks. 29659, 33420.
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asiakasryhmän osalta SANCO-tuottajat jakoivat kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
tuottajat kolmeen ryhmään (paikalliset SANCO-tuottajat, SANCO-maahantuojat ja 
muiden kuin SANCO-putkien tuottajat), joiden oli sovellettava eri alennustasoja. 
Kotimaiset SANCO-tuottajat myönsivät pienimmät alennukset. SANCO-maahantuojat 
sovelsivat yleensä lisäksi enintään 2 prosentin ylimääräistä alennusta. Muiden kuin 
SANCO-tuottajien alennusprosentti oli yleensä pienempi kuin SANCO-maahantuojien 
alennus. Ei ole kuitenkaan voitu vahvistaa, ehdottivatko SANCO-tuottajat alennusta 
muille kuin SANCO-tuottajille149. Alennusjärjestelmät pysyivät yleensä samoina, 
mutta hintaryhmiä muutettiin usein.

(136) Järjestelyistä sovittuaan SANCO-tuottajat myivät kuparisia vesi- ja viemäriputkiaan 
identtisten hinnastojen ja koordinoidun alennusjärjestelmän perusteella. Lisäksi ne 
muuttivat hintaryhmiä samaan aikaan150.

6.4.1.2. Määrien ja markkinaosuuksien jakaminen

(137) SANCO-tuottajat jakoivat jokaisen kansallisen markkina-alueen arvioidusta 
kysynnästä osuuden kullekin SANCO-tuottajalle151. Eräillä markkinoilla ne sopivat 
erittäin tarkkaan määrät, jotka oli tarkoitus myydä kullekin jakelijalle. Näin myös 
asiakkaat jaettiin (esimerkiksi jakelijat Alankomaissa). Asiakkaita (jakelijoita) 
jaettaessa tiettyjen asiakkaiden kysyntä joko varattiin yhdelle tuottajalle tai jaettiin 
useamman tuottajan kesken. Esimerkiksi Alankomaissa BCZ:tä vaadittiin pitämään 
hollantilainen ROBA-yhtiö SANCO-tuotteiden jakelijana. ROBA osallistui 
järjestelyyn152. On mahdollista, että järjestelyihin osallistui myös muita eurooppalaisia 
tuottajia, kuten HME.

(138) Määrien jakamista sovitettiin yhteen säännöllisesti muiden kuin SANCO-putkien 
tuottajien kanssa Euroopan tasolla153. Niille SANCO-tuottajille, jotka eivät 
osallistuneet muiden kuin SANCO-tuottajien kanssa pidettyihin kokouksiin, 
ilmoitettiin kokousten tuloksista154.

6.4.1.3. Seuranta

(139) BCZ:n mukaantulosta lähtien noin vuoteen 1990 asti SANCO-tuottajat tapasivat hyvin 
usein valvoakseen tehokkaasti järjestelyjä. Erityisesti Zürichissä pidettyihin 
kokouksiin on mahdollisesti osallistunut myös muita eurooppalaisia tuottajia. Siinä 
tapauksessa niitä olisi pidettävä osana laajempia eurooppalaisia järjestelyjä. 
Vuoden 1990 jälkeen kokouksia järjestettiin harvemmin mutta säännöllisesti155.

(140) Seuranta perustui neljään seikkaan: i) SANCO-sihteeristölle toimitetut myyntiluvut, 
ii) ilmoitettujen myyntilukujen tarkistaminen maahantuontitilastojen avulla, 
iii) rojaltien laskeminen ja iv) mainosmaksut.

  
149 Ks. esimerkiksi johdanto-osan (169) kappale.
150 Ks. 29690, 33420–33422.
151 Ks. esimerkiksi 29671, 29672 ja 29675.
152 Ks. 29657–29659, 29672, 29692, 33420. Asiakkaiden jakamiseen liittyivät myös myönnettävistä 

alennuksista tehtävät sopimukset.
153 Ks. 29660.
154 Ks. 29660.
155 Ks. 29667–29669, 29676, 33424. Kokouspaikaksi valittiin Sveitsi, jotta kokoukset voitiin pitää salassa 

ja vähentää kiinnijäämisen riskiä.
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(141) Ensiksi SANCO-valmistajat (mukaan lukien käyttöluvan antajat) ilmoittivat tuotanto-
ja myyntimäärät sihteeristölle usein kuukausittain. Luvut koottiin yhteen ja toimitettiin 
kaikille SANCO-ryhmän jäsenille156. Toiseksi, 1990-luvun alkuun asti myyntilukuja 
voitiin valvoa maahantuontitilastojen avulla, sillä niistä kävivät luotettavasti ilmi 
tuotantomäärät ainakin sellaisten maiden osalta, joissa oli vain yksi kansallinen 
tuottaja, kuten BCZ Belgiassa157. BCZ ilmoittaa edelleen luvut INTRASTATille158.
Kolmanneksi, SANCO-patenttien ja –tavaramerkkien käyttölupien rojaltit laskettiin 
tuotantomäärien perusteella159. Lopuksi, SANCO-ryhmän jäsenet jakoivat keskenään 
SANCO-mainoskampanjoiden ja muun vastaavan toiminnan kustannukset Benelux-
maiden, Ranskan, Saksan ja Italian osalta. Mainoskulut jaettiin SANCO-tuottajien 
kesken sen mukaan, montako tonnia kukin oli myynyt kyseisessä jäsenvaltiossa160.

(142) WICU- ja Cuprotherm-käyttölupien kohdalla oli vastaavanlaisia järjestelyjä rojaltien 
laskemiseksi ja yhteisten mainoskampanjoiden kustannusten jakamiseksi161.

(143) Myyntimääriä koskevien lukujen ilmoittaminen kokouksissa tai käyttölupa- ja 
mainossopimusten yhteydessä mahdollisti myyntimäärien valvonnan. SANCO-
käyttölupasopimusten mukaisesti SANCO-valmistajat myivät yksinkertaisia kuparisia 
vesi- ja viemäriputkia pääasiallisesti SANCO-merkillä162, ja WICU- ja Cuprotherm-
tuottajat myivät vastaavasti omia vesi- ja viemäriputkiaan vain kyseisillä merkeillä.

(144) Ainakin vuoteen 1995 asti seurantaa helpottivat kansalliset sertifiointimenettelyt. 
Kupariset vesi- ja viemäriputket oli sertifioitava kussakin jäsenvaltiossa. Jokaisella 
jäsenvaltiolla oli oma sertifiointimerkkinsä. Sertifioinnista vastaavat organisaatiot, 
kuten Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V., jäljempänä ’DVGW’, 
kielsivät tuottajia ainakin vuoteen 1995 asti merkitsemästä eri kansallisia sertifiointeja 
vesi- ja viemäriputkiin163. Tämä kansallisten markkinoiden jakautuminen johti siihen, 
että hinnat eri jäsenvaltioissa vaihtelivat. Saman kuparisen vesi- ja viemäriputken 
marginaali saattoi olla toisessa jäsenvaltiossa jopa kaksinkertainen164.

(145) Jos joku SANCO-kerhon jäsenistä ei noudattanut sovittuja määriä, tuottajat yrittivät 
sovitella erimielisyydet. SANCO-tuottajien myyntimäärien osalta tehtiin 
myönnytyksiä hintatason ja voittomarginaalien turvaamiseksi165.

(146) Jos joku osanottajista teki tarjouksen toiselle tuottajalle määrätylle asiakkaalle ja/tai ei 
noudattanut sovittua alennusjärjestelmää, kyseiseen tuottajaan otettiin heti yhteyttä ja 
vaadittiin selitystä166.

  
156 Ks. 29673 ja 29674.
157 Ks. 29669, 29673 ja 29674. Esimerkkejä Wielandin tässä yhteydessä toimittamista vienti-

/tuontitilastoista ja muista tiedoista löytyy sivuilta 7586–7590.
158 Ks. 32307, 32429–32431.
159 Rojalteihin sisältyy vuotuinen vähimmäismaksu. Ks. alaviite 119, s. 29656, 24634–24248.
160 Ks. 29656, 29663, 29664, 29689, 32301, 32304.
161 Ks. 24637–24639.
162 Ks. poikkeusten osalta johdanto-osan (119), (158) ja (360) kappale.
163 Ks. 29670.
164 Ks. 29669.
165 Ks. 29669, 29674
166 Ks. 29671, 29672.
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6.4.2. SANCO-tuottajien ja muiden kuin SANCO-putkien tuottajien suhde

(147) Koska SANCO-tuottajien kokoukset olivat osa laajempia järjestelyjä Euroopassa, 
kaikki SANCO-tuottajat osallistuivat kyseisiin järjestelyihin. Lisäksi SANCO-tuottajia 
kohdeltiin yhtenä ryhmänä Euroopan tasolla.

(148) ”Ulkopuoliset”, kuten OTK, pitivät SANCO-tuottajia sisäpiirinä, jonka yhteistyö oli 
tiivistä167. KM(E) otti yhteyttä OTK:hon vuosina 1990 ja 1992 ja pyysi sitä liittymään 
SANCO-järjestelyihin, mutta OTK kieltäytyi168. Samanlainen pyyntö esitettiin IMI:lle.

6.5. WICU- ja Cuprotherm-putkia koskevat KME:n ja Wielandin järjestelyt ja 
keskustelut

(149) WICU- ja Cuprotherm-tuottajilla KME:llä (lukuun ottamatta EM:ää ja TMX:ää) ja 
Wielandilla oli kilpailunvastaista yhteyksiä toisiinsa: ne vaihtoivat keskenään 
muovitettuja kuparisia vesi- ja viemäriputkia koskevia arkaluonteisia tietoja ja 
yhteensovittivat määriä ja hintoja erityisesti Saksan osalta. KME toimitti komissiolle 
taloudellisen tutkimuksen, joka vahvisti komission havainnot ja jonka tulokset 
esiteltiin myös suullisessa kuulemistilaisuudessa. Tutkimuksen mukaan ”KME AG:n 
WICU- ja Cuprotherm-putkista perimät hinnat nousivat sen jälkeen, kun yritys oli 
ollut yhteydessä kilpailijoihin”169. Wieland ei ole kiistänyt osallistumistaan 
järjestelyihin eikä kumonnut KME:n toimittaman tutkimuksen tuloksia170.

7. KOKOUKSET JA MUU SANCO-TUOTTAJIEN YHTEYDENPITO AIKAJÄRJESTYKSESSÄ

(150) Osa kilpailijoiden yhteydenpidosta toistui samanlaisena pidemmän aikaa. Näissä 
tapauksissa samantyyppisiä todisteita on olemassa useilta eri päivämääriltä. Asian 
selventämiseksi kyseiset todisteet esitetään aikajärjestyksessä ensimmäisessä 
sopivassa kohdassa.

7.1. Yhteydenpito ja tietojenvaihto SANCO-tuottajien väillä vuosina 1987–2000

7.1.1. Erityisesti KME:n ja Wielandin väliset yhteydet

(151) KME:n selitysten perusteella komissio totesi, että Wieland ja KME olivat keskenään 
yhteydessä ja tapasivat toisinaan kahden kesken ainakin 1980-luvun lopulta alkaen 
esimerkiksi Düsseldorfissa, Hannoverissa, Stuttgartissa ja Frankfurtissa. KME toimitti 
todisteeksi matkakulut noin 25 kokouksesta, joita se muisti pidetyn tammikuun 1992 
ja helmikuun 2000 välisenä aikana. KME:n työntekijöiden muistikuvien mukaan oli 
melko todennäköistä, että kokouksissa vaihdettiin kaupallisesti arkaluonteista tietoa. 
Myös BCZ muistaa osallistuneensa useisiin kokouksiin171. ”Useat keskusteluista 

  
167 Ks. 23994.
168 Ks. 23994, 24019, 24023, 24044–24055.
169 Ks. 29680.
170 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 100 kappale, jota ei Wielandin 

suullisen selvityksen mukaan tulisi pitää tosiseikkojen kiistämisenä. Wieland selitti, että sillä ei ole 
minkäänlaista muistikuvaa SANCO-, WICU- ja Cuprotherm-putkia koskevista järjestelyistä.

171 KME:n mukaan kokouksia pidettiin seuraavina päivinä: 1992: 8.1.1992/9.1.1992, 23.6.1992, 7.8.1992, 
23.11.1992/26.11.1992; 1993: 4.6.1993, 1.9.1993, 29.11.1993/30.11.1993, 8.12.1993, 21.12.1993; 
1994: 12.4.1994/15.4.1994, 21.9.1994; 1995: 5.4.1995, 27.4.1995, 29.11.1995; 1996: 24.1.1996, 
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WW:n kanssa tapahtuivat suunnittelematta esimerkiksi tehdaskäyntien tai teknisten 
kokousten yhteydessä.”172

(152) Kokousten osanottajat olivat ”liiketoimintayksikköjen johtajia, myyntipuolen 
työntekijöitä sekä teknisiä/markkina-asiantuntijoita”173. Kokousten aiheena olivat 
useimmiten ”rutiininomaiset kaupalliset seikat”, jotka liittyivät KME:n ja Wielandin 
liikesuhteisiin esimerkiksi eräiden vesi- ja viemäriputkitekniikoiden käyttöluvan 
haltijoina, kuten ”viemäriputkien mainoskampanjat, tekniset parannukset ja 
ympäristöä tai lainsäädäntöä koskevat kysymykset”174. Toisaalta eräissä kokouksissa 
keskusteltiin myös ”hinnoista, asiakkaista ja markkinaosuuksista. Tuotannosta tai 
kapasiteetista ei keskusteltu. Keskustelut koskivat lähinnä Saksan markkinoita”175.

(153) Kokousten lisäksi KM(E) ja Wieland vaihtoivat toisinaan tietoa eräistä asiakkaista 
yleensä puhelimitse, ”kun oli tarve keskustella (yleensä suuresta) asiakkaasta”176.

7.1.2. Vakiintunut tietojenvaihto

(154) Jäljempänä olevien todisteiden perusteella SANCO-tuottajat vaihtoivat keskenään 
hyvin yksityiskohtaista tietoa säännöllisesti ja rutiininomaisesti. SANCO-tuottajat 
vaihtoivat keskenään myyntimääriä koskevia tilastoja ainakin vuodesta 1987 lähtien 
Saksan, Italian, Alankomaiden ja Belgian ja ainakin vuodesta 1990 alkaen Ranskan 
osalta.

SANCO-putket

(155) KME lähetti 27 päivänä tammikuuta 2000 Wielandille SANCO-tilastot (taulukot), 
jotka koskivat KM Europa Metalin, Wielandin, BCZ:n, TMX:n ja Europa Metallin 
vesi- ja viemäriputkien myyntimääriä Saksassa177 Myyntiluvut on eritelty 
vuosien 1991–1998 osalta vuosittain ja tammikuusta joulukuuhun 1999 
kuukausittain178.

(156) Taulukkoon tehdyssä Wielandin työntekijän kirjallisessa huomautuksessa 29 päivältä 
tammikuuta 2000 viitataan KME:n mahdollisiin valituksiin Wielandin myynnin 

    

8.3.1996, 3.4.1996, 3.6.1996, 16.10.1996; 1997: 24.6.1997, 27.6.1997; 1999: 16.6.1999, 22.9.1999, 
21.10.1999, 18.11.1999/19.11.1999; 2000: 9.2.2000/10.2.2000. Ks. 22522–22526 (tiivistelmä) ja 
22527–22568 (matkakulut ja tositteet). Boliden muisti seuraavat joko WICU- tai SANCO-putkia 
koskeneet kokoukset: 1996: 16.12.1996; 1997: 11.12.1997; 1998: 29.7.1998, 19.2.1998, 24.2.1998, 
30.7.1998; 1999: 9.3.1999, 28.5.1999, 21.6.1999; 2000: 12.12.2000 (ks. 32304, 32305). Wielandin
matkakulut osoittavat sen työntekijöiden osallistuneen kokouksiin seuraavina päivinä: 1994: 25.5.1994 
(ks. 9460); 1996: 8.3.1996, 26.3.1996, 17.4.1996, 30.4.1996, 5.6.1996, 21.6.1996, 21.8.1996, 
10.9.1996, 26.9.1996, 8.11.1996, 19.12.1996 (ks. 9293, 9294, 9454, 9453, 9524); 1997: 14.2.1997, 
17.2.1997, 27.6.1997 (ks. 9441, 9447); 1998: 19.2.1998, 9.6.1998 (ks. 9281, 9430, 9512); 
1999: 15.3.1999, 21.6.1999 (ks. 9268, 9361).

172 Ks. 32055.
173 Ks. 32055, 22522–22526 (tiivistelmä) ja 22527–22568 (matkakulut ja tositteet).
174 Ks. 32054, 32055.
175 Ks. 32055.
176 Ks. 32055. KME:n hintaryhmien korotukset ajalla 13.11.2000–9.4.2001, ks. 31320–31337.
177 Tuotteet oli jaoteltu seuraavasti: ”Stangen”/”Ringe” (tangot/renkaat). Boliden on vahvistanut 

tietojenvaihdon (ks. 32340–32347, 32302–32304)
178 Ks. 8467.
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kehityksestä. Se osoittaa, että SANCO-tuottajat keskustelivat keskenään vaihtamistaan 
myyntimääriä koskevista tiedoista179.

(157) Taulukossa olevien ohjeiden mukaan SANCO-tuottajien oli toimitettava myyntimääriä 
koskevat luvut KME:lle aina kuun viidenteen päivään mennessä. Toisin kuin 
useimmissa taulukoissa, 27 päivältä tammikuuta 2000 olevassa taulukossa BCZ:aa ei 
mainita taulukon vastaanottajien joukossa180.

(158) Wielandilla oli hallussaan taulukot, joihin sisältyivät seuraavia maita ja vuosia 
koskevat SANCO-luvut:

  
179 Ks. 8467: ”…falls von KME an unserer Absatzentwicklung herumgemäkelt wird!”
180 Ks. 8467.
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- Saksa: 1987181, 1988182, 1989183, 1990184, 1991185, 25.1.1994186, 24.1.1995187, 
21.1.1997188, 26.1.1998189, 18.1.1999190, 20.4.2000191;

- Ranska192: 1990, 1991, 1992, 25.1.1994, 24.1.1995, 21.1.1997, 18.1.1999, 
20.4.2000193;

- Italia: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 25.1.1994, 24.1.1995, 21.9.1995, 
21.1.1997, 26.1.1998, 18.1.1999, 20.4.2000194; eräissä Italiaa koskevissa 
taulukoissa on myös SANCO-tuottajien myyntimäärät, jotka koskevat muita 
kuin SANCO-vesi- ja viemäriputkia;

- Belgia: 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 25.1.1994, 24.1.1995, 21.1.1997, 
26.1.1998, 18.1.1999, 20.4.2000195;

- Alankomaat: 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 25.1.1994, 24.1.1995, 21.1.1997, 
26.1.1998, 18.1.1999, 20.4.2000196;

  
181 Ks. 8478.
182 Ks. 8477 (sisältää vuodet 1985–1987 ja tammi-joulukuun 1998 luvut). Boliden on mainittu taulukon 

jakelulistalla.
183 Ks. 8476 (sisältää vuodet 1986–1988 ja tammi-joulukuun 1989 luvut). Boliden on mainittu taulukon 

jakelulistalla.
184 Ks. 8485 (sisältää vuodet 1987–1989 ja tammi-joulukuun 1990 luvut). Boliden on mainittu taulukon 

jakelulistalla.
185 Ks. 8474 (sisältää vuodet 1987–1990 ja tammi-joulukuun 1991 luvut). Boliden on mainittu taulukon 

jakelulistalla.
186 Ks. 8473 (sisältää vuodet 1989–1992 ja tammi-joulukuun 1993 kuukausittaiset luvut). Boliden on 

mainittu taulukon jakelulistalla.
187 Ks. 8472 (sisältää vuodet 1989–1993 ja tammi-joulukuun 1994 kuukausittaiset luvut). Boliden on 

mainittu taulukon jakelulistalla.
188 Ks. 8471 (sisältää vuodet 1990–1995 ja tammi-joulukuun 1996 kuukausittaiset luvut).
189 Ks. 8470 (sisältää vuodet 1990–1996 ja tammi-joulukuun 1997 kuukausittaiset luvut).
190 Ks. 8469 (sisältää vuodet 1990–1997 ja tammi-joulukuun 1998 kuukausittaiset luvut).
191 Ks. 8468 (sisältää vuodet 1992–1999 ja tammi-maaliskuun 2000 kuukausittaiset luvut).
192 Lukuja ei koske jako ”Stangen”/”Ringe” (tangot/renkaat).
193 Ks. 8479–8486 (sisältää vuodet 1987–1999, ja kuukausittaiset luvut ajalta tammi-joulukuu 1990, 1991, 

1992, 1993, 1994, 1996, 1998 ja vuoden 2000 tammi-maaliskuulta). Boliden on mainittu taulukoiden 
jakelulistalla.

194 Ks. 8487–8510 (sisältää vuodet 1984–1999, ja kuukausittaiset luvut ajalta tammi-joulukuu 1987, 1988, 
1989, 1990, 1991 (vain muut kuin SANCO-tuottajat), 1992, 1993, 1994 (vain tammi-elokuu) 1996, 
1997, 1998 ja vuoden 2000 tammi-maaliskuulta). Boliden on mainittu seuraavien taulukoiden
jakelulistalla: 1989, 1990, 1991, 1992, 25.1.1994, 24.1.1995, 21.9.1995, 21.1.1997, 26.1.1998, 
18.1.1999, 20.4.2000. Boliden on mainittu ainoastaan niissä taulukoissa, joissa on muita kuin SANCO-
tuottajia koskevat luvut vuosilta 1989–1992.

195 Ks. 8511–8521; noudattaa jakoa ”Stangen” ja ”Ringe” (sisältää vuodet 1984–1999, ja kuukausittaiset 
luvut ajalta tammi-joulukuu 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 ja vuoden 
2000 tammi-maaliskuulta). Boliden on mainittu seuraavien taulukoiden jakelulistalla: 1988, 1989, 1990, 
1991, 1992, 25.1.1994, 24.1.1995, 21.9.1995, 21.1.1997, 26.1.1998, 18.1.1999, 20.4.2000.

196 Ks. 8522–8533 (sisältää vuodet 1987–1999 ja kuukausittaiset luvut ajalta tammi-joulukuu 1987, 1988, 
1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 ja vuoden 2000 tammi-maaliskuulta). Boliden on 
mainittu seuraavien taulukoiden jakelulistalla: 1989, 1990, 1991, 1992, 25.1.1994, 24.1.1995, 
21.9.1995, 21.1.1997, 26.1.1998, 18.1.1999, 20.4.2000.
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- Sveitsi: 23.2.2001197.

WICU-putket

(159) Lisäksi Wielandilla oli hallussaan tilastot, jotka koskivat WICU-merkkisten vesi- ja 
viemäriputkien myyntiä vuosina 1982–2000198 Saksassa199. KM(E) ja Wieland 
vaihtoivat keskenään yleensä Saksaa koskevia tietoja. Taulukoiden jakelulistan 
mukaan BCZ:lle toimitettiin kopio taulukoista, jotka koskivat vuosia 1986–1995200.

(160) Wielandilla oli myös 14 päivältä huhtikuuta 2000 olevat WICU-taulukot, joissa on 
määriä koskevat luvut vuodelta 1990 (tai 1991, 1992, 1993, 1997) maaliskuuhun 2000 
saakka seuraavien maiden osalta: Belgia, Ranska, Saksa, Kreikka, Italia, Itävalta, 
Alankomaat ja Portugali201.

Cuprotherm-putket

(161) Tilastojen jakelulistan mukaan Wieland ja KM(E) vaihtoivat keskenään Cuprotherm-
putkien tilaus- ja myyntitietoja vuodesta 1988 maaliskuuhun 2000202.

(162) Eräs Wielandin työntekijä kirjoitti yhteen taulukoista sisäisen huomautuksen: ”Miksi 
emme enää pääse 60 prosenttiin?”203 Taulukon luvuista voi päätellä, että Wielandin 
markkinaosuus Cuprotherm-putkista oli hieman alle 60 prosenttia.

7.2. Muut tapahtumat vuosina 1988–2001

7.2.1. Kokous 3 päivänä kesäkuuta 1988

(163) Erään KME:n työntekijän työhuoneesta löytyneiden muistiinpanojen mukaan 
3 päivänä kesäkuuta 1988 pidettiin SANCO-kokous, johon osallistuivat ainakin KM ja 
BCZ. Kokouksessa keskusteltiin määristä.

(164) BCZ ”toivoi” seuraavia määriä: 2 000 tonnia/vuosi Belgiassa, 1 800 tonnia/vuosi 
Ranskassa, 2 400 tonnia/vuosi Espanjassa/Portugalissa ja 3 000 tonnia/vuosi 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Muistiinpanoissa esitetään myös lyhyesti BCZ:n 
tuotantoa koskevia suunnitelmia Saksan, Ranskan, Alankomaiden, Yhdistyneen 
kuningaskunnan, Belgian ja Espanjan/Portugalin osalta204.

7.2.2. Liège 4 päivänä marraskuuta 1988

(165) KM:n saman työntekijän työhuoneesta löytyneissä muistiinpanoissa 4 päivältä 
marraskuuta 1998 selostetaan KM:n ja BCZ:n työntekijöiden tapaamista Liègessä. 

  
197 Ks. 7572; jakso ulottuu vuodesta 1992 tammikuuhun 2001. Lisäksi kaikkien mainittujen maiden osalta 

lisätietoa löytyy sivuilta 7567–7572 (SANCO).
198 Sisältävät vuodet 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000 ja 

tammi-maaliskuun 2000.
199 Ks. 8534–8548.
200 Tarkemmin sanoen vuosia 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994 (26.1.) ja 1995 (24.1.).
201 Ks. 8549–8555, lisäksi 7573–7581 (WICU).
202 Viimeisimmät kuukausittaiset luvut mukaan luettuina (vuodesta 1996 alkaen), ks. 8556–8565.
203 Ks. 8564.
204 Ks. 31059.
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Muistiinpanojen mukaan strategiana oli ”täyttää kapasiteetti” (järkeistää tuotantoa) ja 
sen jälkeen hallita määriä ja hintoja.

(166) Keskusteltiin Saksan markkinoiden alennuksista (keskikokoiset asiakkaat 
27 prosenttia, suurasiakkaat 29 prosenttia, poikkeustapaukset 30–31 prosenttia, 
Herwig 35–37 prosenttia, lisäalennukset ulkomaisille SANCO-tuottajille ja muiden 
kuin SANCO-putkien tuottajille). Lisäksi keskusteltiin asiakkaista205 ja uuden 
hinnaston laatimisesta ”15/11/88” alkaen.

(167) KM ilmoitti, että se oli supistanut SANCO-putkien tuotantoaan Saksassa viidellä 
vuorolla ”yleisen hintaedun vuoksi”206. BCZ vahvisti, ettei se aikonut häiritä 
markkinoita207. BCZ ehdotti lisäksi, ettei se toimittaisi WICU-putkia Saksaan ja 
vastineeksi KM:n ei pitäisi toimittaa WICU-putkia Belgiaan. BCZ tuottaisi WICU-
putkia KM:lle Belgiassa, ja KM:n tulisi tehdä samoin BCZ:lle Saksassa208.

(168) BCZ otti hoitaakseen vuoden 1988 SANCO-hinnaston, kun taas KM oli esittänyt 
vuoden 1988 WICU-hinnaston. Mainittiin ”oikeus myydä Sidalille” (ks. (137)
kappaleessa olevat selitykset). Vaihdettiin tietoa BCZ:n myyntimääristä 
Alankomaissa, ja suunnitelluista luvuista ”keskusteltiin avoimesti”209.

7.2.3. Zürich 24 päivänä marraskuuta 1988

(169) Mainitun KM:n työntekijän työhuoneesta löytyneistä muistiinpanoista voi päätellä, 
että Zürichissä pidettiin 24 päivänä marraskuuta 1988 kokous, johon osallistuivat KM 
ja BCZ210 ja mahdollisesti myös muita SANCO-tuottajia211.

- Kokouksessa keskusteltiin Saksan markkinoiden alennusprosenteista: 
27 prosenttia (keskisuuret asiakkaat), 29 prosenttia (suurasiakkaat) ja 
30-31 prosenttia (”poikkeukset”). Ulkomaisille SANCO-tuottajille myönnettiin 
lisäksi 1–2 prosentin ja muille kuin SANCO-tuottajille 2–3 prosentin 
ylimääräinen alennus. Muistiinpanoissa viitataan Herwigin kanssa käytyyn 
keskusteluun alennuksen supistamisesta 30 prosenttiin.

- Muistiinpanoissa todetaan, että BCZ:n voitto oli miljoona Saksan markkaa 
kuukaudessa. Alankomaiden osalta ”vaihdettiin lukuja”. Alankomaat oli 
perinteisesti tärkeä markkina-alue BCZ:lle, ja tavoitteena oli 200 tonnia 
kuukaudessa. Keskusteltiin Belgian alennusprosenteista (TMX 64 prosenttia, 
KM 53 prosenttia, muut kilpailijat 57 prosenttia). BCZ pyysi 
yli 39:ää prosenttia Belgian markkinoista, ja sen tavoite oli 60 prosenttia. 
BCZ:n oli tarkoitus laatia uusi SANCO-hinnasto ja KM:n uusi WICU-

  
205 MHH, Foil Co, Schorendorf, Babcock, Metallhandel Neuss ja HSM.
206 Ks. 31055, ”im gemeinsamen Preisinteresse”.
207 Ks. 31055.
208 Ks. 31056.
209 Ks. 31057.
210 Näyttää siltä, että lyhenne ”de. M” viittaa erääseen Bolidenin johtajaan.
211 Ks. 31053, 31054. Ks. myös muistiinpanot, jotka koskevat Boliden ja KM:n välistä alustavaa 

puhelinkeskustelua (31060).
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hinnasto. Suunnitteilla oli tapaaminen 29 ja 30 päivänä marraskuuta 1988 
Brysselissä212.

7.2.4. Stuttgart 26 päivänä marraskuuta 1993

(170) Marraskuun 26 päivänä 1993 KM, TMX ja Wieland tapasivat Wielandin pyynnöstä 
Stuttgartissa keskustellakseen Ranskan ja Saksan hinnoista. Wielandin hinnat 
Ranskassa olivat hieman TMX:n hintoja alhaisempia. Osanottajat aikoivat vähentää 
”eroja”. Wieland esitti eräitä hintaesimerkkejä, joita oli tarkoitus tarkastella213.

7.2.5. Vuoden 1994 tammi-helmikuu

(171) SANCO-tuottajien oli tarkoitus tavata tammi-helmikuussa 1994214.

7.2.6. Düsseldorf 26 päivänä syyskuuta 1995

(172) Muistiossaan Wieland selosti Düsseldorfissa 26 päivänä syyskuuta 1995 pidettyä 
”kupariputkia” koskenutta ”työryhmätapaamisesta”215. KME:n lisäksi kokoukseen 
osallistui MKM-Hettstedt. KME:n työntekijät keskustelivat Wielandin kanssa
markkinastrategioista vuodelle 1996. Ne ilmoittivat, ettei ollut vielä selvää, olisiko 
painotettava myyntimääriä vai hintavakautta, jolloin vaarana olisi myyntimäärien 
menettäminen216. KME ilmoitti lisäksi, että sen koko kapasiteetti olisi käytössä vuoden 
loppuun asti217.

7.2.7. Maaliskuun 5 päivä 1997

(173) Hintaryhmiä ja hinnastoja koskevasta KME:n ja Wielandin välisestä hintojen 
yhteensovittamisesta on osoituksena Wielandin sisäinen muistio 5 päivältä 
maaliskuuta 1997218.

7.2.8. Frankfurt 24 päivänä kesäkuuta 1997

(174) Erään Wielandin työntekijän kalenterin mukaan työntekijä tapasi KME:n edustajia 
Frankfurtissa (Kempinski Hotel Gravenbruch, kokoushuone 4) 24 päivänä kesäkuuta 
1997219.

7.2.9. Frankfurt 27 päivänä kesäkuuta 1997

(175) Erään Wielandin työntekijän kalenterin mukaan kyseinen työntekijä osallistui 
SANCO/WICU-kokoukseen Frankfurtissa (Airport Center, Airport-Club 
”Luxembourg”, ja/tai huone ”Zurich”) 27 päivänä kesäkuuta 1997220.

  
212 Ks. 31053, 31054.
213 Ks. 31155.
214 Ks. 31155.
215 Ks. 9844–9846.
216 Ks. 9845.
217 Ks. 9846.
218 Ks. Wielandin muistio 14 päivältä maaliskuuta 1997 (8038, 8040).
219 Ks. 7770 (kalenteri).
220 Ks. 7770 (kalenteri).
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7.2.10. KME:n suorittama seuranta 26 päivänä elokuuta 1997

(176) KME:n 26 päivänä elokuuta 1997 päivätyistä sisäisistä muistiinpanoista käy ilmi, että 
KME seurasi, noudattiko Wieland sovittuja hintaryhmiä. Lausunto ”Wieland myy 
kupariosuudet” viittaa siihen, että Wieland ei noudattanut yritysten yhdessä sopimaa 
hintaryhmää. KME piti tätä laajamittaisena ”hyökkäyksenä”221.

7.2.11. Vuoden 1997 paikkeilla

(177) WICU-putkien osalta KME ja Wieland olivat sopineet noin vuonna 1997, että KME:n 
markkinaosuus yhteensä yhdeksällä markkina-alueella oli 70 prosenttia ja Wielandin 
30 prosenttia. Wieland huomautti, että sen myyntiluvut laskivat Saksassa keskiarvoa 
enemmän. Sen vuoksi se suositteli markkinaosuuden supistamista ulkomaisilla 
markkinoilla ja osuuden lisäämistä Saksan markkinoilla222.

7.2.12. Vuodesta 1998 vuoteen 2000

(178) Wielandin tiloista löytyneiden muistiinpanojen, pöytäkirjojen ja taulukoiden mukaan 
KME ja Wieland pitivät säännöllisesti ”merkkikohtaisia kokouksia”. Kokouksia 
pidettiin ainakin seuraavina päivinä: 9 päivänä kesäkuuta1998223, 21 ja/tai 22 päivänä 
lokakuuta 1999224, 19 päivänä marraskuuta 1999225, 22 päivänä joulukuuta 1999226 ja 
4 päivänä helmikuuta 2000227 lähinnä Düsseldorfissa mutta myös muualla. Kokouksiin 
osallistuivat säännöllisesti KME:n ja Wielandin työntekijät.

(179) Kokouksissa käsiteltiin kaikkia mahdollisia strategiseen kaupalliseen tietoon ja 
käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä, kuten tuotestrategioita, teknisiä asioita, 
muoviputkien aiheuttamaa kilpailua, käyttölupasopimuksia ja –maksuja, suunniteltuja 
investointeja, erityisesti SANCO-, WICU- ja Cuprotherm-kupariputkien hinnoittelua
ja markkinajohtajajärjestelyjä228.

7.2.13. Amsterdam 9 päivänä kesäkuuta 1998

(180) Erään Wielandin työntekijän muistiinpanoissa 10 päivältä kesäkuuta 1998 kuvataan 
KME:n kanssa Amsterdamissa 9 päivänä kesäkuuta 1998 pidettyä kokousta. 
Muistiinpanojen mukaan vuoden 1998 ensimmäisen viiden kuukauden aikana 
”ylimääräinen tuotto” Saksan markkinoilla kasvoi keskimäärin 30 Saksan markkaa % 
kilo229. Siten tällä ajanjaksolla KME-konserni sai 3,9 miljoonan Saksan markan 
lisätuoton Saksasta. Heinäkuusta 1997 lähtien ”ylimääräinen tuotto” Saksasta nousi 
noin 70 Saksan markkaan % kilolta, joten ”ylimääräinen tuotto on vielä huomattavasti 

  
221 Ks. koko asiakirja sivulla 31140.
222 Ks. 8534.
223 Ks. 8602–8609.
224 Ks. 8590–8600.
225 Ks. 8571–8589.
226 Ks. 8567, 8568.
227 Ks. 8568–8570.
228 Ks. 8566–8609. Sovittiin, että KME on SANCO- ja WICU-putkien ja Wieland Cuprotherm-putkien 

(CT-FBH) markkinajohtaja (ks. 8567).
229 Ks. 8602.
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suurempi”230. Jos laskentaperusteena käytetään ”vain 30 Saksan markkaa % kilolta”, 
Wielandin saama lisätuotto oli 1,54 miljoonaa Saksan markkaa.

(181) Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta ”ylimääräisen tuoton” arveltiin olevan 
suunnilleen sama kuin Saksassa, sen sijaan Alankomaissa se oli jonkin verran 
pienempi ja Espanjassa huomattavasti pienempi (Wieland totesi, että Espanjan osuutta 
olisi lisättävä)231. Parantuneiden hintojen perusteella HME:n arveltiin saavan 
vuonna 1998 lisävoittoa 11 miljoonaa Saksan markkaan vuoteen 1997 verrattuna, jos 
perusteena käytetään 15 000 tonnin vuosituotantoa232.

7.2.14. 12 ja 15 päivä huhtikuuta 1999

(182) KME:n tiloista löytyneiden, 12 päivältä huhtikuuta 1999 peräisin olevien käsin 
kirjoitettujen muistiinpanojen mukaan KME:n ja Wielandin välinen WICU-putkia 
koskeva kaupallinen yhteistyö käynnistyi viimeistään vuonna 1979. Vuonna 1992 
WICU-sopimusta laajennettiin koskemaan muita maantieteellisiä markkinoita. KME 
varoitti, että Wieland saattaisi muodostaa ”uuden ryhmän”. WICU- ja SANCO-
putkien määriä koskevia tilastoja vaihdettiin 15 päivänä huhtikuuta 1999233.

7.2.15. Düsseldorf 21 päivänä lokakuuta 1999

(183) Wielandin muistiinpanojen mukaan KME ja Wieland pitivät putkiaiheisen kokouksen 
21 päivänä lokakuuta 1999 Düsseldorfissa234. Yritykset keskustelivat ”kahden merkin” 
strategiastaan ja päättivät pitää tilanteen ennallaan235.

(184) KME:n sisäisissä sähköposteissa ja muistiinpanoissa sekä sen Wielandin kanssa 
käymässä kirjeenvaihdossa, joka koskee Wielandin epäsuoraa tuontia Tanskaan, 
kuvataan WICU- ja SANCO-käyttölupasopimuksia236. Esimerkiksi KME kehottaa 
Wielandia varmistamaan, että käyttöluvan antaja saa ”tarvittavat tiedot”, joiden avulla 
se voi paremmin seurata markkinoiden kehitystä eri markkina-alueilla ja tarvittaessa 
hallita markkinoita237.

7.2.16. Düsseldorf 14 päivänä tammikuuta 2000

(185) KME:n ja Wielandin työntekijöiden kalentereiden mukaan työntekijät tapasivat 
Düsseldorfissa (Arabella Airport Hotel, huone ”Gebrüder Wright”) 14 päivänä 
tammikuuta 2000238.

  
230 Ks. 8602.
231 Ks. 8603.
232 Ks. 8604.
233 Ks. 6905.
234 Ks. 6906–6913.
235 Ks. 6909, 6910.
236 Ks. 31142, 31143–31154.
237 Ks. 31143.
238 Ks. 6587 (matkakulut), 7751 (kalenteri).
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7.2.17. Düsseldorf 9 päivänä helmikuuta 2000

(186) Erään KME:n työntekijän kalenterin mukaan työntekijä tapasi Wielandin edustajia 
9 päivänä helmikuuta 2000 Düsseldorfissa (Arabella Sheraton Airport Hotel, 
kokoushuone ”Gebrüder Wright”)239.

7.2.18. 28 päivä huhtikuuta 2000

(187) Huhtikuun 28 päivänä 2000 Wielandilla laadittiin sisäinen muistio, josta ilmenee, että 
Wieland oli sopinut KME:n kanssa seuraavaa: vuoden 2001 lopussa kaikki Supersan-
toimitukset lopetettaisiin kaikille markkina-alueille Itävaltaa lukuun ottamatta240.

7.2.19. Düsseldorf 30 päivänä toukokuuta 2000

(188) KME:n tiloista löytyneiden, 30 päivältä toukokuuta 2000 olevien muistiinpanojen 
mukaan Düsseldorfissa pidettiin ”käyttölupakumppaneiden” kokous, johon 
osallistuivat KME ja Wieland. Muistiinpanojen kohdassa ”markkinajohtajuus” 
vahvistetaan, että kokouksessa vaihdettiin ”sisäisiä asiakirjoja”241. Kokouksessa 
käsiteltiin myös hinnastojen ajoittamista (”alkaen vasta 29.5.”, ”tavoite +30 Saksan 
markkaa”), tiedonkulkua242 ja vesidirektiivikokouksia, erityisesti ”hintatavoitteita” ja 
”alennusjärjestelmiä”243.

7.2.20. Düsseldorf 21 päivänä kesäkuuta 2000

(189) Erään Wielandin edustajan kalenterimerkinnän mukaan kyseinen työntekijä matkusti 
21 päivänä kesäkuuta 2000 ”putkimerkkejä koskevaan neuvotteluun” Düsseldorfiin 
(Lindner Airport Hotel, huone ”Landshut”)244.

7.2.21. 4 päivä syyskuuta 2000 ja 22 päivä marraskuuta 2000

(190) KME:n tiloista löytyneiden muistiinpanojen mukaan KME, TMX ja Wieland pitivät 
”käyttölupaneuvottelun” 4 päivänä syyskuuta 2000, ja KME:n ja Wielandin edustajat 
puhuivat keskenään samasta asiasta vielä 22 päivänä marraskuuta 2000245.

- Ensimmäisessä ”käyttölupaneuvottelussa” käsiteltiin useita Saksan, Italian, 
Ranskan ja Espanjan markkinoiden liiketoimintaa koskevia kysymyksiä, kuten 
”puolikovien” putkien käyttöönottoa, merkkikohtaisia strategioita, WICU- ja 
SANCO-putkien hinnoittelua ja määriä koskevia tilastoja246. Muovitettujen 
putkien osalta sovittiin, että Wieland asettaisi tavoitehinnan ja 
hinnanalennukset toteutettaisiin yhdessä EM:n kanssa247.

  
239 Ks. 6597 (matkakulut).
240 Ks. 7884.
241 Ks. 6823.
242 Tiedonjakeluketju oli seuraava: Buntmetallilta, Muellerilta ja Halcorilta Wielandille ja Outokummulta, 

”MKM”:ltä ja BCZ:lta KME:lle.
243 Ks. 6824.
244 Ks. 7747 (kalenteri).
245 Ks. 32567–32576, 32580.
246 Tarkemmat tiedot sivuilla 32567–32576.
247 Ks. 32569.
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- Marraskuun 22 päivänä pidetyssä kokouksessa KME ja Wieland keskustelivat 
lähinnä WICU-putkia koskevista kaupallisista tiedoista (KME:n laatiman 
hinnaston julkaiseminen 15 päivänä joulukuuta 2000, KME:n ja Wielandin 
kustannusrakenteet sekä Buntmetallin/KME:n liike- ja merkkistrategia 
SANCO-putkia varten)248. Wielandilla ja KME:llä oli yhteyshenkilöt niin 
teknisten asioiden, myynnin kuin hintojen määrittämisen alalla249.

7.2.22. 21 päivä maaliskuuta 2001

(191) Maaliskuun 21 päivänä 2001 (kello 8.50) eräs KME:n työntekijä lähetti toiselle 
KME:n työntekijälle sähköpostiviestin, joka vahvistaa yhteydet Wielandiin. Viestistä 
voi päätellä, että Wieland ja KME suunnittelivat sopimusta WICU-putkien hinnoista: 
viestin mukaan ”Saksan ja Ranskan markkinoilla myytäviä WICU flex -putkia” 
koskeva sopimus voitaisiin saada aikaan ”tämänhetkisen markkinatilanteen 
perusteella”. KME esitti, että Wielandille ehdotettavat Ranskan hinnat laskettaisiin 
TMX:n laskeman ”keskimääräisen myyntihinnan” perusteella250.

8. EUROOPAN TASOLLA TAPAHTUNEEN KILPAILIJOIDEN YHTEYDENPIDON KEHITYS,
RAKENNE JA AIHEET

(192) Kiistanalainen toiminta ja sen rakenne ja organisaatio perustui arkaluonteisten 
liiketoimintaa koskevien tietojen vaihtamiseen, markkinaosuuksien jakamiseen, 
myyntimäärien seurantaan, markkinajohtajamekanismiin, johon liittyi yhteinen arvio 
markkinoista, ja hintojen yhteensovittamiseen (esimerkiksi hinnastot, hintaryhmien 
soveltaminen ja alennukset). Osanottajat yrittivät vakauttaa markkinoita käyttämällä 
hyväkseen (edellisen) viitevuoden markkinaosuuksia määrittäessään tavoitteita 
tuleville markkinaosuuksille.

(193) Yhteydenpito oli syyskuuhun 1989 asti satunnaista ja melko järjestäytymätöntä lukuun 
ottamatta 6 jaksossa kuvattuja SANCO-yhteyksiä. Syyskuun 1989 jälkeen Euroopan 
laajuinen yhteydenpito kuparisten vesi- ja viemäriputkien alalla kehittyi kolmessa 
vaiheessa (syyskuusta 1989 ainakin heinäkuuhun 1994, heinäkuusta 1994 
heinäkuuhun 1997 ja heinäkuusta 1997 maaliskuuhun 2001).

(194) Tiettyjä kokouksia koskevien tietojen lisäksi erityisesti Outokumpu, KME ja Wieland 
toimittivat komissiolle yleisiä kuvauksia kuparisten vesi- ja viemäriputkien alalla 
vuosina 1987–2001 sovelletuista järjestelyistä. Näitä yleiskuvauksia esitetään 
pääasiallisesti ennen yksittäisiä kokouksia koskevia tietoja, sillä ne täydentävät 
yksittäisiä kokouksia koskevia tietoja. Vuoden 1987 ja heinäkuun 1997 välistä aikaa 
koskevia lausuntoja kuvataan erikseen, sillä niiden yksityiskohdat eroavat toisistaan. 
Mueller toimitti yksityiskohtaisia tietoja tiettyjen kokousten sisällöstä ja toisinaan 
myös yleisluonteista tietoa.

(195) Sen sijaan että olisivat kuvanneet tiettyjen kokousten tai yhteyksien sisältöä KME ja 
Wieland toimittivat yleiset kuvaukset kokousten ja muun yhteydenpidon sisällöstä ja 

  
248 Ks. 32571, 32572, 32573.
249 Ks. 32580 (sähköposti).
250 Ks. 32578.
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organisaatiosta. Niiden yleiskuvaukset ovat siten merkityksellisiä käsiteltäessä kutakin 
niiden kuvaamista, aikajärjestyksessä luetelluista kokouksista (9 jakso).

8.1. Ajanjakso ennen syyskuuta 1989

(196) Tämä päätös ei koske kuparisten vesi- ja viemäriputkien alalla toimivien kilpailijoiden 
ensimmäisiä yhteydenottoja ajalta ennen syyskuuta 1989 lukuun ottamatta 6 jaksossa
kuvattua SANCO-tuottajien järjestäytynyttä yhteydenpitoa (ks. myös johdanto-osan
(102) kappale).

(197) Kilpailijoiden yhteydenpidon ja Euroopan tasolla syyskuusta 1989 alkaen järjestetyn 
tietojenvaihdon taustan selvittämiseksi jäljempänä (9.1 kohta) kuvataan lyhyesti 
kilpailijoiden ensimmäisiä yhteydenottoja Euroopan tasolla ennen tätä aikaa.

(198) OTK:n mukaan vuoden 1987 ja elokuun 1989 välisenä aikana eurooppalaiset 
kuparisten vesi- ja viemäriputkien valmistajat olivat satunnaisesti yhteydessä toisiinsa 
useiden kansainvälisten kokousten puitteissa251.

8.2. Yhteydenpito syyskuusta 1989 vuoden 1994 loppuun

(199) Komissio on todennut OTK:n selitysten perusteella (ks. johdanto-osan 
(199)-(202) kappale), että järjestäytynyt tietojenvaihto (niin sanottu ” […]-
taulukko”252) käynnistettiin syyskuussa 1989253. Tietoja vaihdettiin muutaman kerran 
vuodessa. Yhteistyö käsitti niin johtotason (kupariputkitoiminnasta vastaavat johtajat 
tai toimitusjohtajat) kuin operatiivisen tason (lähinnä markkinointijohtajat tai 
vastaavat) kokouksia254.

(200) Markkinaosuuksien vakauttamiseksi yhteistyöhön osallistuneet yritykset tapasivat 
yleensä loka-marraskuussa keskustellakseen kyseisten markkinoiden koosta ja 
sopiakseen tavoitemääristä255. Markkinaosuuksia ja määriä koskevia tietoja vaihdettiin 
muutaman kerran vuodessa, minkä jälkeen järjestettiin yleensä operatiivisen tason 
kokouksia256. Sovituista määrällisistä tavoitteista poikkeaminen on kiistämättä 
johtanut joskus kiivaisiin riitoihin, mutta minkäänlaista rangaistusjärjestelmää ei ole
otettu käyttöön257.

(201) Hintatasoa koskevat keskustelut käynnistyivät jossakin vaiheessa operatiivisen tason 
kokouksissa258. Markkinajohtajat ilmoittivat muille osanottajille hintatasonsa 
kyseisillä markkinoilla. Ne esittivät alennussuunnitelman, jota osanottajien tulisi 
noudattaa. Varsinaisia hintasopimuksia ei kuitenkaan tehty259.

  
251 Ks. 23550, 23551, 23994.
252 Ks. jäljempänä johdanto-osan (238) kappale.
253 Ks. 32700.
254 Ks. 11763, 32700 ja 23551, 23552.
255 Ks. 32700.
256 Ks. 32700, 31815–31817.
257 Ks. 32700.
258 Ks. 32700.
259 Ks. 32700, lisäksi 29433. Hinnastojen vaihtamisesta löytyy tietoa esimerkiksi sivuilta 0479–0505 

(Outokummun Espanjaa koskevat hinnastot ajalta 18.9.1997–2000/tammikuu).
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(202) Noin vuodesta 1993 elokuuhun 1994 ei vaihdettu […]-taulukkoon perustuvia tietoja 
ilmeisesti siksi, että lukuja ei pidetty luotettavina. Sen sijaan kokousten pohjana 
käytettiin IWCC:n tietoja. Kunkin päämarkkina-alueen myyntitiedot toimitettiin 
markkinajohtajalle yleensä kuukausittain. Kultakin keskeiseltä markkina-alueelta 
laadittiin taulukot, joihin sisältyivät määrälliset ennusteet. Taulukot laati 
todennäköisesti IMI. Ennusteita verrattiin todellisiin määriin kokouksissa, joita 
pidettiin muutaman kuukauden välein. Vuonna 1993 pidettiin muutama johto- ja 
operatiivisen tason kokous IWCC:n ja ECI:n virallisten kokousten yhteydessä260.
Markkinajohtaja suositteli alennusjärjestelmää (alennukset määriteltiin putken merkin 
ja/tai alkuperän ja asiakasryhmän perusteella), mutta varsinaisia hintasopimuksia ei 
tehty261.

(203) KME-konsernin toimittamien selitysten perusteella (ks. johdanto-osan tämä kappale ja 
204 kappale) vesi- ja viemäriputkien toimittajat262 kävivät keskusteluja ainakin 
syyskuusta 1989 heinäkuuhun 1994 ja ”vaihtoivat yleisesti tietoja markkinoiden 
kehityssuuntauksista ja hinnoittelumalleista” (”Zürichin” kokoukset)263. KME ilmoitti 
alun perin, ettei aikavälillä ”1990 ja 4. joulukuuta 1992” pidetty kokouksia Zürichissä. 
Vaikka pitäisi paikkansa, ettei Zürichissä pidetty kokouksia, kilpailijoiden 
yhteydenpito ja tapaamiset jatkuivat tällä ajanjaksolla muissa paikoissa. Vuonna 1993 
pidettiin Zürichissä ainakin kaksi kokousta ja vuonna 1994 ainakin kolme. Kokousten 
tavoitteena oli ”i) tehdä markkinoista läpinäkyvämmät arvioimalla kysyntää ja 
laatimalla määrälliset tavoitteet ja ii) määrittää hintatavoitteet”264. Kokousten aiheena 
olivat määriä koskevat luvut, hintatavoitteet ja alennukset265.

(204) Hintasopimusten osalta on erotettava kolme hintojen asettelun kannalta keskeistä 
tekijää: i) hinnastot, ii) hintaryhmät ja iii) alennukset266.

(205) Hinnastoista ei yleensä keskusteltu. ”Kyseisten kansallisten markkinoiden johtaja laati 
yleensä hinnaston kerran vuodessa (syksyllä). Markkinajohtaja yleensä lähetti tai 
toimitti muuten hinnaston eräille kilpailijoille ennen sen julkaisemista, jotta nämä 
voisivat mukauttaa omat hintansa. Hinnasto oli kuitenkin myös vapaasti saatavissa 
markkinoilla (esimerkiksi asiakkailta). Muut tuottajat julkaisivat sitten yleensä 
vastaavan hinnaston viikon tai kahden kuluessa. […] muiden toimittajien odotettiin 
mukauttavan hintansa johtajan hinnastoon.”267

(206) Jos eri ”hintaryhmää” sovellettiin kuparin hinnan muuttuessa, ”markkinajohtaja nosti 
tai laski hintaansa, ja kilpailijat seurasivat sen esimerkkiä. Muille kilpailijoille 
ilmoitettiin markkinajohtajan hinnanmuutoksesta etukäteen faksilla tai puhelimitse, 
minkä jälkeen ne päättivät, nostaisivatko tai laskisivatko ne hintojaan samalla tavalla. 
Tarkoituksena oli yhtenäistää hinnanmuutokset, välttää hintasodat ja tehdä 

  
260 Ks. 32700, 32701. Operatiivisen tason kokouksia pidettiin toisinaan IWCC:n kuparisten vesiputkien 

komitean yhteydessä.
261 Ks. 32701.
262 Ks. 32540, 32541. Tilaisuudesta riippuen kokouksiin osallistuivat Wieland, Outokumpu, Boliden, 

HME, Desnoyers, IMI, Wednesbury, KME, Tréfimétaux ja EM.
263 Ks. 32540 ja lausunnon korjaus sivulla 32053.
264 Ks. 32541.
265 Ks. 32053, 32054, 32540–32542.
266 Ks. 32541–32543.
267 Ks. 32541, 32542.
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hinnanmuutoksista tuottajien kannalta ennalta arvattavammat ja avoimemmat.” ”Vesi-
ja viemäriputkien hintojen kehitystä suhteessa LME:n [Lontoon metallipörssi] kuparin 
hintaan seuraavat asiakkaat saattoivat ennustaa hinnanmuutokset aiemman tiedon 
perusteella. Jotta hinnanmuutokset eivät olisi asiakkaille niin selviä, markkinajohtaja 
poikkesi joskus hintaryhmistä.”268

(207) Alennusten osalta ”suurista alennuksista johtuvan hintojen liiallisen laskun 
välttämiseksi toimittajat päättivät alennustasoja koskevista suuntaviivoista. Tietyillä 
kansallisilla markkinoilla toimivat vesi- ja viemäriputkien tuottajat jakoivat asiakkaat 
kolmeen tai neljään ryhmään koon mukaan keskustelematta kuitenkaan yksittäisistä 
asiakkaista.”269

(208) Wieland vahvisti (johdanto-osan 208–212 kappale), että arkaluonteista tietoa koskevia 
keskusteluja sisältänyt kilpailijoiden säännöllinen yhteydenpito alkoi viimeistään 
vuonna 1993270. KME, OTK, IMI, BCZ ja Wieland osallistuivat yhteydenpitoon 
säännöllisesti alusta alkaen, ja välillä siihen osallistuivat myös Halcor, HME, 
Wednesbury ja Desnoyers271. Kokouksia järjestettiin sekä operatiivisella että 
johtotasolla.

(209) Yritykset vastasivat vuorotellen operatiivisen tason kokousten koollekutsumisesta. 
Isännöivä yritys järjesti kokoukset ja oli vastuussa pöytäkirjan laatimisesta. 
Pöytäkirjoissa ei mainittu lainkaan kilpailunvastaisia järjestelyjä. Keskustelut koskivat 
vain yksinkertaisia kupariputkia272.

(210) Edellisen viitevuoden markkinaosuudet toimivat perustana tulevia määriä koskeville 
sopimuksille. Rangaistuksia harkittiin, mutta niistä ei koskaan päästy sopimukseen273.
Markkinajohtaja raportoi kuparisten vesi- ja viemäriputkien markkinatilanteesta 
kyseisessä maassa ja keskusteli siitä osanottajien kanssa274. Oli sovittu, että 
markkinajohtaja oli vastuussa hinnastoista ja sovellettavasta hintaryhmästä275.
Yritykset sopivat alennuksista. Sovitut alennusjärjestelmät annettiin kaikille 
tiedoksi276. Yksittäisistä asiakkaista ei keskusteltu277. Yhteinen hintatavoite 
vakioputken (15 mm x 1 mm) osalta oli 200 Saksan markan (myöhemmin 100 euron) 
muokkauslisä278.

  
268 Ks. 32542 (myös alaviite 6).
269 Ks. 32542.
270 Ks. 22867.
271 Ks. 22867, 22868, 22875.
272 Ks. 22870.
273 Ks. 22872.
274 Markkinajohtajia olivat KME (Saksa), KME/Tréfimétaux (Ranska), Outokumpu (Espanja), 

IMI (Yhdistynyt kuningaskunta) ja HME (Alankomaat).
275 Ks. 22872, 22873.
276 Ks. 22873, 22874. Sopimuksiin ei sisältynyt tiettyjä maksuehtoja ja bonusmaksuja.
277 Ks. 22874.
278 Ks. 22874.
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(211) Johtotason kokouksia pidettiin harvemmin, toisinaan kansainvälisten 
toimialajärjestöjen kokousten yhteydessä279. Tarkoituksena oli valvoa operatiivisella 
tasolla tehtyjä sopimuksia280. Keskeisiä aiheita johtotason kokouksissa olivat 
markkinaosuudet (erityisesti niiden valvonta ja niistä keskusteleminen) ja yleinen 
hintatilanne281. Pöytäkirjat laadittiin kiertävän järjestelmän perusteella282. Toisinaan 
Wieland laati hintakehitystä tietyllä maantieteellisellä alueella esittäviä kaaviokuvia, 
joita se jakoi kokousten osanottajille283.

(212) Eräs kokousten osanottaja vahvisti, että kokouksissa keskusteltiin määristä, hintojen 
jatkuvasta yhteensovittamisesta hintaryhmiä säännöllisesti mukauttamalla (lähinnä 
puhelimitse) ja alennussopimuksista. Nämä järjestelyt jatkuivat keskeytymättä 
(ainakin) syyskuusta 1989 ainakin vuoden 1994 loppuun284.

(213) Eräs johtotason osanottaja kuvasi kartellijärjestelyjä vuoden 1988 ja vuoden 1995 
puolivälin välisellä ajanjaksolla hyvin tehokkaiksi. Vaikkei ole voitu vahvistaa, 
olivatko järjestelyt tehokkaat koko ajanjakson ajan ja kaikissa maissa, johtotason 
osanottaja ilmoitti, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa oli ollut kyseisenä aikana 
huomattavia hinnankorotuksia (ks. myös johdanto-osan 277 kappale)285.

8.3. Yhteydenpidon harventuminen vuoden 1994 lopusta heinäkuuhun 1997

(214) Komissio on todennut OTK:n selitysten (johdanto-osan 214 ja 215 kappale) 
perusteella, että mahdollisesti seurauksena Saksan rakennusbuumin aiheuttaman 
kysynnän kasvamisesta vuoden 1994 lopusta lähtien ”yhteistyö ja tietojenvaihto olivat
vähäisempää”286, eikä vuonna 1995 nähtävästi järjestetty lainkaan kokouksia ja 
kilpailijat olivat harvoin yhteydessä toisiinsa287.

(215) Yhteydenpitoa tiivistettiin vuonna 1996 Saksan talouden taantuessa. Saksan 
yhdentymistä seurannut rakennusalan nousukausi oli hidastunut 1990-luvun 
puoliväliin mennessä. Pidettiin muutama kokous288, joissa osanottajat yrittävät laatia 
KME:n ehdotuksen pohjalta yhteistyöjärjestelmää, joka perustui vuoden 1991 
markkinaosuuksiin289. Kokouksia järjestettiin kahdella tasolla. Johtajat keskustelivat 

  
279 Ks. 22875. Wielandin sisäisen taulukon mukaan (ks. 8633–8635) Wielandin työntekijät osallistuivat 

esimerkiksi seuraaviin kokouksiin vuonna 1992: 31.3./1.4./2.4. IWCC-kokous Pariisissa, kupariputkia 
koskeva ECPPC:n johtokunnan kokous ja keskustelut kokousten välillä (Z/H); 24.4. ECPCC:n kokous 
Frankfurtissa (Z/H), 22.5. ECPPC:n kokous Lontoossa (Z/H); 12.8. kupariputkikokous Wielandin 
kanssa Düsseldorfissa (Z/H); 23.9. kuparisia viemäriputkia koskeva kokous Frankfurtissa (Z/H, 
ZR/Mo), 29.10. IWCC:n kuparisia vesiputkia koskeva kokous Zürichissä (Z/H), 3./4.12. kuparisia vesi-
ja viemäriputkia koskeva kokous Regensdissä (Z/H).

280 Ks. 22875.
281 Ks. 22876.
282 Ks. 22877.
283 Ks. 22877, 22878.
284 Ks. 33419, 33420, 33423; järjestelyjen jatkuvuuden osalta ks. 33424.
285 Ks. 33432, 33433.
286 Ks. 32701.
287 Ks. 23552, 23553.
288 Ks. 23552, 23553.
289 Ks. 23553, 32701, 23997.
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markkinaolosuhteista yleisemmin, ja markkinajohtajat keskustelivat operatiivisen 
tason kehityksestä. Tietoja vaihdettiin viiden jäsenvaltion osalta290.

8.4. Ajanjakso heinäkuusta 1997 maaliskuuhun 2001

(216) Heinäkuusta 1997 maaliskuuhun 2001 KME, IMI, OTK ja Wieland pitivät kokouksia 
muka keskustellakseen yhteisön juomavesidirektiivistä (European Drinking Water 
Directive, EDWD)291. Heinäkuussa 1997 tapahtuneiden ensimmäisten yhteydenottojen 
jälkeen Mueller osallistui IMI:n kutsusta kokouksiin lokakuusta 1997 vuoteen 1998. 
Näitä viittä yritystä kutsuttiin ”viiden ryhmäksi”292. Toisessa vaiheessa elokuusta 1998 
syyskuuhun 1999 tai maaliskuuhun 2001 BCZ, Buntmetall, Halcor ja HME 
osallistuivat eräisiin kokouksiin ja keskusteluihin (yhdessä viiden ryhmän kanssa 
kyseiset yritykset muodostavat ”yhdeksän ryhmän”).

(217) Lyhennettä ’EDWD’ käytettiin salaamaan kokousten tarkoitus ja todellinen sisältö. 
Direktiivi 98/83/EY annettiin 3 päivänä marraskuuta 1998. Vaikka uudesta 
direktiivistä keskusteltiin moneen otteeseen kilpailijoiden kesken 
toimialajärjestöissä293 ja Euroopan toimielinten kanssa, se oli ainoastaan sivuseikka 
EDWD-kokouksissa, joita kuvataan jäljempänä aikajärjestyksessä (9 jakso)294.
Kokousten pöytäkirjat ”tekaistiin”295. Vaikka päivämäärät, osallistujat ja paikat olivat 
oikeat296, pöytäkirjoissa viitataan yleensä juomavesidirektiiviä ja toimialajärjestöjä 
koskevaan toimintaan ja keskusteluihin297. Osanottajat eivät kuitenkaan olleet 
yritysten teknisten yksikköjen asiantuntijoita298.

(218) Muita varotoimia olivat pyrkimys rajoittaa yhteistyöhön osallistuvien ihmisten määrää 
ja se, että ”ohjeet yritysten operatiivisille yksiköille tavoitteiden ja sovittujen 
periaatteiden täytäntöönpanemiseksi” annettiin suullisesti299.

(219) Kokouksia pidettiin kahdella tasolla: ylemmän johdon (”elefanttien kokoukset”) ja 
operatiivisella tasolla (”lakaisijoiden kokoukset”)300.

(220) ”Elefanttien kokousten” tarkoituksena oli kunkin yrityksen markkinaosuuksien ja 
tuotannon määrittäminen301. Niissä keskusteltiin myyntimääristä, määrien jakamisesta 
ja hinnankorotusten arvioimisesta302. Muellerin kysymykseen, miksi ”elefantit” olivat 
päättäneet sopia markkinaosuuksista eikä hinnoista, KME vastasi, että ”jos määrät 
jaettaisiin, hinnat seuraisivat mukana”303.

  
290 Ks. 23552.
291 Ks. sivu 32042, josta selviää, että kokouksia jatkettiin ainakin vuoden 2000 ensimmäiselle 

vuosineljännekselle. Päivämäärien osalta ks. edellä johdanto-osan (199)–(202) kappale.
292 Ks. 0374–0377 ja vastaavat liitteet 17a–17g.
293 Esimerkiksi DKI:ssä, WV Metallessa, ECPPC:ssä, ECI:ssä ja ICA:ssa.
294 Ks. 22877.
295 Ks. 0028, 32042. Tarkoituksena oli salata kokoukset (ks. 32706).
296 Ks. 32042.
297 Ks. 22877.
298 Ks. 22877. Ks. myös johdanto-osan (216) kappale.
299 Ks. 32706.
300 Ks. 32043; ks. lisäksi 23553, 23554, 32702–32704, 32544, 32545, 22877.
301 Ks. 32043.
302 Ks. 0025, 0026. Lisätietoja sivuilta 32707, 22875–22878.
303 Ks. 16972, 16973.
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(221) Toinen taso oli myynti- ja operatiivinen johto (tai myyntiedustajat), joita kutsuttiin 
myös ”lannanluojiksi” tai ”lakaisijoiksi”. ”Lakaisijoiden” kokouksissa keskusteltiin 
etupäässä sopimusten valvonnasta ja ”elefanttien myynti- tai operatiivisten johtajien 
suorittamasta elefanttien keskustelujen täytäntöönpanosta. Erityisesti oli kyse määrien 
jakamisen ja hinnoittelun toteuttamisesta.” Kokouksia pidettiin vuoden 1998 
alkupuolelta vuoteen 1999, ja Muellerin mukaan ne jatkuivat mahdollisesti 
pidempäänkin304. ”Lakaisijat” tapasivat usein Zürichissä tai Brysselissä ja 
keskustelivat myös Euroopan markkinoiden hinnoista305.

(222) Jokaisen maan markkinajohtaja (Saksa, Ranska, Alankomaat: KME; Espanja: OTK; 
Yhdistynyt kuningaskunta: IMI) esitti näkemyksensä kyseisen maan menneestä, 
senhetkisestä ja tulevasta hintakehityksestä. Johtajat sopivat myös alennuksista. Kukin 
osanottaja sai katsauksen muiden kilpailijoiden myyntimääristä. Muodollisesti 
kokouksia ei johtanut yksikään yrityksistä. Muellerin mukaan Euroopan 
markkinajohtajana KME kuitenkin yleensä käynnisti menettelyn306.

(223) Tammikuun 1 päivästä 1998 lähtien tietoja vaihdettiin alun perin kuukausittain ja 
myöhemmin neljännesvuosittain Maailman metallialan tilastotoimiston (World Bureau 
of Metal Statistics, WBMS) kautta (”World Euro Metal Statistics”). WBMS:n tilastot 
sisälsivät vain yhdistettyjä lukuja eivätkä yrityskohtaisia tietoja307. Järjestelyihin 
osallistuvat yritykset toimittivat tilaus- ja myyntitiedot WBMS:lle maakohtaisesti 
(Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Espanjan, Ranskan ja Alankomaiden osalta) 
kuukausittain308. Kukin osanottaja arvioi, että sen markkinaosuus oli jossakin viidestä 
maasta yli 20 prosenttia ja toimitti neljännesvuosittain arvion kokonaiskulutuksesta 
kyseisessä maassa edellisen vuosineljänneksen aikana309. Omalta osaltaan Mueller 
toimitti tietoja tammikuusta 1998 alkaen. Se ilmoitti 10 päivänä joulukuuta 1999 
lähettämässään faksissa vetäytyvänsä yhteistyöstä310. Kokouksissa (erityisesti 
”lakaisijoiden” kokouksissa) markkinaosuuksien jakautumista valvottiin ja 
verrattiin311.

  
304 Ks. 0026–0028. Lisätietoja sivuilla 32707, 22868–22874.
305 Ks. 32043.
306 Ks. 0027, 0028; lisäksi 32705, 32706, 32707.
307 Ks. 100–104, 2069–2072 ja lasku tammi-joulukuulta 1998 (2058, 2059). IMI kirjoitti, että ”teidän on 

järkevää ’toimia isäntänä’ ja lähettää lasku muille osallistuville yrityksille.” Ks. myös IMI:lle 4 päivänä 
helmikuuta 1998 lähetetty lasku (2061, 2062). Osanottajat olivat IMI, KME, Wednesbury, Outokumpu 
ja Wieland. Myös yritysten muita työntekijöitä oli mukana luomassa järjestelyä ja vastaavaa 
kirjeenvaihtoa. Ks. lisäksi 2060–2078 (2069), 11541–11548, 32667, 23997, 32703, 32544, 32545, 
22871, 22872. Ks. myös johdanto-osan (306) kappale.

308 Ks. lomake, joka jokaisen osanottajan oli täytettävä (2064), ja järjestely tietojen toimittamiseksi 
(2065-2067). Ks. lisäksi 30002–30011.

309 Ks. 32043, 0228, 0374–0377 ja vastaavat liitteet 17a–17g; 2066, järjestelyn 6 kohta. Huomattakoon, 
että lakimiehet olivat tarkastaneet järjestelyn ja todenneet, että määräys 6 saattaisi johtaa 
kilpailuoikeudellisiin ongelmiin (2073): ”Jos nämä suuntaviivat tai tämä järjestely sellaisenaan tulisivat 
kilpailuviranomaisten tarkastettaviksi […], tämä herättäisi epäilemättä turhia kysymyksiä ja epäilyjä 
järjestelyn laillisuudesta. Siksi [olisi] parasta muuttaa suuntaviivoja siten, että ne edellyttäisivät jokaisen 
tietyille markkinoille tuotteita toimittavan tuottajan antavan WBMS:lle arvion kyseisten markkinoiden 
kokonaiskulutuksesta, jotta WBMS voi arvion perusteella määrittää kaikkien arvioiden keskiarvon.”

310 Ks. 0374–0377 ja vastaavat liitteet 17a–17g, 377–378 ja vastaavat liitteet 18 ja 19, 0988, 0989; lisäksi 
25492, 1283–1287.

311 Ks. 32043.
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(224) OTK:n selitysten perusteella komissio on todennut, että operatiivisen tason EDWD-
kokouksia312 pidettiin noin joka toinen kuukausi ja vuodesta 1998 lähtien lähes 
kuukausittain. Johtotason kokouksia313 pidettiin harvemmin, ehkä muutaman kerran 
vuodessa. OTK vahvisti, että keskustelujen aiheina olivat markkinaosuudet, määrät, 
kansalliset hintaryhmät ja markkinoiden kehitys314. Ajan kuluessa sopimuksista tuli 
yksityiskohtaisempia yhteistyön muuttuessa järjestäytyneemmäksi315. Kokoukset ja 
tietojenvaihto keskittyivät Euroopan keskeisille markkina-alueille (Saksa, Ranska, 
Espanja, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta), ja niihin liittyi 
markkinajohtajamekanismi316. Vaikka minkäänlaista korvaus- ja 
rangaistusjärjestelmää ei ollut, OTK ilmoitti, että tapauskohtaisesti muut putkituottajat 
yhdessä tai jokin yksittäinen tuottaja saattoivat kohdistaa aggressiivisia 
markkinatoimia kilpailijaan, joka ei noudattanut sovittuja periaatteita317.

(225) KME vahvisti, että EDWD-kokousten keskeiset aiheet olivat ”i) markkinaosuuksia 
koskevien tavoitteiden, ii) hinnoitteluohjeiden ja iii) asiakasryhmien alennusten 
määrittäminen”318. Osanottajia olivat ydinryhmän (Wieland, OTK, IMI, KME ja osan 
aikaa Mueller) lisäksi BCZ, Halcor, Buntmetall ja HME319. IMI:n edustaja vahvisti 
olleensa tietoinen siitä, että ”elefanttien” kokouksia oli järjestetty320.

(226) Wieland selitti, että näihin kokouksiin osallistuneiden Wielandin työntekijöiden 
sisäisissä muistiinpanoissa esitettiin tiivistetysti kokousten sisältöä, vaikkakin 
muistiinpanot oli laadittu hyvin neutraalisti. Kilpailijoiden kanssa tehtyjä sopimuksia 
ja vaihdettuja tietoja esiteltiin ikään kuin ne olisivat sisäistä tietoa tai Wielandin omaa 
hintapolitiikkaa321. Wieland ilmoitti, että vuonna 2001 kilpailijat vaihtoivat 
myyntimääriä koskevia tietoja myös Puolan osalta322.

9. KOKOUSTEN JA KILPAILIJOIDEN YHTEYDENPIDON AIKAJÄRJESTYS

(227) Kuparisten vesi- ja viemäriputkien tuottajien kokoukset ja tietojenvaihto Euroopan 
tasolla vastasivat rakenteeltaan SANCO-järjestelyjä.

  
312 Tietoja KME:n, Wielandin, IMI:n, Bolidenin ja Outokummun osanottajista sivulla 32704.
313 Tietoja KME:n, Wielandin, IMI:n, Bolidenin ja Outokummun osanottajista sivulla 32704. HME:n ja 

Wednesburyn osallistumisesta tietoja sivulta 32706.
314 Ks. 23553, 23554; lisäksi 32702–32704, 32706.
315 Ks. 32706.
316 Ks. 23553, 23554. Markkinajohtajan tehtävät, ks. 32705. Yksityiskohtaisempia tietoja markkinajohtajan 

tehtävistä sivulta 32707.
317 Ks. 32704, 32705.
318 Ks. 32544. Osana hinnoitteluohjeiden määrittämistä markkinajohtaja ehdotti hintaryhmiä, joita muiden 

oli tarkoitus seurata (ks. johdanto-osan (206) kappale).
319 Ks. 32544. KME:n mukaan ”muut kuin ydinjäsenet [] osallistuivat lähinnä myynninedistämiseen ja 

markkinointiin.” (alaviite 9, 32544).
320 Ks. 1358–1360.
321 Ks. 22877. Tämä selitys koskee seuraavia muistioita: 10.6.1998 (7555–7557), 21.10.1998 (7518), 

18.8.1999 (9723), 20.10.2000 (7871–7873), 8.1.2001 (7862–7863), (22956–22965) ja 17.9.1997, 
10.9.1997, 6.10.1997, 2.2.1998, 30.10.1998, 11.12.1998, 23.2.1999, 18.3.1999, 29.4.1999, 20.5.1999, 
28.6.1999, 23.7.1999, 8.9.1999, 18.5.2000, 9.10.2000 ja 12.3.2001 (22253–22264). Wielandin 
työntekijöiden osallistuminen kokouksiin, ks. matkakulut 9268–9328, 9329–9470, 9471–9501 ja 
9502-9537.

322 Tarkempia tietoja löytyy sivuilta 22870 ja 22871.
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(228) Kiistanalaista toimintaa koskevat määritelmät, jotka ovat peräisin tarkastuskäyntien 
aikana kopioiduista asiakirjoista tai joita käytetään osapuolten lausunnoissa, eivät 
vaikuta yhdenmukaisilta. Selvyyden vuoksi tässä päätöksessä käytetään yhtenäisiä 
käsitteitä. Johtajien kokouksiin viitataan ”johtotason” ja heinäkuun 1997 jälkeiseltä 
ajalta ”elefanttien” kokouksina323. Alempien johtajien kokouksiin viitataan 
”operatiivisen tason” tai heinäkuun 1997 jälkeiseltä ajalta ”lakaisijoiden” 
kokouksina324. Lisäksi heinäkuun 1997 jälkeen pidettyjä sekä johto- että operatiivisen 
tason kokouksia kutsutaan johdonmukaisesti”EDWD”-kokouksiksi325. Koska 
yhteydenpidon tarkkoja päivämääriä ei ole aina voitu selvittää, toisinaan yhteydenotot 
ovat voineet tapahtua mainittua päivää edeltävänä tai seuraavana päivänä.

9.1. Kokoukset aikajärjestyksessä vuodesta 1987 syyskuuhun 1989

(229) OTK:n mukaan ensimmäiset epäviralliset kilpailijoiden yhteydet, jotka olivat lähinnä 
kahdenvälisiä ja tapahtuivat toimialajärjestöjen kokouksissa, luotiin jo vuonna 1987. 
Vaikkei ennen vuotta 1989 Euroopan tasolla tapahtuneesta yleisluonteisesta (eli 
merkistä riippumattomasta) yhteydenpidosta tai sen aiheesta ole riittävästi todisteita, 
siihen kuului satunnainen ja rajoitettu luottamuksellisten tietojen vaihto esimerkiksi 
markkinoiden suuntauksista, markkinaosuuksista ja määristä326.

(230) Erään OTK:n työntekijän käsin kirjoitetuista muistiinpanoista selviää, että OTK:n ja 
KM:n tai muiden kilpailijoiden välillä oli rajoitetusti kahdenvälisiä yhteyksiä, joihin 
kuului arkaluonteisten tietojen vaihto327. Esimerkiksi kyseisen työntekijän 
päiväämättömissä muistiinpanoissa mainitaan ”Espanjan markkinoiden valvonta: -
markkinaosuudet, - hinnastot, - kanavat”328. Tammikuun 9 päivältä 1989 olevissa 
muistiinpanoissa työntekijä toteaa: ”sovittiin Lett:n (Ranska) kanssa: noudattavat 
hinnastoa. Jos hinta nousee, vähentävät määrää.” ”Lett.” näyttää tarkoittavan erästä 
TMX:n työntekijää329. Työntekijän muistiinpanoissa 16 päivältä helmikuuta 1989 
mainitaan tavoitteina ”positiivinen yhteistyö, ei romahdusta, ei hintasotaa… 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Ranskaa, Espanjaa, Skandinaviaa koskeva 
markkinakatsaus”330. Madridissa 7 päivänä maaliskuuta 1989 tehdyissä 
muistiinpanoissa todetaan: ”sovittiin, että määrät Suomeen ja Ruotsiin pysyvät 
samoina – emme suurenna määriä Saksassa”331.

(231) KM:n käsin kirjoitetuissa muistiinpanoissa 7 päivältä maaliskuuta 1989 mainitaan 
yhteydet OTK:n kanssa. Muistiinpanojen mukaan on vältettävä päällekkäisiä 

  
323 Komissio katsoo, että käsitteet ”johtoryhmä” (steering group) tai ”Vorstandsrunde” viittaavat 

johtotason kokouksiin.
324 Komissio katsoo, että käsitteet ”työryhmä” tai ”myyntiedustajat” viittaavat operatiivisen tason 

kokouksiin.
325 ”EDWD-kokouksiin” viitattiin toisellakin juomavesidirektiiviin (Drinking Water Directive) liittyvällä 

termillä ”DWD-kokoukset”.
326 Ks. 23550. Ks. lisäksi 7187, 30981.
327 Ks. esimerkiksi käsin kirjoitetut muistiinpanot: 11087, 11088 (ei päiväystä), 11088–11091 (9.1.1989), 

11091–11094 (16.2.1989), 11094–11095 (7.3. ”Madrid”), 11096–11098 (10.11.1988), joista käyvät 
ilmi keskustelut ja/tai arkaluonteisten tietojen vaihto ja jotka sisältävät tietoa kartellin luonteesta.

328 Ks. 11087, 11088.
329 Ks. 11088–11091.
330 Ks. 11091–11095.
331 Ks. 11094, 11095.
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investointeja ja ”päällekkäistä sotaa”. Muistiinpanoissa mainitaan ”työpajat” ”joka 
kolmas kuukausi” ”kaupallisia” ja ”teknisiä vaihtoja/käyntejä” varten332.

(232) Kesäkuun 9 päivänä 1989 KM lähetti OTK:lle vahvistuksen ja yksityiskohdat 
kokouksesta, jota oli suunniteltu Hampuriin 14 päiväksi (Fischereihafen-Restaurant) ja 
15 päiväksi kesäkuuta 1989 (Hotel Elysee). Kokoukseen oli määrä osallistua 
noin 10 KM:n ja OTK:n edustajaa. KM:n työntekijä ehdotti kokouksen asialistan 
osalta, että ”koska tämä on vasta alkua”, kumpikin osapuoli ”käyttäisi jaottelua 
tuoteryhmiin”, joihin sisältyisi erillisenä tuoteryhmänä vesi- ja viemäriputket333.
KM:llä oli 13 päivästä kesäkuuta 1989 lähtien334 hallussaan yksityiskohtaiset tilastot 
Outokumpu Copperin (sekä Suomen että Ruotsin tuotantolaitosten) vientimääristä. 
Tilastojen kansilehdellä oleva käsin kirjoitettu huomautus vahvistaa OTK:n kanssa sen 
myyntimääristä 14 ja 15 päivänä kesäkuuta 1989 käydyt keskustelut335. Tilastoissa on 
eritelty Euroopan yhteisöön tuodut määrät maittain ja tuoteryhmittäin336,
markkinaosuudet Italiassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Ranskassa, 
Portugalissa ja Tanskassa vuonna 1988 ja joissakin tapauksissa myös vuonna 1987337.

(233) Hampurissa 15 päivänä kesäkuuta 1989 tehdyissä OTK:n muistiinpanoissa selostetaan 
lyhyesti kokousta. Kokouksen aikana keskusteltiin yleisestä markkinatilanteesta 
(esimerkiksi kahden kilpailijan päällekkäisyyksistä). Kokousten tavoitteena oli 
”parantaa suhdetta”, ”välttää päällekkäisyydet”, ”välttää sota” ja ”tekninen yhteistyö”. 
KM ja OTK päättivät pitää kerran vuodessa yhteistyön hyödyllisyyttä pohtivan 
kokouksen, 6 ja 7 päivänä syyskuuta 1989 ”korkean tason kokouksen”338 ja toisen 
kokouksen loka-marraskuussa Kööpenhaminassa339.

(234) OTK:n päiväämättömissä muistiinpanoissa, jotka näyttävät olevan peräisin 15 päivänä 
kesäkuuta 1989 todennäköisesti KM:n340 kanssa Hampurissa pidetystä kokouksesta, 
selitetään, että vesi- ja viemäriputkialan yleinen tilanne on hyvin epävakaa ja riskialtis 
useista syistä. Muistiinpanoissa huomautetaan, että ”markkinat pitäisi järjestää” ja 
osuudet jäädyttää vuoden 1987 tasolle ja myöhemmin mukauttaa jollakin tavalla.
Lisäksi on ”TMX:n edun mukaista käynnistää järjestelmä jälleen” Ranskassa. Lisäksi 
keskusteltiin määristä ja kaupallisista ehdoista341.

(235) KM:n muistiinpanoista 15 päivältä kesäkuuta 1989 käy ilmi, että KM:n aloitteesta 
suunniteltiin Euroopan tason kokousta syyskuulle. Osanottajiksi on mainittu OTK, 
EM, Wieland ja KM. Muistiinpanojen mukaan samaan aikaan olisi ”jatkettava” 
keskustelua kotimaan markkinoilla342.

  
332 Ks. 30979. 
333 Ks. 7184, 7185. Vahvistus KME:n osallistumiselle löytyy Outokummun muistiinpanoista (11440).
334 Ks. 30967, alkukirjaimet.
335 Ks. 30968–30977.
336 ”Stangen/Profile aus Cu, Bänder aus Cu, Bleche/Scheiben aus CU”, ”Rohre aus CU, gerade, 

Wanddicke > 0,6 mm”, ”</= 0,6 mm”, ”Rohre aus CU, in Ringen, Wanddicke > 0,6 mm”, 
”</= 0,6 mm”, ja muut putket, joiden valmistusaine on ”CuZn”.

337 Ks. 30968–30977.
338 Ks. 11440 ja kokouksen muistiinpanot (11444).
339 Ks. 11440–11443.
340 Ks. 11438, jossa käsitellään mahdollisuutta neuvotella IMI:n ja Wednesburyn kanssa.
341 Ks. 11436–11439. Ks. lisäksi Outokummun työntekijän muistiinpanot 11431–11433 ja 11434–11435, 

jotka koskevat kahta muuta kokousta.
342 Ks. 7183.
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9.2. Kokoukset aikajärjestyksessä syyskuusta 1989 maaliskuuhun 2001

9.2.1. 1989

(236) OTK:n mukaan ensimmäinen Euroopan laajuinen kokous, jonka seurauksena tietoja 
alettiin vaihtaa järjestelmällisesti, pidettiin 29 päivänä syyskuuta 1989 Zürichissä 
(Airport Forum). Kokoukseen osallistuivat kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
suurimpien tuottajien ylimmät johtajat. Paikalla olivat KM:n, Wielandin, EM:n/LMI:n 
(ks. alaviite 51), BCZ:n, IMI:n343 ja OTK:n344 edustajat. Aloitteen kokouksesta teki 
KME, joka myös toimi puheenjohtajana345. Kokousta edeltävänä päivänä järjestettiin 
SANCO-ryhmän kokous346. OTK:n muistiinpanoissa esitetään tarkemmin 
yhteistyöperiaatteita ja SANCO-järjestelyjen merkitystä suurten kilpailijoiden välisen 
yleisen eurooppalaisen yhteistyön pohjustajana (epävirallinen käännös)347:

”Tavoite – pyrkiä pitämään korkean hintatason maiden hinnat edelleen korkeana –
mikäli mahdollista edelleen nostamaan.

Markkinoiden kehitystä seuraamalla kukin suhteellisen osuutensa pitämällä on valmis 
vähentämään volyymejä tilanteen huonontuessa.

Sopimus koskee vesi-, lämpö- ja kaasuasennusputkia. KMO ei ollut valmis lukemaan 
näihin muovitettuja putkia vaan lukee ne teollisuusputkiksi.

Tiedonvälityksessä ei käytetä ulkopuolista yhtiötä vaan toimitaan suljetussa piirissä –
nyt mukana olleet yritykset + TMX avoimin luvuin. Sihteerinä toimii Mr.[…], joka oli 
laatinut IWCC:n vesijohtotilastojen perusteella arvion kulutuksesta, tuonnista, 
viennistä ja tuotannosta maittain – arvio ei ole totuudenmukainen. IMI? oli laatinut 
myös tilaston kaikista kupariputkista.

Sovittiin, että i[…] lähettää kullekin blancot kaavakkeet johon kukin täyttää 
maakohtaiset ja yhtiökohtaiset lukunsa. Tanska luetaan Skandinaviaan. [BCZ:n 
työntekijä] ja me katsomme luvut ennen lähettämistä. Myös maakohtaiset luvut 
Skandinaviasta tulee olla käytettävissä. Lomakkeet täytyy palauttaa […]lle lokakuun 
puoliväliin mennessä. […] tekee yhteenvedon ja jakaa sen välittömästi osanottajille.

Seuraava kokous 17.10. klo 11.00 Amsterdamin kentän neuvotteluhuoneessa. [OTK:n 
työntekijä] hoitaa ja informoi paikan tarkemmin. 

Vuosien 87, 88 ja ensimmäisen vuosipuoliskon 1989 sekä ennusteiden vuodelle 1990 
avulla pyritään määrittelemään [epäselvä] vuodelle 1990 29.11. klo 10.30 
pidettävässä kokouksessa (Zürich – järjestelijänä IMI).

Informaatiota ei tule toistaiseksi antaa tämän ryhmän ulkopuolelle.

  
343 Useissa IMI:ltä peräisin olevissa päiväämättömissä ”julisteissa” näkyy muistiinpanoja, jotka ovat 

ilmeisesti peräisin kilpailijoiden kokouksista (aiheita olivat esimerkiksi markkinatilastot, osuuksien 
valvonta, hinta-/asiakasrakenteet, ”pelin säännöt”); ks. 28812–28859.

344 Ks. 11456–11461, 11763, 32708.
345 Ks. 32708.
346 Ks. 11460, 11461, 32657, 32658.
347 Ks. 11460, 11461, 32657, 32658.
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Muuta

- Markkinatilanne yleisesti edellisen päivän SANCO-klubin kokouksen (ei 
ilmeisesti kovin yksimielinen) näytti olleen seuraava: Italia + 2 %, Hollanti ± 
0, Saksa ± 0, Yhdistynyt kuningaskunta – 1– – 2 %, Ranska mahdollisesti – 1.

- Ongelma-alue on Espanja.

- Kaikkien tulisi noudattaa markkinajohtajan myyntiperiaatteita lista –
alennukset.

- Saksassa Outokummun pitäisi saada – 34- - 35 %

- Ongelmiksi todettiin C&L ja Silmet.

- [BCZ:n työntekijä] ilmeisesti neuvottelee HME:n ostosta.”

(237) Henkilökohtaisissa muistiinpanoissaan, jotka on tehty heti kokouksen jälkeen 
todennäköisesti paluulennolla Suomeen, OTK:n työntekijä pohti tehtyjen sopimusten 
merkitystä ja sisältöä sekä kokousten tulevia tavoitteita:

”Lisää keskustelua

1. Valvonnan periaatteet

- määrien rajoittaminen kysynnän mukaan

- hintojen korottaminen pulan vuoksi

- tiivis yhteistyö

- maakohtaiset suurimpien toimittajien kokoukset jatkuvat markkinajohtajan 
johdolla

- huippujohdon valvontakokous…

3. Jäädyttämisen periaatteet

- markkinaosuudet markkinatilanteen mukaan

- kuinka toimitaan asiakkaita vastaan; kuinka toimitaan yhteistyössä, kun joku 
on menettämässä asemaansa.”348

(238) Koska kuparisia vesi- ja viemäriputkia koskevia luotettavia tilastoja ei ollut, OTK:n 
muistikuvien mukaan kokouksen eräänä tavoitteena oli organisoida markkinaosuuksia 
ja määriä koskeva tietojenvaihtojärjestelmä349. Sen seurauksena osapuolet kehittivät ”
[…]-taulukon”. Järjestelmä oli seuraava: Jokainen tuottaja toimitti […]lle 
maakohtaiset tiedot toimittamistaan määristä kuukausittain tai neljännesvuosittain. 
Näiden lukujen perusteella […] laati taulukon, joka sisälsi kerätyt tiedot. Sen jälkeen 

  
348 Ks. 11462.
349 Ks. 23551, 11763, 32708.
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tietoja käsiteltiin kokouksissa. Kokouksia järjestettiin usein tietojenkeruun jälkeen350.
Toisinaan tietoja annettiin ainoastaan kokouksissa351.

(239) OTK selitti, että kokousten päätavoite oli suojella suurimpien tuottajien 
kotimarkkinoita ja jäädyttää markkinaosuudet edellisten viitekausien myyntilukujen 
perusteella. Toinen tavoite oli välttää hintasodat352. […]-taulukoihin sisältyi ainakin 
myöhemmässä vaiheessa määrällistä tietoa (myynnistä ja tavoitteista), joka koski 
kaikkia jäsenvaltioita ja Sveitsiä353.

(240) OTK:n mukaan 29 päivänä syyskuuta 1989 pidetyssä kokouksessa päätetty yhteistyö 
johti kahden tason, operatiivisen ja johtotason, kokouksiin354. Lisäksi yritysten 
edustajat olivat yhteydessä toisiinsa kuparialan kansainvälisissä toimialajärjestöissä355.

(241) OTK muistaa, että syyskuusta 1989 noin vuoden 1992 loppuun järjestettiin kaksi tai 
kolme johtotason kokousta. Operatiivisen tason kokouksia pidettiin useammin, ehkä 
kolmesti tai neljästi vuodessa vuoden 1991 loppuun usein Zürichissä tai 
Frankfurtissa356.

(242) OTK:n päiväämättömissä muistiinpanoissa, joiden otsikkona on ”Frankfurt”, viitataan 
järjestelyjen yleisiin periaatteisiin:

”Pääperiaatteet: 1. Markkinaosuuksien jäädyttäminen… näyttää siltä, että 
jäädytysosuudet olisi alkuvuosi 1988. Yhteistyöryhmä – markkinointipäälliköt… 
Listahinnoittelujärjestelmä… Bruttohintajärjestelmä – alennukset?... Tavoite: Estää 
hintasota – nostaa hintoja – jäädyttämällä markkinaosuudet… Jäädytysajankohta… 
alkuv. 1988, 6/12 mukaiset osuudet… Kotimaan toimittajille pitäisi taata 65–80 %... 
Listahinnoittelujärjestelmä…”357

(243) OTK selitti, että osanottajat vaihtelivat kokouksen sisällön mukaan358. Vaikka se ei 
pystynytkään kertomaan jokaisen kokouksen osanottajia, se ilmoitti, että johtotason 
kokouksiin osallistui EM:n, KM:n, OTK:n ja Wielandin johtajia359. Operatiivisen 
tason kokouksiin osallistui yleensä EM:n, KM:n, OTK:n, Wielandin, BCZ:n, TMX:n, 
IMI:n ja toisinaan myös pienempien tuottajien operatiivista johtoa360. Vuoden 1992 

  
350 Ks. 32708, 31816–31818.
351 Ks. 31818.
352 Ks. 23551, 23552, 32708.
353 Ks. johdanto-osan (249) kappale. Ks. myös Outokummun työntekijän muistiinpanot, joissa on tietoa 

(Outokummun) määristä Saksassa, Italiassa, Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, 
Benelux-maissa, Espanjassa, Portugalissa, Kreikassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Skandinaviassa 
(Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa); 11463, 23551, 31816.

354 Ks. 32708.
355 Ks. 23552.
356 Ks. 23551, 23552, 32708, 32709 (”muutaman kerran”). Ks. esimerkiksi Outokummun työntekijän

muistiinpanot Frankfurtin kokouksesta (11099–11102); muistiinpanoissa mainitaan määriä ja aikomus 
jäädyttää markkinaosuudet ja järjestää tietojenvaihto.

357 Ks. 11099–11102.
358 Ks. 23551.
359 Ks. 11763.
360 Ks. 11763, 32708.
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paikkeilla kokouksiin osallistui myös Wednesbury361. Operatiivisen tason kokouksien 
puheenjohtajana toimi tavallisesti KM362.

(244) OTK selitti, että kokouksista tärkeimpiä olivat myöhään syksyllä (loka-marraskuun 
paikkeilla) pidetyt kokoukset. Näissä kokouksissa arvioitiin markkinoiden vuotuista 
tilannetta. Tämän perusteella osanottajat sopivat suunnitelmista ja määrittivät 
markkinaosuudet tulevalle vuodelle363. Operatiivisen tason kokouksissa keskityttiin 
markkinaosuuksien valvontaan ja koko markkinoiden kehitykseen364.

(245) OTK:n mukaan kokouksiin liittyi myös jonkinlaista hintojen yhteensovittamista. 
Kunkin maan markkinajohtaja koordinoi tiedonvaihtojärjestelmää ja esitteli hinnaston 
kyseisen maan markkinoiden pohjaksi365. Tarkoituksena oli myöntää samat alennukset 
hinnastoista. Alennukset ja hinnat vaihtelivat jakelutason mukaan (suuret 
maahantuojat, tukkumyyjät jne.)366.

(246) Todisteiden perusteella vuonna 1989 pidettiin lisäksi ainakin kaksi muuta kokousta, 
joista 17 päivänä lokakuuta 1989 Amsterdamin Schipholin lentokentällä 
(kokoushuoneessa) pidetyn kokouksen järjesti OTK ja 29 päivänä marraskuuta 1989 
Zürichissä pidetyn kokouksen IMI367. OTK:n vastuulla oli järjestää ensimmäinen 
operatiivisen tason kokous Zürichissä 29 päivänä syyskuuta 1989 pidetyn johtotason 
kokouksen jälkeen. Se ilmoitti, että kyse oli todennäköisesti 17 päivänä lokakuuta 
1989 pidetystä kokouksesta, joka pidettiin luultavasti Kööpenhaminassa eikä 
Amsterdamissa368.

(247) Muellerin mukaan EM järjesti vuonna 1989 (tai vuonna 1990) kokouksen 
Roomassa369. Kokoukseen osallistuivat EM, KM, OTK, Wieland, IMI ja 
Wednesbury370. Kokouksessa keskusteltiin […]-taulukon myyntimäärätiedoista. […]-
taulukko oli A3-kokoa oleva matriisi, joka sisälsi yrityskohtaista markkinatietoa, jota 
osanottajat olivat aiemmin toimittaneet EM:lle371. Kokouksen jälkeen Wednesbury ja 
muut yritykset toimittivat tiedot […]lle. Mahdollisesti keskusteltiin myös hinnoista372.
OTK vahvisti, että Roomassa pidettiin näihin aikoihin kokous, johon osallistui kaksi 
OTK:n edustajaa373.

9.2.2. 1990

(248) Joulukuun 17 päivänä 1990 KM laati sisäisen asiakirjan, jossa esitettiin lyhyesti sen 
päätös soveltaa uutta hinnastoa ja/tai hintaryhmää ja määrittää saksalaisten SANCO-
tuottajien (KM ja Wieland) alennusprosentiksi 27–30 prosenttia (3–5 tonnia) ja 

  
361 Ks. 32709.
362 Ks. 32709.
363 Ks. 32708, 32709.
364 Ks. 32709.
365 Ks. 23551.
366 Ks. 23551.
367 Ks. 11460, 11461, 32657, 32658, 11763.
368 Ks. 32709, 31819, 31820.
369 Ks. 0018, 15949.
370 Ks. 0018, 0019.
371 Ks. 0019.
372 Ks. 0019, 0986, 15949.
373 Ks. 32709.
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32 prosenttia (suurasiakkaat), ulkomaisten SANCO-tuottajien alennukseksi 
enintään 35 prosenttia (suurasiakkaat) ja muiden kuin SANCO-tuottajien alennukseksi 
enintään 38 prosenttia374. Vaikuttaa siltä, että KM tiesi, mitä alennuksia OTK aikoi 
myöntää suurimmalle asiakkaalleen. Asiakirjassa todetaan, että OTK aikoi soveltaa 
samaa ”hintajärjestelmää”. Komissio katsoo, että asiakirjassa mainittu hintajärjestelmä 
on se, jota KM ehdottaa samassa asiakirjassa375.

9.2.3. 1991

(249) Vuonna 1989 perustetun tietojenvaihtojärjestelmän osanottajien ja EM:n välisen 
kirjeenvaihdon perusteella kilpailijat vaihtoivat tietoja myyntimääristä Lontoossa 
12 päivänä maaliskuuta 1991 pidetyn IWCC:n kokouksen yhteydessä376. EM lähetti 
5 päivänä huhtikuuta 1991 faksin (ja taulukoita) seuraaville tietojenvaihtojärjestelmän 
osanottajille: BCZ, IMI, Glynwed Tubes, Wieland, KM, OTK, TMX ja EM. Jaettu 
taulukko sisältää eriteltynä tiedot EM:n, TMX:n, KM:n ja Wielandin (yhdistettynä), 
IMI:n ja Wednesburyn (yhdistettynä), OTK:n ja BCZ:n myyntimääristä ja 
markkinaosuuksista vuosina 1989, 1990 ja 1991 seuraavissa maissa (joissakin 
tapauksissa yhdistettynä): Italia, Ranska, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta/Irlanti, 
Skandinavia, Espanja, Itävalta, Sveitsi, Benelux-maat: Belgia/Alankomaat, Kreikka ja 
Portugali377.

(250) EM:n selitysten mukaan luvut laskettiin ”sekä Lontoossa 12 päivänä maaliskuuta 
pidetyssä kokouksessa saatujen tietojen että muiden osanottajien sen jälkeen 
toimittamien tietojen perusteella”. KM laati ja esitti uuden taulukon, johon sisältyi 
vuoden 1991 budjettia koskeva uusi olettamus. Taulukkoa oli tarkoitus käyttää 
keskustelun ja sopimuksen pohjana 25 päivänä huhtikuuta 1991 pidettävässä 
kokouksessa378.

(251) TMX:n muistiinpanoista 25 päivältä syyskuuta 1991 voi päätellä, että kilpailijat 
tapasivat Frankfurtissa. Ei ole voitu vahvistaa, keskusteltiinko tilaisuudessa myös 
kuparisista vesi- ja viemäriputkista379.

(252) Jossakin vaiheessa vuonna 1991 KM varoitti osanottajia, että ”Saksan jakojärjestelmää 
koskevia luottamuksellisia tietoja oli vuodettu asiattomasti. Hän [KME:n 
työntekijä]neuvoi osanottajia, että jakojärjestelmä olisi lopetettava ja kaikki siihen 
liittyvät asiakirjat olisi tuhottava”380.

9.2.4. 1992

(253) Toinen taulukko, joka käsittää vuosien 1991 ja 1992 luvut ja käsin kirjoitetut arviot 
vuodelle 1993, on rakenteeltaan samanlainen kuin 12 päivänä maaliskuuta 1991 
pidetyn kokouksen taulukko (määrät/markkinaosuudet/maat) ja käsittää EM:n, 
TMX:n, KM:n, Wielandin, BCZ:n, IMI:n, OTK:n, Desnoyersin, ”Austria Metalin”, 

  
374 Ks. 31135, ”dürfte… realistisch sein”.
375 Ks. 31135.
376 Ks. 32626.
377 Ks. 23635, 23636.
378 Ks. 32626.
379 Ks. 5308–5312.
380 Ks. 15949, 15950.
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Sillin, Wednesburyn ja Hettstedtin luvut381. OTK:n toimittamista muista taulukoista 
käy ilmi, että tietojenvaihto jatkui ainakin vuoden 1993 tai 1994 ajan382. Yhdistyneen 
kuningaskunnan vuoden 1994 markkinoita koskevaan taulukkoon sisältyy IMI:tä, 
Wednesburyä, TMX:ää/EM:ää, KME:tä, OTK:ta, BCZ:aa, Wielandia, HME:tä, 
Halcoria ja Brazilia koskevat tiedot383. Ranskaa, Saksaa, Yhdysvaltoja/Irlantia, 
Benelux-maita, Skandinaviaa ja Espanjaa koskevat käsin kirjoitetut taulukot sisältävät 
toteutuneet ja osin korjatut luvut maaliskuuhun 1993 asti384.

(254) Vuonna 1992 KM perusti OTK:n kanssa työryhmät (”myynti”, ”tuotanto” ja 
”rakenne”) ja järjesti useita kokouksia385.

(255) TMX:llä oli hallussaan useita taulukoita ja muistiinpanoja, joista joihinkin sisältyy 
tietoja myyntimääristä ja muuta kaupallista tietoa kilpailijoista386.

(256) Maaliskuun 26 päivänä 1992 eräs EM:n työntekijä tapasi IMI:n edustajan EM:n 
toimistossa Milanossa. Seuraavana päivänä EM:n työntekijä tiedotti asiasta KM:n ja 
TMX:n johtajille387.

”[…]; hän korosti tässä kohdassa, että konsernin myynti Englannissa on vähentynyt 
voimakkaasti samaan aikaan kun englantilaisten tuottajien paine määriä ja alhaisia 
hintoja kohtaan Manner-Euroopassa ja lähinnä Saksassa, Ranskassa ja Alankomaissa 
on ollut kova.

[EM:n työntekijä] esitti myös mielipiteenään, että tällainen tilanne ei voi jatkua ilman, 
että konserni reagoi siihen...

[EM:n työntekijä] painotti, että jos haluamme puolustaa hintatasoa Euroopassa Itä-
Euroopasta tai muista maista tulevien yritysten hyökkäykseltä, SANCO-tavaramerkillä 
olisi tuotettava ja myytävä laadukasta tuotetta. Hän korosti voimakkaasti, että [… 
IMI:n työntekijä] on saatava ymmärtämään edut, joita koituu liittymisestä SANCO-
ryhmään… Hän julisti ryhmittymän nimissä … ja myös muiden SANCO-tuottajien 
nimissä, että ylimenokaudella ne eivät tee hyökkäystä Yhdistyneen kuningaskunnan 
markkinoilla. Hän ilmoitti olevansa vakuuttunut siitä, että heti kun IMI liittyy SANCO-
ryhmään, myös Outokummun on pakko tehdä samoin…

  
381 Ks. 32627.
382 Ks. käsin kirjoitetut taulukot sivuilla 32632–32639, lisäksi 32630, 32631.
383 Ks. 32630.
384 Ks. käsin kirjoitetut taulukot sivuilla 32632–32639.
385 Ks. kutsut/ehdotukset, jotka koskevat kokousta 27 päivänä helmikuuta 1992 (11273) ja 18 päivänä 

kesäkuuta 1992 (11272).
386 Taulukot sisältävät myyntimääriä koskevia tietoja, jotka ovat peräisin jopa vuodelta 1987. Taulukot on 

laadittu 9 päivän maaliskuuta 1992 ja 18 päivän joulukuuta 2000 välisenä aikana (5462–5508). 
Ks. myös taulukot 27 päivältä maaliskuuta 1998 (5408–5410), käsin kirjoitetut muistiinpanot 
(5411-5414), taulukot 18 päivältä helmikuuta 1998 (5415–5420), taulukot 13 päivältä helmikuuta 1998 
(5421–5427), käsin kirjoitetut taulukot ”perustana tammikuu 1998” (5428–5431), käsin kirjoitetut 
muistiinpanot (5434–5435).

387 Ks. 10826 (kokouksen yleistä sisältöä kuvaileva kirje), 10827, 10816–10818 (muistio). EM:n ja 
Bolidenin välinen kokous (10847–10851), EM:n ja Outokummun yhteydenpito (10830, 31514).
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... Eurooppalaiset tuottajat voisivat sitoutua olemaan tekemättä tarjousta 
Wednesburyn ostamiseksi helpottaakseen sen vararikkoa.”388

(257) IMI:n 1 päivänä huhtikuuta 1992 EM:lle lähettämässä kirjeessä mainitaan ”keskustelut 
[…] jotka koskevat […] metallin hankintoja” ja ”IMI:n strategia”. […]n tilastojen 
perusteella EM olisi ”kohta valmis keskustelemaan suunnitelmasta”389. Mainitut KM:n 
ja EM:n väliset keskustelut koskivat ”IMI:n ja Outokummun liittymistä SANCO-
ryhmään” ja ”Wednesburyn ostamista sen sulkemiseksi”390.

(258) EM:n TMX:lle ja KM:lle lähettämän kirjeen mukaan KME-konserni suunnitteli 
järjestävänsä OTK:n, BCZ:n, Wielandin ja IMI:n kanssa kokouksen, jossa

- ”tutkitaan tilannetta vesiputkien alalla Euroopassa sekä kuluttajasuuntauksen 
että tuotantokapasiteetin kannalta;

- keskustellaan mahdollisesta strategiasta liiallisen tuotantokapasiteetin 
rajoittamiseksi ja SANCO-putkien tuottajien/myyjien lisäämiseksi.”391

(259) Keskustelua tilanteesta ”vesiputkien alalla Euroopassa sekä kuluttajasuuntauksen että 
tuotantokapasiteetin kannalta” ja ”mahdollisesta strategiasta liiallisen 
tuotantokapasiteetin rajoittamiseksi” käytiin (ainakin) EM:n, KM:n, TMX:n, BCZ:n, 
Wielandin ja IMI:n kesken Budapestissa 13 päivänä toukokuuta 1992 pidetyn IWCC:n 
kokouksen aikana392.

(260) ”Kulutuksen – tuotannon” ja ”mahdollisten toimien” tutkimiseksi ja ”tonnimäärien 
tarkastelemiseksi” hintavertailua varten EM, KM, BCZ, Wieland ja (ainakin) IMI 
kokoontuivat 7 päivänä heinäkuuta 1992 Frankfurtissa393.

(261) Lisäksi OTK toimitti osittain päiväämättömiä taulukoita ja muistiinpanoja 
vuosilta 1992–1994. Ne ovat peräisin kilpailijoilta, yhteydenpidosta kilpailijoiden 
kanssa ja/tai kilpailijoiden kokouksista. Asiakirjat sisältävät tietoa Yhdistyneen 
kuningaskunnan vuoden 1994 myyntimääristä ja hinnoista Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa eri ajanjaksoilta vuonna 1994, määrällistä tietoa Alankomaista 
vuodelta 1993, muistiinpanoja keskusteluista ja taulukoita, jotka koskevat 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa/Irlantia, Ranskaa, Skandinaviaa, Espanjaa, Saksaa, 
Benelux-maita (vuosilta 1992, 1993 ja 1994)394.

(262) Wieland, BCZ, IMI ja OTK kokoontuivat 16 päivänä syyskuuta 1992 Lausannessa 
IWCC:n kokouksen yhteydessä395.

  
388 Ks. 10816–10818.
389 Ks. 10809, 10811.
390 Ks. 31495.
391 Ks. 10819; ks. myös IMI:n ja EM:n kirjeenvaihto (11023, 11024).
392 Ks. 10819, 10820, 10853, 10982, 11019–11021, 11023, 11024.
393 Ks. 10820, 10853, 10982 (kutsut), 10985 (Wielandin vahvistus).
394 Ks. 22789–22814. 
395 Ks. 31506, 10854. EM:n ei tarvinnut osallistua.
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(263) OTK vahvistaa, että vuoden 1991 lopusta vuoteen 1994 kokoukset jatkuivat, tosin 
vähemmän säännöllisesti kuin syyskuun 1989 ja vuoden 1991 lopun välisenä 
aikana396.

(264) OTK muistaa, että sen työntekijät osallistuivat Zürichissä (”Airport Forum”, huone nro 
4) 4 päivänä marraskuuta 1992 pidettyyn johto- ja operatiivisen tason kokoukseen397.
Kokous oli alun perin tarkoitus pitää 16 päivänä syyskuuta398. KM osoitti kutsun 
IMI:lle, BCZ:lle, Wielandille, OTK:lle, EM:lle ja TMX:lle399. OTK:n mukaan KM:n 
työntekijä toimi puheenjohtajana400. OTK muistaa, että […]-taulukko esiteltiin. 
Kunkin yhtiön senhetkisiä markkinaosuuksia verrattiin aiottuihin osuuksiin401.

(265) KME:n mukaan ”työryhmän” kokous pidettiin Zürichissä (Regensdorf, Trend Hotel) 
4 päivänä joulukuuta 1992. Paikalla oli KM:n, EM:n ja Wielandin työntekijöitä402.
KME:n yleisen kuvauksen mukaan keskustelun aiheina olivat markkinoiden 
kehityssuuntaukset, hinnoittelumallit, markkinaosuuksien jakaminen ja hintatavoitteet 
keskeisillä Euroopan markkina-alueilla (Belgia, Espanja, Ranska, Saksa ja 
Alankomaat)403. KME ilmoitti, että tämä kokouksen jälkeen pidettiin useita kokouksia 
heinäkuuhun 1994 asti404.

9.2.5. 1993

(266) OTK ilmoitti, että OTK, KM, IMI ja Wieland tapasivat 18 päivänä maaliskuuta 1993 
Zürichissä (”Zurich Airport Forum”) tarkastellakseen markkinoiden kehitystä 
vuoden 1993 alussa405. Kirjeenvaihdon mukaan edellinen kokous pidettiin 
25 ja 26 päivänä tammikuuta 1993406.

(267) Jossain vaiheessa maaliskuun 29 päivän ja huhtikuun 4 päivän 1993 välisenä aikana 
pidettiin IWCC:n kokous Milanossa. Siihen osallistui Wednesburyn, EM:n ja OTK:n 
työntekijöitä. Tämän kokouksen yhteydessä Wednesbury ja EM sopivat tiettyjen 
Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoita koskevien tietojen vaihtamisesta407.
Wednesbury ja OTK järjestivät kokouksen Porissa (Suomi) keskustellakseen 
myyntimääristä ja alennuksista esimerkiksi Skandinavian ja Saksan markkinoilla408.

(268) KME:n mukaan ”alakohtainen ECPPC-kokous” pidettiin 2 päivänä kesäkuuta 1993 
Zürichissä (Regensdorf, Trend Hotel). Kokoukseen osallistui KM:n työntekijöitä409.

  
396 Ks. 23552.
397 Ks. 32709, 22815 (kutsu).
398 Ks. 22815.
399 Ks. 31536, 22815.
400 Ks. 32709.
401 Ks. 32709.
402 Ks. 22367, 22369–22373 (matkakulut ja työryhmän osanottajien osalta ”Bewirtungskosten –

Abrechnung”).
403 Ks. KME:n yleisluonteinen kuvaus Zürichin kokouksista (32540–32542, 32052, 32053).
404 Ks. 32053.
405 Ks. 32507, 31540, 31448: kokous oli alun perin tarkoitus pitää 21 päivänä helmikuuta 1993 tai 

18 tai 23 päivänä maaliskuuta 1993 (31450, 32710).
406 Ks. 32507, 31540, 31448.
407 Ks. 0357–0358, 0393–0398.
408 Tarkempia tietoja sivuilla 0358–0362 ja 0400–0404, 15951.
409 Ks. 22367, 22373–22376 (matkakulut ja SANCO-kokouksen osalta ”Bewirtungskosten-Abrechnung”).
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KME:n mukaan kuvattu kokous kuului ”Zürichin” kokouksiin. Matkakulujen mukaan 
pidettiin myös SANCO-kokous410.

(269) OTK:n sisäisessä faksissa 1 päivältä syyskuuta 1993 mainitaan Desnoyersin toivomus 
muodostaa muiden kuin SANCO-tuottajien ryhmä, mitä ei OTK:n mukaan kuitenkaan 
koskaan tapahtunut411.

(270) OTK ilmoitti, että OTK, KM, Wieland ja IMI tapasivat Pariisin lentokentän Hilton 
Hotelissa 9 päivänä syyskuuta 1993 keskustellakseen yleisesti markkinatilanteesta412.

(271) OTK muistelee, että Frankfurtissa (Hotel Gravenburgh Kempinski) pidettiin 
29 päivänä marraskuuta 1993 kokous, jossa KM:n, IMI:n ja Wielandin johtajat 
keskustelivat Saksan, Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Espanjan 
markkinoista. Kokoukseen on mahdollisesti osallistunut myös operatiivisen tason 
edustajia, sillä kokouksessa käsiteltiin tiettyjä markkina-alueita413.

(272) KME selitti, että toinen Zürichin kokous pidettiin 17 päivänä joulukuuta 1993. 
Kokouksessa oli KM(E):ltä vain yksi edustaja414. KME:n mukaan tämä kokous kuului 
Zürichin kokouksiin415.

(273) OTK:n päiväämättömässä sisäisessä muistiossa käsitellään kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien markkinatilannetta Euroopassa vuosina 1992–1993. Siitä käy ilmi, että 
mukana olleet kilpailijat keskustelivat kaupallisista ehdoista ja myynnistä416. Vaikka 
keskustelun kohteena olleet luvut eivät ilmeisesti ole tarkkoja eri maiden osalta, niistä 
selviää, että saksalaiset ja IMI olivat kasvattaneet (yhteensä) osuuksiaan Euroopassa. 
Sen sijaan BCZ ei ollut vielä toimittanut omia lukujaan. IMI oli kasvattanut vientiään 
aggressiivisesti, kun taas OTK:n osuus sen kotimarkkinoilla ja Saksassa oli hieman 
laskenut.

(274) Maakohtaisesta markkinatilannekatsauksesta selviää, että OTK on tietoinen 
kilpailijoidensa strategioista ja ehdottaa erääksi SANCO-ryhmän tavoitteeksi pitää 
hinnat korkeina (epävirallinen käännös):

Saksan osalta: ”… SANCO-klubin sisällä […] on häirikkö – kuten joka paikassa, 
hakee asiakkaita putkille, jotka ennen toimitti WW:lle… SANCO-klubi on pystynyt 
pitämään SANCO-putken hinnan yllättävän korkeana mutta nyt myös se on joutunut 
puristukseen ja tulossa alas... Saksalaiset sanovat markkinan pienenevän tänä vuonna 
~6 % – ei pidä paikkaansa!...”

Ranskan osalta: ”…IMI on lisännyt toimituksiaan – ilmeisesti toimineet yhteistyössä 
TMX:n kanssa ja sopineet Brosettin ja Wolseleyn (UK) toimituksista. Ranskassa 
nostettiin alkuvuonna hintoja, mutta kaikki myivät vanhaan listaan – myös TMX 
vaikka ei tunnusta. Kotimainen kilpailu on kovaa ja TMX työntää Desn. Deg viemään 

  
410 Ks. johdanto-osan (264) kappale ja asiakirja-aineiston sivut 32540–32542, 32052, 32053.
411 Ks. 23616, 23617, 23597.
412 Ks. 32710.
413 Ks. 32710.
414 Ks. 22367, 22377, 22378.
415 Ks. 32540–32542, 32052, 32053.
416 Ks. 32600–32607.
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enemmän ja enemmän mm. Espanjaan… Meidän strategiamme on myydä suunnitellut 
volyymit markkinahintaan…”

Espanjan osalta: ”… Hinnat ovat nyt tosi alhaalla eikä kauppaa kulutuksen vähyyden 
vuoksi voi oikeastaan tehdä millään hinnalla. Klubin jäsenet ovat vähentäneet 
toimituksiaan, eikä ongelmaa voida ratkaista yksin heidän kanssaan. Yritämme 
kuitenkin saada hinnannoston taakse tarpeeksi voimaa…”

Yhdistyneen kuningaskunnan/Irlannin osalta: ”…Lisäsimme vuodenvaihteen tietämillä 
toimituksiamme jonkin verran – korvasimme ei-eurooppalaisia putkia emmekä siten 
häirinneet markkinoita. Ilmeisesti mekin myimme vanhaan listaan kuten kaikki 
muutkin…”

Skandinavian osalta: ”…Englantilaiset tuoneet paljon enemmän mitä ilmoittaneet ja 
tahrineet markkinat. […] Hinnat ovat laskemassa – vaikka Skandinavian klubi pyrkii 
yhteistyöhön. Ilmeisesti IMI ja Gusum on tehnyt sopimuksen Nordinin kanssa, joka on 
neljän suuren tukkurin muodostama ostoryhmä […] Voisitko ottaa asian esille? 
Aikoinaan on sovittu, ettei kukaan tee sopimusta em. organisaation kanssa. 
Skandinavian klubin täytyy pitää myös vaikeina aikoina.”

Benelux-maiden osalta: ”Hollanti on varsin hyvin hoidossa. Volyymit entiset ja hinnat 
nousussa. TMX pyrkii lisäämään Hollannissa, koska HME on alkanut viemään 
Ranskaan.”

Yhteenvedossa tekijä huomauttaa, että ”vastuuntuntoisten tuottajien on kuitenkin 
pyrittävä taistelemaan hintojen puolesta”.

9.2.6. 1994

(275) OTK:n sisäisessä muistiossa 2 päivältä helmikuuta 1994 kuvaillaan vierailua EM:lle, 
jossa OTK:lle kerrottiin KM:n rakenteesta, organisaatiosta, johdosta, henkilökunnasta, 
raaka-aineista ja tuotantomääristä417.

(276) KME:n mukaan alakohtainen ECPPC-kokous pidettiin 23 päivänä helmikuuta 1994 
Zürichissä. Siihen osallistui KME:n työntekijöitä418. Kokous kuului niin sanottuihin 
Zürichin kokouksiin419.

(277) Muellerin mukaan Brysselissä (”Hotel Royal Windsor”) järjestettiin keväällä 1994 
kokous IWCC:n kuparisia vesiputkia käsittelevän komitean virallisen kokouksen 
jälkeen. Kokoukseen osallistuivat IMI, Wednesbury, KM, Wieland, OTK, Halcor, 
HME ja BCZ. Kokouksessa käsiteltiin hinnastoihin tehtäviä korotuksia, alennuksia ja 
myynnin rajoituksia ennen hinnankorotusten soveltamista. Muellerin mukaan IMI ja 
Wednesbury ehdottivat hinnankorotuksia ja vastaavia aiheita420. ”IMI ja Wednesbury 
esittivät yhdessä ehdotuksen hinnankorotuksesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 
Ehdotus pantiin myöhemmin onnistuneesti täytäntöön nostamalla hintoja useaan 
kertaan peräkkäin huhtikuun ja marraskuun 1994 välisenä aikana, jolloin 

  
417 Ks. 11032–11033.
418 Ks. 22367, 22379–22381 (matkakulut).
419 Ks. johdanto-osan (264) kappale ja asiakirja-aineiston sivut 32540–32542, 32052, 32053.
420 Ks. 0019–0020, 15951.
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kupariputkien hinta kohosi kaikkiaan noin 60 prosenttia.”421 Kokouksessa 
keskusteltiin mahdollisesti myös määrien jakamisesta/kiintiöistä Yhdistyneen 
kuningaskunnan osalta422.

(278) Toisessa lausunnossa Mueller selittää, että Irlannin markkinoiden todellisia ja 
tavoitemyyntimääriä koskeva kokous järjestettiin ”todennäköisesti joskus 1990-luvun 
puolivälissä” IWCC:n kokouksen jälkeen423. Käsin kirjoitetuissa muistiinpanoissa 
esitetään yhteenveto Irlannin markkinoiden myyntimääriä koskevista keskusteluista. 
Koska kumpikin Muellerin viiteasiakirjoista on kirjoitettu paperille, jossa lukee 
”Royal Windsor Hotel”, ne viittaavat todennäköisesti samaan kokoukseen. 
Muistiinpanoihin sisältyy luettelo, jossa mainitaan jokaisen kilpailijan osalta IMI:n 
arvio Irlantiin toimitetusta määrästä tonneina, kunkin yrityksen itse ilmoittama määrä 
ja ehdotettu alennettu myyntimäärä. Esimerkiksi IMI arvioi TMX:n myynniksi ”280”, 
TMX itse ilmoitti määräksi ”350” ja ennustettu myyntimäärä oli ”300”. Luetteloon 
sisältyy myös IMI:n, OTK:n, KM:n, Wielandin, Halcorin ja Wednesburyn luvut424.
Eräs OTK:n työntekijä muisteli, että IWCC:n kuparisia vesiputkia käsittelevän 
komitean kokous pidettiin 23 päivänä huhtikuuta 1994 Brysselissä ”Royal Windsor 
Hotelissa”. Hän selitti, että ennen virallista IWCC:n kokousta tai sen jälkeen on 
mahdollisesti pidetty epävirallinen kokous425. IWCC:n kutsusta selviää, että IWCC:n 
kokous pidettiin 23–25 päivänä maaliskuuta 1994 Windsor Hotelissa Brysselissä. 
Wallacen toimistosta löytyneistä käsin kirjoitetuista muistiinpanoista voi päätellä, että 
keskusteluja käytiin ainakin Irlannin markkinoista426.

(279) Maaliskuun ja joulukuun 1994 välisenä aikana EM ja OTK olivat keskenään 
kirjeenvaihdossa useiden suunniteltujen kokousten johdosta (huhti-, touko-, kesä, 
syys- ja joulukuussa). Kokousten aiheena oli muun muassa vesi- ja viemäriputkiin 
Euroopassa kohdistunut paine427. Tällä ajanjaksolla OTK oli yhteydessä myös 
Wielandiin428.

(280) KME:n mukaan Zürichissä pidettiin kokous 25 päivänä toukokuuta 1994. Siihen 
osallistui yksi EM:n edustaja429. OTK:n toimittamat muistiinpanot vahvistavat tämän 
kokouksen. Kyse oli operatiivisen tason kokouksesta430.

(281) Toukokuun 30 päivänä 1994 OTK vastaanotti KM:ltä faksin, joka sisälsi 
(todennäköisimmin KM:n) myyntilukuja tai vuoden 1994 neljän ensimmäisen 
kuukauden tiedot431. Muissa taulukoissa 9 päivältä ja 15 päivältä kesäkuuta 1994 
esitetään SANCO-tuottajien (KM, Wieland, BCZ, TMX ja EM) ja muiden kuin 
SANCO-tuottajien (”DG/DS”, Halcor, HME, IMI, OTK, ”WB” ja ”MKM”) 

  
421 Ks. 15951.
422 Lisäselvityksiä tietojenvaihdosta ja valvonnasta sivulla 15951.
423 Ks. 0367–0369.
424 Ks. muistiinpanot sivulla 0425 ja selitykset sivuilla 0367–0369.
425 Ks. 32710.
426 Ks. 3450–3453.
427 Ks. 10832–10841.
428 Ks. muistio, joka todennäköisesti laadittiin Wielandin kanssa pidettävää kokousta varten 

(11034-11035); Outokummun tiedot Wielandin kapasiteetista (11038).
429 Ks. 22367, 22382 (matkakulut).
430 Ks. 22738.
431 Ks. 22784.
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ensimmäisten viiden kuukauden ja vuoden 1993 myyntimäärät ja markkinaosuudet432.
Kesäkuun 3 päivänä 1996 TXM lähetti Outokummun työntekijälle faksilla tiedon siitä, 
että hinnastoa nro 19 sovellettaisiin kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien. Lisäksi 
faksissa mainittiin alennukset, joita myönnettäisiin seuraaville ryhmille: ”Ranskan 
SANCO”, ”maahantuotu SANCO”, ”tuonti & varasto” ja ”tuonti noudettuna 
lähettäjältä”433.

(282) Erään EM:n työntekijän matkakuluraportista ilmenee, että työntekijä osallistui 
kokoukseen Zürichissä 16 päivänä kesäkuuta 1994434. OTK vahvisti, että pidettiin 
operatiivisen tason kokous. Kokoukseen osallistuivat Wieland, IMI, Wednesbury, 
TMX, EM, HME, Halcor, Desnoyers, BCZ, MKM ja OTK. KME ei vahvistanut 
työntekijöidensä osallistumista, mutta OTK:n mukaan KME osallistui kokoukseen435.
OTK:n muistiinpanojen mukaan kokouksessa käsiteltiin lähinnä Saksan markkinoita, 
joilla hinnat olivat laskeneet ja markkinaosuuksia koskevien tietojen luotettavuus oli 
yhä kyseenalaisempaa. KM ja Wieland ilmoittivat muille aikovansa kostaa yhdessä, 
jos sovittuja sääntöjä ei noudatettaisi. Useat putkien valmistajat ilmoittivat, että ne 
noudattaisivat sovittuja määriä436.

(283) OTK:n muistiinpanoissa 16 päivänä kesäkuuta 1994 pidetystä kokouksesta 
vahvistetaan, että edellinen kokous oli 25 päivänä toukokuuta. Toukokuun 25 päivän 
kokouksessa tehtyjä sopimuksia koskevat tiedot vuotivat kohta sen jälkeen jakelijoille. 
Tiedon vuotaminen järkytti osanottajia, jotka ilmaisivat olevansa vastahakoisia 
osallistumaan enää kokouksiin, jos tieto ei pysyisi salassa. Wieland ja KM olivat 
valmiit tukemaan hinnankorotuksia kaikkialla Euroopassa huolimatta siitä, että niiden 
markkinaosuudet olivat laskeneet 15,8 prosenttia437. Wieland ilmoitti, että se myönsi 
noin 26 prosentin alennukset ”M/DS/ZO tilauksille, joiden koko oli 5-10 tonnia/tilaus” 
ja noin 28 prosenttia suurasiakkaille. BCZ:n vastaavat alennukset olivat 
29-31 prosenttia ja 32 prosenttia ja MKM:n 37–38 prosenttia ja 36 prosenttia. Muiden 
tuottajien (Buntmetall, HME, EM ja Desnoyers) alennuksista keskusteltiin myös438.
Kun jokainen oli esitellyt myyntitilanteensa Saksassa ja määristä oli sovittu 
(esimerkiksi IMI: ”pidetään kiinni periaatteista”), Outokummun työntekijä lähti 
kokouksesta viiden ja puolen tunnin jälkeen kommentoiden: ”Pidän kiinni ehdotetusta 
määrästä elokuun loppuun. Jos tämä ryhmä ei tule järkiinsä, menen mielelläni KM:n ja 
WW:n puolelle ja luovun määrää koskevista rajoituksista.”439

(284) Toukokuun 6 päivänä 1994 Wielandilta lähetettiin Kabelmetalille, OTK:lle, TMX:lle, 
EM:lle, IMI:lle ja Wednesburylle faksi, jossa oli kutsu ”kuparisia vesiputkia 
koskevaan kokoukseen 8. heinäkuuta 1994 Zurich Airport Forum Toweriin”440.
Kukaan osapuolista ei muista, pidettiinkö kokous441.

  
432 Ks. 22785, 22786.
433 Ks. 22787, 22788.
434 Ks. 32540, 32541, 32052, 32053. Ks. 22367, 22383 (ks. kuitenkin matkakuluraportin ristiriitaiset 

päivämäärät).
435 Ks. toisaalta 22367, 22383 (matkakulut) ja toisaalta 32710.
436 Ks. 32710, 22738–22743.
437 Ks. 22738, 22739.
438 Tarkempia tietoja löytyy sivuilta 22740 ja 22741.
439 Ks. 22742, 22743, 32710.
440 Ks. 0367 ja vastaava liite 11 (0422, 0423).
441 Ks. 0367.
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9.2.7. 1995

(285) Heinäkuusta 1994 vuoden 1995 loppuun kilpailijat tapasivat useaan otteeseen 
toimialajärjestöjen kokousten puitteissa442. Ei ole voitu vahvistaa, missä määrin näiden 
kokousten yhteydessä on esiintynyt kilpailunvastaista yhteydenpitoa. Kuparisten vesi-
ja viemäriputkien alalla aiemmin toimineen johtajan mukaan yhteydenpitoa jatkettiin 
kuitenkin vuoden 1995 puoliväliin saakka ja Euroopan tasolla pidettiin ainakin yksi 
kilpailunvastainen kokous touko-kesäkuussa 1995 mahdollisesti toimialajärjestön 
kokouksen yhteydessä; BCZ vahvisti tämän lausunnon. Kokoukseen osallistuivat BCZ 
ja muut Euroopan laajuisten kokousten tavanomaiset osanottajat443. KME:n selitysten 
mukaan vaikuttaa siltä, että mainittua yhteydenpitoa ei esiintynyt Tusconissa 
15-17 päivänä toukokuuta 1995 pidetyn IWCC:n kokouksen yhteydessä. KME 
ilmoitti, että sen työntekijöiden tiedossa ei ole kilpailunvastaista yhteydenpitoa 
”näiden [toimialajärjestön] kokousten yhteydessä” kyseisellä ajanjaksolla444. KME 
kuitenkin ”huomauttaa, ettei se voi täysin sulkea pois kilpailunvastaisia yhteyksiä”445.
Suullisessa kuulemistilaisuudessa OTK ei nimenomaan halunnut sulkea pois sitä 
mahdollisuutta, että kilpailuvastaisia yhteyksiä on saattanut olla, mutta se ei muista 
minkäänlaista yhteydenpitoa vuodelta 1995446. Entisen johtaman antama, BCZ:n 
vahvistama lausunto viittaa siihen, että kilpailunvastainen kokous pidettiin, eivätkä 
KME:n ja Wielandin selvitykset todista tällaista päätelmää virheelliseksi. Koska muut 
osanottajat eivät ole kuitenkaan vahvistaneet, että touko-kesäkuun 1995 paikkeilla 
olisi pidetty kokous eikä kokouksen tarkasta päivämäärästä ole tietoa, komissio 
katsoo, ettei myöskään ole näytetty toteen, että osapuolet ovat kokoontuneet Euroopan 
tasolla. Jossakin vaiheessa vuotta 1995 Boliden lopetti osallistumisen 
kartellikokouksiin.

9.2.8. 1996

(286) Wieland ilmoitti, että helmikuun 1 päivänä 1996 pidettiin kokous Stuttgartissa (”Hotel 
Mövenpick”). Kokoukseen osallistuivat Wieland, TMX ja EM447. Näyttää siltä, että 

  
442 Esimerkiksi heinäkuusta 1994 joulukuuhun 1996 KME:n työntekijöitä osallistui ainakin seuraaviin 

kuparisia vesi- ja viemäriputkia koskeviin tapahtumiin: 21./22.6.1994 ECPPC:n työryhmä Brysselissä; 
10.–14.7.1994 ECPPC:n kokous Sveitsissä; 19./20.7.1994 ECPPC:n kokous Frankfurtissa; 
18.-20.10.1994 ECPPC:n johtoryhmä Brysselissä; 21.–23.11.1994 ECPPC/myynninedistämiskomitea 
Brysselissä; 12./13.12.1994 ECPPC:n kokous Frankfurtissa; 21.–23.2.1995 myynninedistämiskomitea 
Lontoossa; 7./8.3.1995 kokous Zürichissä; 24.3.1995 mainoskampanjaa koskeva kokous Lontoossa; 
17./28.3.1995 myynninedistämiskomitean kokous Pariisissa; 29.–31.5.1995 ECPPC:n mainoskampanja 
Barcelonassa; 29.8.1995 Curpotherm-Werbungia koskeva ECPPC:n kokous Frankfurtissa, Sveitsissä; 
11./12.9.1995 ECPPC:n mainoskampanja Kööpenhaminassa; 18.9.1995 ECPPC:n johtoryhmä 
Brysselissä; 12.12.1995 ECPPC:n johtoryhmä Brysselissä; 31.1.–1.2.1996 ECPPC:n kokous 
Brysselissä; 18.–19.3.1996 IWCC:n kokous ja ECPPC:n kokouskomitea Barcelonassa; 30.5.1996 
ECPPC:n myynninedistämiskomitea Frankfurtissa; 12.6.1996 ECPPC:n kokous Brysselissä tai 
Budapestissa; 9.–10.12.1996 myynninedistämiskomitean kokous Brysselissä. Ks. lisäksi 31205–31224 
(matkakulut) ja 31271–31274 (pöytäkirjat).

443 Ks. 33420.
444 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antama vastaus väitetiedoksiantoon, s. 35.
445 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antama vastaus väitetiedoksiantoon, s. 35. Asia vahvistui 

28 päivänä marraskuuta 2003 pidetyssä suullisessa kuulemistilaisuudessa, jossa KME:n edustaja selitti, 
että ”KME ei voinut sulkea pois” mahdollisuutta, että tällaista yhteydenpitoa oli esiintynyt.

446 Ks. ”Copper Plumbing Tubes – Oral hearing – Outokumpu Speaking Notes” 28 päivältä marraskuuta 
2003, diat 12 ja 13.

447 Ks. 22875.
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kokous koski ainoastaan Wielandia ja KME:tä448. Ei ole voitu varmistaa, oliko 
kyseessä johtotason kokous, kuten Wieland on todennut, vai Ranskan markkinoita 
koskeva kokous, kuten KME esittää449.

(287) Wielandin mukaan myydyntiedustajat kokoontuivat 5 päivänä maaliskuuta 1996 
Düsseldorfissa (Arabella Hotel)450 ja 26 päivänä maaliskuuta 1996 Stuttgartissa 
(”Mövenpick”)451. Muilla osapuolilla ei ole muistikuvaa kyseisistä kokouksista. 
Kokouspaikkaa ajatellen kyse on voinut olla ainoastaan SANCO-tuottajien 
kokouksista (lukuun ottamatta BCZ:aa)452.

(288) Wieland selitti, että johtotason kokous pidettiin 11 päivänä huhtikuuta 1996 
Frankfurtin lentokentällä (”Airport Center”)453. OTK vahvisti, että kyseessä oli 
johtotason kokous, vaikkei se muistakaan mitään erityistä osanottajista. OTK:n 
mukaan kokoukseen osallistuivat todennäköisesti KME-konsernin, Wielandin, IMI:n 
ja OTK:n tavanomaiset edustajat454. OTK ilmoitti, että osanottajat keskustelivat 
mahdollisuudesta ottaa käyttöön järjestelmä markkinaosuuksien valvomiseksi455.

(289) OTK:n muistikuvan mukaan operatiivisen tason kokous pidettiin 3 päivänä toukokuuta 
1996 Zürichissä 11 päivänä huhtikuuta 1996 pidetyn edellisen johtotason kokouksen 
jälkeen456. Kokoukseen osallistuivat OTK, KME, EM, Wieland ja IMI457. OTK selitti, 
että KME:n edustaja toimi puheenjohtajana. Viitaten 11 päivänä huhtikuuta pidettyyn 
johtotason kokoukseen kyseinen edustaja ehdotti Saksan markkinoiden 
vakiinnuttamista, sillä kysyntä markkinoilla oli laskenut niin paljon, että KME:n oli 
pakko sulkea Osnabrückin tehdas viikoksi. KME siis vaati muita putkituottajia 
alentamaan huomattavasti Saksaan tuomiaan määriä. Muuten saksalaiset putkien 
valmistajat iskisivät takaisin muilla maantieteellisillä markkinoilla. Osanottajat 
vastasivat, että samanlaiset määriä koskevat sopimukset olisi tehtävä muilla keskeisillä 
markkina-alueilla, ennen kuin kyseinen ehdotus voitaisiin hyväksyä458. KME vahvisti 
Zürichissä 3 päivänä toukokuuta 1996 pidetyn kokouksen, työntekijöidensä 
osallistumisen459 ja sen, että kokouksen tarkoitus oli luoda pohja tuleville 
keskusteluille460.

  
448 Ks. 32711. 
449 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antama vastaus väitetiedoksiantoon, s. 35, 36.
450 Ks. 22868.
451 Ks. 22868. Ks. lisäksi taulukko 23 päivältä huhtikuuta 1996 (31137).
452 Ks. 32711.
453 Ks. 22875.
454 Ks. 32711. Outokummun sisäisissä asiakirjoissa 10 päivältä huhtikuuta 1996 todetaan, että ”ellei tilanne 

Espanjassa parane, teemme voimakkaan vastaiskun – ja sitten sotaa KMO:n kanssa ei voida välttää!” 
(11040). Espanjan osalta: ”Viimeaikaisesta kilpailuhäiriköinnistä mainittakoon Kabelmetal, joka ei 
näytä kunnioittavan markkinarakennetta eikä –hintaa. Olisi sääli, jos vihdoinkin lupausta antavan 
AENOR-kampanjan tulokset vesittyisivät KME:n toimesta; seuraukset olisivat ilmeisesti Lapin sodan 
kaltaiset”; Puolan osalta: ”IMI ja BMA pilanneet markkinahinnan” (11041).

455 Ks. 32711.
456 Ks. 11764, 32711, lisäksi 32543.
457 Ks. 32711.
458 Ks. 32711.
459 Ks. 22367, 22385–22390 (matkakulut).
460 Ks. 32543, lisäksi johdanto-osan (264) kappale ja asiakirja-aineiston sivut 32540–32542, 32052, 32053.
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(290) OTK:n muistiinpanot kokouksesta kuvastavat sen sisältöä:

”Aiempi palaveri huhtikuun 11 pvä, jossa ’isot pojat’ läsnä. [KME:n työntekijä] vetosi 
tähän palaveriin ja halusi

1. volyymitarkastelua

2. hintakeskustelua

3. tilaus/toimitusmäärätietovaihtoa

4. kommunikointikanava

[KME:n työntekijä] esitti KM + WW 1989–1995 volyymi & hintakehityksen indeksien 
avulla […]

Saksalaisten uhkaus: mikäli tuonti ei pienene kysynnän laskua vastaavasti, niin 
saksalaiset reagoivat kaikilla muilla markkinoilla. Tämän palaverin tarkoituksena on 
selvittää, löytyykö KME-WW-IMI-OKC akselilta yksimielinen suunnitelma.

[KME:n työntekijä] kysyi yhteistyöhalukkuutta (=vähennätkö määriä?) osallistujilta:

- [IMI:n työntekijä]: OK, jos hinnankorotuksia 2–3 eri maassa. Onnistumisen 
edellytyksenä on kokonaispaketti, joka on myös muiden hyväksyttävissä.

- [OTK:n työntekijä]: mikäli odotatte yhteistyötä, on KM:n käyttäydyttävä 
Espanjassa ja WW:n Englannissa.

Kysyntäennuste:

Q1 Q2 Q3 Q4

1995 25200 tn 22950 22 200 23100 (E) 93450 tn

1996 18900 tn 21000 20100 21000 81000 tn

-25 % -10 % -9,5 % -10 % 

Alennukset:

Nyt Tavoite

RAL 42–46 % 42–46 %

tuonti-SANCO 38–45 % 40–44 %

SANCO 30–35 % 38–42 %

Woeste/Babcockin hinnat eivät ole mukana edellä. Enimmäisalennukset C&G:lle, 
Thyssen Metal Merchantsille. 

HYVÄKSYY VAI EI? viimeistään 17. toukokuuta 1996
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EMT >Degond/Desnoyers, HME

WW >BMA

Niemand >MKM

KM >BCZ, Halcor

IMI >Wednesbury

OKC

Jos kaikki hyväksyvät, aloitetaan 20. toukokuuta 1996

[…]

1. Markkinat laskeneet toisella vuosineljänneksellä 10 % vuodesta 1995 > myös 
tuontia vähennettävä 10 prosenttia.

2. Jäädytetään alennukset (RAL)

3. Saksan SANCO-alennuksia nostetaan (5 %) hintaeron supistamiseksi.

4. Hinnanmuutokset 1–2 pykälää/kk heinäkuusta lähtien (tavoite saada takaisin [5 %] 
+ aiemmin 1992–1995 menetetyt 40 Saksan markkaa) 

[…]

Seuraava kokous

23.5. – Milano

Birmingham 25.6. iltapäivä.”461

(291) Wieland ilmoitti, että johtotason kokous pidettiin 21 päivänä kesäkuuta 1996 Pariisin 
lentokentällä (”Holiday Inn”). Kokoukseen osallistuivat Wieland ja TMX462. Koska 
muilla osapuolilla ei ole muistikuvia kokouksesta, kokous on saattanut koskea 
ainoastaan KME-konsernia ja Wielandia (SANCO-tuottajat) tai Ranskan 
markkinoita463.

(292) Wieland totesi, että myyntiedustajat tapasivat 25 päivänä kesäkuuta 1996 
Manchesterissa (”Hilton”)464. OTK muistaa kyseisen operatiivisen tason kokouksen. 
Todennäköisesti kokous oli samalla 11 päivänä huhtikuuta pidetyn johtotason 
kokouksen seurantakokous, ja siihen osallistuivat samat edustajat kuin 3 päivänä 
toukokuuta 1996 pidettyyn kokoukseen465.

  
461 Ks. 22744–22750.
462 Ks. 22876. Wielandin mukaan kyseessä oli korkean johtotason kokous.
463 Ks. 32711.
464 Ks. 22868.
465 Ks. 32711. Ks. myös Outokummun muistiinpanot edellisestä kokouksesta (22746, 22749).
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(293) OTK ilmoitti alun perin, että kokous pidettiin kesäkuussa 1996 Frankfurtissa466.
Myöhemmin se tarkensi, että kyseessä oli operatiivisen tason kokous, joka järjestettiin 
19 päivänä heinäkuuta 1996 Frankfurtin Sheraton Hotelissa467. OTK muisteli, että 
KME ja IMI osallistuivat kokoukseen, kun taas Wieland ei ollut paikalla468. Tämän 
kokouksen aikana saksalaiset vesi- ja viemäriputkien tuottajat ehdottivat yhden ainoan 
hinnaston käyttöön ottamista Euroopassa. IMI ja OTK eivät hyväksyneet ehdotusta. 
Kokouksessa tarkasteltiin toimitusmääriä ja markkinaosuuksia. Pääteltiin, että tilastot 
eivät pitäneet paikkaansa, hinnat laskivat ja Saksan markkinoille ehdotettuja määrien 
rajoituksia ei noudatettu. OTK:n mukaan pian kokouksen jälkeen saksalaiset tuottajat 
kasvattivat määriä nostaakseen tuotantokapasiteettiaan ja laskivat hintojaan469.

(294) Marraskuussa 1996 OTK toimitti kuparituotteista vastaavalle yksikölleen sisäisen 
muistion, jossa käsiteltiin kilpailijoiden välisen yhteistyön ja tietojenvaihdon 
oikeudellisia rajoja470.

9.2.9. 1997

(295) Wielandin mukaan johtotaso kokoontui 14 päivänä helmikuuta 1997 Stuttgartissa 
(”Hotel Mövenpick”). Todisteena kokouksesta on erään Wielandin työntekijän 
kalenteri, josta käy ilmi, että hotellista oli varattu kokoushuone kuudelle hengelle471.
KME:llä tai OTK:lla ei ole muistikuvia kyseisestä kokouksesta472.

(296) Kalenterimerkinnän mukaan Wieland tapasi KME:n 24 päivänä kesäkuuta 1997 
Frankfurtissa (”Kempinski Hotel Gravenbruch”)473.

(297) Wieland ilmoitti, että myyntiedustajat kokoontuivat 27 päivänä kesäkuuta 1997
Frankfurtissa (Airport Center)474. OTK vahvisti, että kokous oli pidetty, mutta selitti, 
että kyseessä oli johtotason kokous. OTK:n mukaan kokouksen aiheena oli 
markkinoiden valvontajärjestelmän käynnistäminen uudelleen. Kokoukseen 
osallistuivat OTK, KME, IMI ja Wieland475.

(298) KME:n ja OTK:n välistä puhelinkeskustelua koskevista muistiinpanoista käy ilmi 
28 ja 29 päivänä heinäkuuta 1997 pidetyn kokouksen asialista. Ei ole voitu vahvistaa, 
kuka osapuolista laati asialistan476. Muistiinpanojen mukaan osanottajat suunnittelivat 
sopivansa kuparisten vesi- ja viemäriputkien hinnoittelun perussäännöistä. Putkille 
tulisi määritellä metrihinta, ja vuoden 1997 tavoitteista pitäisi keskustella. Kokouksen 
toinen aihe oli kysyntä Espanjassa, Ranskassa, Saksassa, Alankomaissa ja 

  
466 Ks. 11764.
467 Ks. 32711.
468 Ks. 32711.
469 Ks. 32711, 32712.
470 Ks. 11381–11383. Ks. lisäksi 16973: Muellerin mukaan kerrottiin, ettei Outokumpu myöhemmin 

osallistunut (useisiin) kokouksiin, koska se pelkäsi Euroopan komissiota.
471 Ks. 7765, 22876. Wieland totesi, että kokouksiin osallistuivat yleensä KME, IMI, Outokumpu ja 

Wieland. Sen sijaan Boliden, HME ja Buntmetall osallistuivat vain yhteen tai muutamaan kokoukseen.
472 Ks. 32712.
473 Ks. 7770.
474 Ks. 22868. Wielandin mukaan seuraavat yritykset osallistuivat yleensä kokouksiin: KME, Tréfimétaux, 

Outokumpu, IMI, Boliden, Mueller, Halcor, HME, Wieland ja Buntmetall. Eräät yritykset ja/tai 
työntekijät eivät ole ehkä olleet paikalla jokaisessa kokouksessa.

475 Ks. 32712.
476 Ks. 32722, 22751.
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Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Olisi käytettävä ”todellisia lukuja”. Kolmanneksi 
olisi tarkasteltava seuraavia määrien jakamiseen liittyviä asioita: ”valvonta (mitä & 
kuinka, tiedot)”, ”markkinajohtajaperiaate”, ”muut maat, ~ Puola”, ”mitä tapahtuu, jos 
joku ei noudata sääntöjä”. Neljänneksi suunnitteilla oli ”hintojen korotus syyskuusta 
alkaen (40–50 Saksan markkaa)”, joten oli tarkoitus keskustella senhetkisestä 
järjestelmästä ja avoimuudesta. Viimeinen käsiteltävä asia oli eurohinnasto 
vuodeksi 1998477.

(299) […]n sisäisessä faksissa 28 päivältä heinäkuuta 1997 mainittiin suunniteltu 
tapaaminen KME:n edustajan kanssa, joka osallistui rikkomiseen478. Eräs […]n 
työntekijä oli kuullut IMI:ltä sellaisen ”taulukon” olemassaolosta, joka koski tiettyjä 
kupariputkien valmistajia479.

(300) OTK ilmoitti, että EDWD:n kokous pidettiin Hampurissa (”Elysee Hotel”) 
28 ja 29 päivänä heinäkuuta 1997, ja siihen osallistui sekä johtotason (29 päivänä) että 
operatiivisen tason osanottajia (28 päivänä). OTK muistelee, että paikalla oli 
johtotason edustajia seuraavista yrityksistä: KME, Wieland, IMI ja OTK. 
Operatiivisen tason edustajia kokouksessa oli OTK:lta, IMI:ltä, KME:ltä, EM:ltä, 
TMX:ltä ja Wielandilta480. Kokouksen tavoite oli järjestää uudelleen kilpailijoiden 
yhteydenpito aloittamalla jälleen tarkkojen tietojen vaihto. Osanottajat sopivat 
toimittavansa tarkat määrä- ja myyntiluvut481. Kokouksessa käsiteltiin ensisijaisesti 
markkinaosuustavoitteiden, hinnoitteluohjeiden ja asiakasryhmille myönnettävien 
alennusten määrittämistä. KME ja Wieland vahvistivat, että kyseinen kokous 
pidettiin482. Kokouskutsun lähetti KME483. KME:n mukaan heinäkuun Hampurin 
kokouksen jälkeen kokoukset järjestettiin osanottajien laatiman kiertävän järjestelyn 
mukaan484.

(301) OTK ilmoitti, että yhteinen johtotason ja operatiivisen tason kokous pidettiin 
9 päivänä syyskuuta 1997 Frankfurtissa (”Sheraton Airport Hotel”). Kokoukseen 
osallistuivat Wieland, KME, EM, IMI ja OTK485. Johtotason perusteelliset keskustelut 
johtivat ”sopimukseen jokaisen osanottajan markkinaosuuksista sekä 
hinnankorotusten tavoitteista. Operatiiviselle tasolle annettiin ohjeet toteuttaa 
sopimus. Kokouksessa tehtiin myös päätös luotettavan tietojenvaihtojärjestelmän 
perustamisesta. IMI:tä pyydettiin käynnistämään tietojenvaihto riippumattoman tahon 
välityksellä. Tämä käynnistettiinkin Maailman metallialan tilastotoimiston välityksellä 
vuoden 1998 alussa”486.

  
477 Ks. 22751.
478 Ks. 0345.
479 Tarkempia taustatietoja sivuilta 16969 ja 16970.
480 Ks. 11764, 32712, 22776, 22777 (kutsu), 9441, 9520 (matkakulut). Pöytäkirja ja kulukertomus 

vahvistavat tämän (22408, 22409).
481 Ks. 32712.
482 Ks. 11764, 32544, 22868, 22392, 22404–22410 (kutsu, pöytäkirja, matkakulut). KME ilmoitti, että 

myös Outokumpu osallistui kokoukseen. Osanotosta on todisteena pöytäkirja. Wielandin mukaan 
kokoukseen osallistuivat yritysten myyntiedustajat.

483 Ks. 32544, 22404, 22405.
484 Ks. 32544.
485 Ks. 7771 (kalenteri), 11764, 32712, 32713, 22768–22770 (kutsu), 22771–22775 (muistiinpanot).
486 Ks. 32712, 32713.
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(302) OTK:n käsin kirjoitetuissa muistiinpanoissa 9 päivänä syyskuuta järjestetystä 
kokouksesta mainitaan keskustelu markkinaosuuksista Ranskassa, Saksassa, 
Alankomaissa, Espanjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, alennuksista, 
hinnankorotuksista, yhteyden ottamisesta muihin kilpailijoihin (BCZ – ”[KME:n 
työntekijä] yrittää”, ”HME – KME”…) ja siitä, olisiko muut maat otettava mukaan 
(luettelossa mainitaan ”CH, IT; AT, Puola, B, SC, Unkari, PL+IVY”)487. Wieland ja 
KME vahvistivat tämän kokouksen, vaikka Wieland totesi myös, että kyse oli 
johtajien kokouksesta488.

(303) OTK muistelee, että operatiivisen tason kokous pidettiin Pariisissa (”Hilton”) 
16 päivänä syyskuuta 1997. Kokoukseen osallistui KME:n, TMX:n, EM:n, Wielandin, 
IMI:n ja OTK:n edustajia489. Kokouksessa jatkettiin 9 päivänä syyskuuta tehtyihin 
sopimuksiin liittyviä käytännön järjestelyjä490.

(304) Wielandin muistiossa syyskuun 17 päivältä 1997 esitetään lyhyesti jonkin kokouksen 
tulokset. Todennäköisimmin kyse on 16 päivänä syyskuuta 1997 pidetystä 
kokouksesta491.

”Kupariset vesi- ja viemäriputket Euroopassa: tiivistelmä kokouksesta, jossa 
arvioitiin EU:n viittä keskeistä markkina-aluetta kauden 97/98 myyntisuunnitelman 
valossa. Johtavat markkinatoimijat ja niiden todennäköiset markkinaosuudet 
laskettuna saatavilla olevien tilastojen ja arvioitujen myyntimäärien perusteella: EU:n 
viiden keskeisen markkina-alueen osuus on 75–80 % koko EU:n markkinoiden 
määrästä.

EU:n viiden keskeisen markkina-alueen arviointi hinnan kannalta; kyseisillä alueilla 
WW:n nettotuoton on noustava aluksi 50 Saksan markkaa kilolta.

Ranska: WF:n tietojen mukaan liikkeellä on huhuja, että TMX haluaa julkistaa uuden 
hinnaston ja nostaa hintoja 2 Ranskan frangia kilolta, mikä vastaa 60:tä Saksan 
markkaa kilolta alennusprosentin ollessa 54. TMX on jo ilmoittanut luottamuksellisesti 
useille asiakkaille Ranskassa, että uuden hinnaston perusteella (prosenttimääräiset) 
alennukset sovitaan tuotantomäärien mukaan seuraavasti (alla olevassa taulukossa 
esitetään aiempien kokemusten perusteella alennusten erot verrattuina muihin 
putkilaatuihin):

[TAULUKKO]

Heti kun TMX:n hinnasto on virallisesti markkinoilla, mekin hyväksymme kyseisestä 
päivästä alkaen Ranskasta tulevat uudet tilaukset ainoastaan uuden TMX:n hinnaston 
mukaisesti ja laadimme itse välittömästi erillisen WW-hinnaston, kuten olemme 
tehneet aiemminkin.

  
487 Ks. 22771–22775.
488 Ks. 7771 (kalenteri), 22876, 22392, 22411, 22412. Wielandin mukaan kyseessä oli huippujohtajien 

kokous. Eräs Wielandin johtaja kuvasi lyhyesti kokousta (22155, 22156).
489 Ks. 11764, 32713.
490 Ks. 32713.
491 Koko muisto (myös taulukot) sivuilla 22969–22978.
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Yhdistynyt kuningaskunta: saavuttaaksemme tavoittelemamme nettotuoton lisäyksen, 
etenemme myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa seuraavan uuden 
alennussuunnitelman mukaisesti:

[TAULUKKO]

Saksa: myös Saksan markkinoilla voimme parantaa hintoja nopeasti vain sitomalla 
hinnat sopivasti indeksiin… Marraskuun lopussa tai viimeistään joulukuun alussa 
aiomme julkaista uuden SANCO®-hinnaston…

[TAULUKKO]

Espanja: kuparisten vesi- ja viemäriputkien kysyntä on hyvin suurta Espanjassa, ja 
WEBA:n vahvistamattomien raporttien mukaan Outokummun sanotaan haluavan 
julkaista uuden hinnaston, jossa hinnankorotus olisi 40–50 pesetaa kilolta; lisäksi 
suunnitellaan hintaindeksien avulla toteutettavia hintojen muutoksia hyvän 
markkinatilanteen perusteella.

Outokumpu on jo etukäteen ilmoittanut luottamuksellisesti suurimmille kumppaneille 
seuraavasta alennusjärjestelmästä (ennen alennusta):

[TAULUKKO]

Lisäksi Espanjassa sovelletaan tietysti edelleen vuotuisia bonuksia. Näyttää siltä, että 
edellä mainitut alennusprosentit on tarkoitettu täysille kuorma-autolasteille. Heti kun 
uusi hinnasto on virallisesti julkaistu, Outokumpu aikoo tietolähteemme mukaan 
soveltaa sitä kaikkiin uusiin sopimuksiin.”492

(305) Mueller huomautti, että noin vuoden 1997 loppupuolelta mahdollisesti helmikuuhun 
2001 pidettiin ”niin sanottujen ’elefanttien’ kokouksia” (”elefantit” olivat KME:n, 
IMI:n, Outokummun, Wielandin ja noin lokakuusta 1997 vuoden 1998 loppupuolelle, 
IMI:n kutsusta, Muellerin johtajia)493. IMI oli lähestynyt Muelleria esittääkseen 
”elefanttien tekemän markkinoiden jakamista koskevan ’tarjouksen’”494. Kokouksissa 
keskusteltiin lähinnä ”myyntimääriä koskevista ennusteista, määrien jakamisesta ja
hinnankorotusten arvioinnista”495.

(306) Mueller ilmoitti, että se oli mukana Maailman metallialan tilastotoimiston (WBMS) 
tietojenvaihtojärjestelmän luomisessa ainakin 21 päivästä lokakuuta 1997 lähtien496.
Järjestelmässä kerättiin tietoja myynnistä ja tilauksista viidessä maassa (Saksa, 
Yhdistynyt kuningaskunta, Espanja, Ranska ja Alankomaat) kaikilta viideltä 
yhteistyöhön osallistuvalta yritykseltä (KME, Wieland, IMI, Outokumpu ja Mueller). 
WBMS:n oli tarkoitus huolehtia tilastojärjestelmästä497.

  
492 Ks. 22969–22975. Ks. myös muistio 6 päivältä lokakuuta 1997 (22157–22159).
493 Ks. 0025, 0026.
494 Ks. 0026; tarjouspaperissa lukee ”Novotel Note” (16970, 16971).
495 Ks. 0026.
496 Ks. 0374–0377. Ks. lisäksi taulukot 19 päivältä toukokuuta 1997 ja IMI:n sisäinen muistio 13 päivältä 

lokakuuta 1997 (3425–3432, 15896–15901, 15953–15955). Ks. myös johdanto-osan (223) kappale.
497 Ks. 0367.
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Kukin järjestelmään osallistuva yritys toimittaisi joka kuukausi tiedot tonneina 
ilmaistuista myynti- ja tilausmääristä kaikissa viidessä maassa. Vastineeksi WBMS 
toimittaisi kuukausittain tiedot kaikkien viiden osanottajan yhteenlasketuista 
myynnistä ja tilauksista kyseisissä viidessä maassa tonneina ilmaistuina, ja jokainen 
osanottaja voisi laskea oman liikeosuutensa prosentteina osanottajien yhteisestä 
kaupasta.

Lisäksi uudessa järjestelmässä kukin osanottaja, jonka osuuden yhdessä viidestä 
maasta arvioidaan ylittävän […] prosenttia, toimittaisi neljännesvuosittain arvion 
kyseisen maan kokonaiskulutuksesta edellisellä vuosineljänneksellä… Arvellaan, ettei 
kyseisiä arvioita koskaan toimitettu WBMS:lle.

Niin kutsutuissa ’lakaisijoiden’ kokouksissa osanottajat ilmoittivat omat lukunsa, jotka 
ne olivat toimittaneet WBMS:lle… WBMS:n lukuja käytettiin valvottaessa osanottajien 
myymiä määriä, jotka ne ilmoittivat ’lakaisijoiden’ kokouksissa.”498

(307) Wednesbury kehotti 22 päivänä lokakuuta 1997 lähettämässään kirjeessä Desnoyersia 
toimittamaan sille ”loka-, marras- ja joulukuun myyntimääriä koskevat ennusteet” ja 
ilmoittamaan näkemyksensä Wednesburyn maakohtaisista arvioista vuoden 1997 
markkinakoosta. Wednesbury ilmoitti, että seuraavan viikon kokouksessa sen oli 
”määrä esittää tietoja Euroopan hintatasosta.” Se ilmoitti olevansa ”lisäksi tyytyväinen 
mihin tahansa tietoihin, joita Desnoyers” voisi antaa asiasta ”erityisesti Ranskan, 
Saksan ja Espanjan osalta”. Wednesbury liitti kirjeeseen tietoja määristä ja 
hinnoista499.

(308) Seuraavista fakseista ja/tai kirjeistä käy ilmi ajanjakso, jolloin WBMS:n 
tietojenvaihtojärjestelmä luotiin: IMI:n 21 päivänä lokakuuta 1997, 16 päivänä 
joulukuuta 1997, 13 päivänä tammikuuta 1998, 27 päivänä tammikuuta 1998 ja 
2 päivänä helmikuuta 1998 KME:lle, Wielandille, OTK:lle ja Desnoyersille, toisinaan 
myös Wednesburylle lähettämät faksit, ja Muellerin sisäinen kirjeenvaihto sekä 
kirjeenvaihto IMI:n kanssa500. […]Muellerin oli tarkoitus liittyä ”V taulukkoon”501.
WBMS:n tietojenvaihtojärjestelmä saatiin vihdoin käyntiin kuukausittaiselta pohjalta, 
ja Mueller vetäytyi osallistumisestaan tietojenvaihtojärjestelmään 10 päivänä 
joulukuuta 1999502.

(309) OTK:n mukaan operatiivisen tason kokous pidettiin 22 päivänä lokakuuta 1997 
Düsseldorfissa (”Arabella”)503. KME toimitti ”kertomuksen tuloksista” IMI:lle, 
EM:lle, TMX:lle, KME:lle, OTK:lle ja Wielandille504. Wieland ja KME vahvistivat 
kokouksen505. Kokouksen pöytäkirjassa ei mainita kilpailunvastaisia keskusteluja. 
Kuitenkin OTK:n mukaan syyskuun Pariisin kokouksen jatkoksi ”osanottajat 

  
498 Ks. 0376, 0377.
499 Ks. 17709–17716.
500 Ks. 0374–0376, 0510–0542 (liitteet 17 a–g). Muellerin kirjeenvaihto WBMS:n kanssa 

(ajalta 4.2.1998-10.12.1999) (0377–0378, 0849–0984).
501 […]
502 Ks. esim. 0377–0378, 0849–0860 (0860) ja 0860–0984. WBMS:ää koskeva Desnoyersin tiedonanto 

(1283–1287).
503 Ks. 31182 (matkakulut), 11764, 32713, 22762–22767.
504 Ks. 11764, 22762–22767.
505 Ks. 22868, 22392 ja 22413–22420 (pöytäkirja, matkakulut).
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valmistelivat uusinta tietojenvaihtojärjestelmää ja uusia toimia yhteistyön 
lähentämiseksi”506.

(310) OTK muistaa, että KME kutsui koolle kokouksen 21 päiväksi marraskuuta 1997 
Düsseldorfiin (”Arabella Hotel”). Myös BCZ osallistui kokoukseen. Kokouksen 
tarkoituksena oli selvittää, osallistuisiko BCZ markkinaosuuksien vakauttamiseen. 
OTK selitti, että osanottajat tarkastelivat BCZ:n toimittamia myyntimääriä koskevia 
tietoja, jotka vaikuttivat kuitenkin epätarkoilta ja epäluotettavilta507. Vastauksessaan 
väitetiedoksiantoon BCZ vahvisti kyseisen kokouksen. Kokouksen aikana BCZ toimitti 
WICU- ja SANCO-putkien myyntimääriä vuosina 1992–1997 koskevat oikeat luvut 
KME:lle KME:n ja Bolidenin tekemän, WICU-putkia koskevan sopimuksen mukaisesti.
Vaikuttaa siltä, että BCZ hylkäsi KME:n ja OTK:n yhteisen tarjouksen, joka koski 
osallistumista EDWD-kokouksiin.

(311) OTK:n mukaan EDWD-työryhmäkokous pidettiin 1 päivänä joulukuuta 1997 Lontoon 
Heathrow’n lentokentällä (”Airport Hilton”)508. Wieland ja KME vahvistivat 
kokouksen509. Tätä kokousta koskeva muistio toimitettiin IMI:lle, EM:lle, TMX:lle, 
KME:lle, OTK:lle ja Wielandille510.

9.2.10. 1998

(312) OTK ilmoitti, että EDWD-kokous pidettiin 30 päivänä tammikuuta 1998 Brysselin 
lentokentällä (”Sheraton Airport Hotel”). Kokoukseen osallistuivat KME:n, EM:n, 
Wielandin, IMI:n ja OTK:n edustajat511. OTK:n mukaan ”markkinaosuuksia koskevia 
tietoja tarkasteltiin, jolloin huomattiin, että osanottajat olivat menettäneet 
markkinaosuuksia useilla alueilla, kuten OCP Saksassa ja Espanjassa. Lisäksi 
tarkasteltiin BCZ:n toimittamia määriä koskevia tietoja, mutta niistä ei saatu 
selvyyttä...” Uusien maahantuojien takia eräät markkinajohtajat halusivat neuvotella 
uudelleen markkinaosuuksista alueillaan512. KME ja Wieland vahvistivat 
kokouksen513.

(313) Wielandin sisäisessä muistiossa 2 päivältä helmikuuta 1998 esitetään lyhyesti 
kokouksen tulokset514:

BCZ:n myyntiluvut: ”Olemme arvioineet BCZ:n toimintaa Euroopan vesi- ja 
viemäriputkien markkinoilla vuonna 1996 sisäisen muistion (2.12.1997) mukaisesti. 
Vuoden 1997 osalta voimme nyt olettaa, että BCZ:n SANCO®-tilastoihin korjaamat 

  
506 Ks. 32713.
507 Ks. 32713.
508 Ks. 11764, 32713.
509 Ks. 22868 (”myyntiedustajien kokous”), 22393, 22421–22428 (pöytäkirja, matkakulut).
510 Ks. 31182, 11764, 22762–22767.
511 Ks. 31116 (matkakulut), 11764, 32713, 32714.
512 Ks. 32713, 32714.
513 Ks. 22868. Wielandin mukaan kokoukseen osallistuivat yritysten myyntiedustajat. Ks. 22393, 

22429-22432 (pöytäkirja, matkakulut). Ks. lisäksi (päiväämätön) taulukko, jossa on kilpailijoiden 
vuoden 1997 määrät ja markkinaosuudet seuraavien maiden osalta: Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, 
Saksa, Alankomaat, Espanja (löytynyt KME:n tiloista) (6972).

514 Koko muistio (myös taulukko) sivuilla 22160–22168.
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luvut ovat kunnossa, joten aiomme ottaa ne pohjaksi tarkkaillessamme tulevaisuudessa 
tätä kilpailijaa…”515

Saksa: […] Kuten kuulimme, Babcock on kohdistanut Outokumpuun paineita 
ilmeisesti HME:n sille tekemien tarjousten johdosta; Babcock antoi kuitenkin selvästi 
väärää tietoa. – Pankaa merkille, ettei indeksin alennuksia tule enää jatkossa. Meidän 
on tiedotettava asiasta saksalaisille asiakkaillemme.

Ranska: Hintojen osalta Ranskan markkinat näyttävät olevan hallinnassa ainakin 
perinteisten kuparisten vesi- ja viemäriputkien toimittajien osalta…

Espanja: Aiomme edelleen noudattaa 17.9.1997 laatimaamme alennustaulukkoa. 
Kuten olemme sittemmin saaneet tietää, Outokumpu myöntää edelleen kullekin 
asiakkaalle yksilöllisen vuotuisen bonuksen. Nykyinen alennuksemme, joka vaihtelee 
34 ja 38 prosentin välillä ilman vuotuista bonusta, on siten OK. Meidän on nyt 
ehdottomasti vakiinnutettava tämä alennusryhmä; […] ja toivomme, että keväällä 
Outokumpu parantaa oman etunsa vuoksi edelleen hintatasoa Espanjassa yleisimmän 
vakiomitan osalta siten, että nettotuotto olisi lähempänä 200:aa Saksan markkaa 
kilolta. Ihannetapauksessa tämä tehtäisiin tietysti hyödyntämällä sopivasti 
hintaindeksiä. …

Alankomaat: Kuten olemme yhdessä sopineet, sovellamme toisessa 
markkinointivaiheessa tarkasti uutta HME-hinnastoa hintaindekseineen, kuten 
saksalaisen hinnaston tapauksessakin…”516

(314) Muistioon on liitetty taulukko, joka sisältää KME:n, Wielandin, OTK:n ja IMI:n 
toimitukset Espanjassa, Ranskassa, Saksassa, Alankomaissa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa517.

(315) Wielandin mukaan myyntiedustajat kokoontuivat 6 päivänä maaliskuuta 1998 
Düsseldorfissa (”Arabella Hotel”), ja mukana oli Wielandin ja KME:n edustajia518.
KME ja OTK vahvistivat EDWD-kokouksen519. Pöytäkirjan mukaan kokouksessa 
olivat edustettuina myös KME, IMI ja OTK, kun taas EM pahoitteli, ettei se voinut 
osallistua kokoukseen520.

(316) Wielandin mukaan 12 päivänä maaliskuuta 1998 pidettiin johtotason DWD-kokous 
Venetsiassa (”Hotel Danieli”)521. OTK ei muista erityisesti osallistumistaan mihinkään 
johtotason kokoukseen, joka olisi järjestetty IWCC:n kokouksen yhteydessä, mutta se 
vahvisti osallistuneensa IWCC:n kokoukseen522.

(317) Mueller selitti, että ”lakaisijoiden” kokous pidettiin Brysselissä 24 päivänä huhtikuuta 
1998523. OTK, Wieland ja KME vahvistivat, että EDWD-kokous pidettiin 24 päivänä 

  
515 Ks. 22160, 22161.
516 Ks. 22162–22167.
517 Ks. 22168.
518 Ks. 31185 (matkakulut), 9423 (matkakulut), 22868.
519 Ks. 11765 ja korjaus sivulla 32714, 22393, 22433–22439 (pöytäkirja ja matkakulut).
520 Ks. 22434, 32714.
521 Ks. 7763, 22876.
522 Ks. 32714.
523 Ks. 0028, 0029, 17717, 17718 (pöytäkirja), ks. lisäksi 15897, 15953.
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huhtikuuta 1998, mutta niiden mukaan kokouspaikka oli Amsterdam (”Conference 
Center Schiphol”)524. Kokoukseen osallistuivat Wielandin, KME:n, IMI:n, OTK:n ja 
Muellerin edustajat. Kokouksessa vaihdettiin hintatietoja ja jaettiin määriä525.

(318) Erään TMX:n työntekijän huoneesta löytyneessä 28 päivänä huhtikuuta 1998 
faksatussa esityksessä suositellaan ”kilpailukykyistä politiikkaa” puolikovien putkien 
ottamiseksi käyttöön Ranskassa: ”Houkuttele WW, BCZ, DD ja OTK liittymään 
lisääntyvän kilpailun välttämiseksi.”526

(319) Wieland ilmoitti, että myyntiedustajat kokoontuivat 8 päivänä kesäkuuta 1998 
Amsterdamissa (Conference Center ”Schiphol”)527, minkä jälkeen pidettiin johtajien 
kokous528. KME ilmoitti, että 8 päivänä kesäkuuta pidettiin kokous529. OTK ei muista 
kyseistä kokousta mutta huomautti, että eräs sen työntekijä oli Amsterdamissa 
8 päivänä kesäkuuta 1998 ja on saattanut osallistua 9 päivänä kesäkuuta pidetyn
kokouksen valmistelukokoukseen530.

(320) Kesäkuun 9 päivänä 1998 pidettiin johtotason EDWD-kokous (tai ”elefanttien” 
kokous) Schipholin lentokentällä Amsterdamissa (”Skyport Corporate Meeting 
Centre”). Kokoukseen osallistuivat Wielandin, IMI:n, KME:n ja OTK:n edustajat531.

(321) Wielandin sisäisessä muistiossa 10 päivältä kesäkuuta 1998 esitellään lyhyesti 
kokouksen tuloksia. Kokouksessa keskusteltiin kysynnästä, (markkina)osuuksista ja 
hinnoista lähinnä koskien viittä jäsenvaltiota Ranska, Saksa, Espanja, Alankomaat ja 
Yhdistynyt kuningaskunta).

”Kysyntä: On joitakin selviä poikkeamia ennusteluvuista. Neljän kuukauden jälkeen 
tilanne näyttää olevan seuraava: Ranska -12,8 %, Saksa -6,3 %, Espanja +14,7 %, 
Alankomaat -10,3 %, Yhdistynyt kuningaskunta +1,8 %…; 

Hintatilanne: Kesäkuussa 1997 tekemiemme sisäisten löydösten jälkeen 
tuotantohinnat ovat nousseet keskimäärin 70 Saksan markkaa viidellä 
tavoitemarkkina-alueella… Nettotuoton lievä aleneminen on jo alkanut. 
Tavoitteenamme tulee kuitenkin olla hintaperustan vakiinnuttaminen tai hintatason 
saattaminen voimaan kaikkialla Euroopassa. Seuraavat seikat ovat tärkeitä: erot 
Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ovat liian suuret. Ne ovat 
noin 100 Saksan markkaa. Hintoja on mukautettava edelleen Espanjassa. Hintaerot 
kotimaisten toimittajien ja maahantuojien välillä vaihtelevat liikaa erityisesti 
Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa. Eroja on kavennettava. 
Erityisesti edellä mainitut vapaamatkustajat lisäävät paineita. On valmistauduttava 
kiireellisesti eurooppalaista hinnastoa varten. Hintarakenteet on organisoitava myös 

  
524 Ks. 11765, 32641, 32642 (pöytäkirja), 32714, 22868, 22394, 22440–22444 (pöytäkirja, matkakulut).
525 Ks. 0028, 0029, 0988, 31187 (matkakulut), 15953, 11765, 22641, 22440, 22441.
526 Strategia ei ole lopullinen, ja se oli vielä tarkoitus tarkastaa sisäisesti, ks. 5406.
527 Ks. 9406 (matkakulut), 22869.
528 Ks. 22876.
529 Ks. 22394, 22445, 22446.
530 Ks. 32715.
531 Ks. 1377, 32105, 1825, 2056–2057, 2226, 2227, 7736–7738 (pöytäkirja), 7740 (varausvahvistus), 

7761 (kalenteri), 16971, 22876, 22943–22947, 32715.
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viiden keskeisen markkina-alueen ulkopuolella. Tämä koskee erityisesti Puolaa, 
Unkaria, Portugalia jne.”532

(322) Mueller huomautti, että ”lakaisijoiden” (tai EDWD-) kokous pidettiin 23 päivänä 
kesäkuuta 1998 Brysselissä (”Sheraton” Airport Hotel)533. Wieland ja KME 
vahvistivat kokouksen534. Kokoukseen osallistui KME:n, Wielandin, IMI:n ja 
Muellerin edustajia535. Muellerin mukaan OTK ei enää osallistunut kokouksiin 
kyseisestä päivämäärästä alkaen. Mueller ilmoitti, että KME ja Wieland ottivat 
hoitaakseen Espanjan hintatilanteen esittelyn536. OTK vahvisti, että se ei osallistunut 
kokouksiin ”muutamaan kuukauteen”537. Osapuolet sopivat ilmoittavansa 
vuoden 1997 luvut WBMS:lle538. Hintoja ja määriä539 koskevan keskustelun lisäksi 
Mueller ja Wieland vahvistivat, että aiheet olivat samat kuin muissakin ”lakaisijoiden” 
tai myyntiedustajien kokouksissa540.

(323) KME ilmoitti, että EDWD:stä keskusteltiin 23 päivänä heinäkuuta 1998 Brysselissä 
(”Sheraton Airport Hotel”)541. Paikalla oli IMI:n, Wednesburyn, Wielandin ja KME:n 
edustajia542.

(324) Toinen EDWD-kokous oli tarkoitus pitää 27 päivänä heinäkuuta 1998 Lontoon 
Heathrow’n lentokentällä, mutta se peruttiin543. OTK vahvisti, että eräs sen työntekijä 
kävi Lontoossa osallistuakseen IWCC:n ja ECI:n kokoukseen. Vaikkei OTK voi 
sulkea pois sitä mahdollisuutta, että on pidetty johtotason kokous, sillä ei ole asiasta 
muistikuvia544.

(325) Muellerin mukaan ”lakaisijoiden” (EDWD-) kokous pidettiin 
27 ja/tai 28 ja/tai 29 päivänä elokuuta 1998 Zürichissä (”Airport Forum”)545.
Kokoukseen osallistui KME:n, Wielandin, IMI:n, Muellerin, Halcorin (KME:n 
kutsusta), BCZ:n (KME:n kutsusta), HME:n (IMI:n kutsusta)546 ja BMA:n (Wielandin 
kutsusta) edustajia. OTK ei osallistunut kokoukseen547. Osanottajat toivottivat uudet 
tulokkaat tervetulleiksi548. OTK, Wieland, KME ja Halcor vahvistivat kokouksen 

  
532 Ks. 7555–7557.
533 Ks. 0030, 0378, 0988, 1284, 15898, 15953, 25501–25504, 15959, 15963–15965, 17719 (pöytäkirja).
534 Ks. 22869, 22394, 22447 (pöytäkirja).
535 Ks. 0030, 22447, 31111, 31112 (matkakulut), 31189 (matkakulut), 22869.
536 Ks. 0030.
537 Ks. 32715–32720.
538 Ks. 0378, 0545.
539 Ks. 1284.
540 Ks. 0030, 22870–22873.
541 Ks. 22394, 22448–22450 (matkakulut), ks. myös 32715.
542 Ks. 22450 (matkakulut).
543 Ks. 2057, 7735, 16971, lisäksi 32715.
544 Ks. 32715.
545 Ks. 0030–0032, 0378, 0379, 0545, 0989, 1284, 31108–31110 (matkakulut), 31190 (matkakulut), 

9406 (matkakulut); 15899 (myös liite 11), 15954, 25505, 15967, 25506, 17720 (pöytäkirja).
546 Boliden vahvisti HME:n osallistumisen (32522). Tietoa HME:n hinnastojen toimittamisesta 

kilpailijoille sivuilla 0371, 0372, 0441–0477 (ajalla 2/1996–7/2000). Käsin kirjoitettu huomautus 
eräässä hintaluetteloista vahvistaa päivämäärän, josta luettelo oli voimassa (1.10.2000) (ks. 32409, 
32413).

547 Ks. 0030–0031.
548 Ks. 0379. Ks. esimerkiksi Muellerin kutsu Halcorille (0547).
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olleen 28 päivänä elokuuta ja BCZ 27 päivänä elokuuta549. Wieland ilmoitti, että 
kokous alkoi 27 päivänä elokuuta550, kun taas KME:n matkakulujen mukaan toinen 
kokous pidettiin 31 päivänä elokuuta 1998551. Muellerin mukaan ensimmäinen 
kokouspäivä koski ainoastaan ydinryhmää (KME, Wieland, IMI, Muller ja OTK, joka 
ei ollut paikalla). Kokouksessa keskusteltiin hinnoista ja määristä. Seuraavan päivän 
kokoukseen osallistui laajempi ryhmä, johon kuuluivat lisäksi Halcor, HME, BCZ ja 
Buntmetall. Laajennettu ryhmä keskusteli ainoastaan yhdistetyistä eikä 
yrityskohtaisista myyntitiedoista. Neljä uutta jäsentä pitivät mahdollisesti erillisen, 
ylimääräisen kokouksen552.

(326) Kokoukseen osallistunut Halcorin työntekijä teki seuraavat muistiinpanot:

"1. KME, Wieland, IMI ja Möller (Outokumpu ei ollut paikalla, mutta Carretti 
vakuutti jälleen, että Outokumpu seuraa neljää muuta yritystä) raportoivat, että 
vuoden 1996 alusta lähtien hinnat laskivat nopeasti kesäkuuhun 1997 asti.

Edellä mainitut viisi yritystä (kutsumme niitä viiden ryhmäksi) onnistuivat 
palauttamaan hinnat aiemmalle tasolle menettäen markkinaosuuksia lähinnä 
seuraavissa viidessä maassa: Saksa, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Espanja ja 
Alankomaat.

Niiden mukaan Itävalta, Benelux-maat ja Kreikka ovat lisänneet myyntiään edellä 
mainittuihin maihin vuosina 1996–1998. Viiden ryhmä ei aio menettää enää yhtään 
markkinaosuuksia.

Siksi ne ovat valmiit jäädyttämään vuonna 1998 myyntinsä vuoden 1996 tasolle ja 
odottavat, että myös Itävalta/Belenux-maat/Kreikka (eli neljä tuotantolaitosta) tekevät 
samoin.

[...]

Ne esittivät lisäksi, että myytävien määrien jäädyttäminen vuoden 1996 tasolle 
mahdollistaisi hinnankorotukset, joten se lisäisi lopulta voittoja, vaikka myydyt määrät 
olisivat pienempiä…

2. …Ne pyytävät, että sitoudumme laskemaan määriä vuoden 1996 tasolle eli 
vuonna 1998 myisimme 7 740 tonnia arvioidun 9 960 tonnin sijasta.

Buntmetall lupasi pitäytyä vuonna 1996 myymissään määrissä.

  
549 Ks. 0030–0032, 0989, 1284, 31108–31110 (matkakulut), 31190 (matkakulut), 11765 (ilman erityisiä 

muistikuvia, 32715), 22869, 22395, 22451–22454 (pöytäkirja ja matkakulut). KME:n mukaan elokuun 
28 päivän kokous pidettiin Zurich Hilton Hotelissa ja elokuun 31 päivän kokous Airport Forumissa. 
Ilmeisesti kokousta valmistellessaan KME oli pyytänyt Tréfimétaux’lta ”markkinakatsausta” 
(5452-5464). 23428–23432 (pöytäkirja, muistiinpanot), ks. lisäksi 23433, 25321–25325, 32409, 32413.

550 Ks. 22869.
551 Ks. 22395, 22455. Kokoukseen osallistuivat KME, Wieland, IMI, HME, EM, Buntmetall, Halcor ja 

Boliden.
552 Ks. 0032, 1284. Myyntitietoja kuitenkin vaihdettiin myös ”viiden ryhmän” ja ”yhdeksän ryhmän” 

jäsenten kesken (15954–15957).
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HME ja BCZ sanoivat, että ne olivat tehneet virheen ilmoittaessaan vuoden 1996 
luvut. Oikea luku oli 32 000 tonnia eikä 24 400 tonnia.

Meille oli suuri yllätys huomata, että kaikki ja erityisesti [Wielandin työntekijä] ja 
[KME-konsernin työntekijä] uskoivat helposti tämän selityksen ja hyväksyivät sen, että 
BCZ/HME aikoo vuonna 1998 myydä 32 000 tonnia eli noin 8 000 tonnia enemmän 
kuin sen alun perin ilmoittama määrä (24 400 tonnia).

Korostimme, että koska emme olleet tienneet niiden pyynnöstä kokoukseen 
tullessamme, emme voineet sitoutua siihen vaan meidän pitäisi kysyä ohjeita johdolta. 
Koska ne kuitenkin hyväksyivät 31 prosentin korotuksen BCZ:lle/HME:lle, me 
vaadimme samaa itsellemme. Siinä tapauksessa vuoden 1998 lukumme olisi 7 740 X 
1,31= 10 140 tonnia. Sekä [KME-konsernin työntekijä] että [Wielandin työntekijä] 
protestoivat voimakkaasti sanomaani vastaan eivätkä hyväksyneet perusteluani, vaan 
sanoivat, että meidän on hyväksyttävä BCZ:n/HME:n ilmoittama virheen korjaus.

Perusteluumme, että myyntimme on alhainen verrattuna tehtaisiin, joiden tuotanto on 
yhtä suuri tai jopa alhaisempi, ja verrattuna suureen tuontiin Kreikan markkinoille, 
[KME-konsernin työtekijä] vastasi, että heidän konserninsa on vähentänyt tuotantoa 
noin 30 000 tonnin verran. Ne eivät ota kyseistä tuotantokapasiteettia käyttöön, 
etteivät ne tuhoaisi hintoja pitkällä tähtäimellä. Toisaalta ne samoin kuin muut neljä 
tuottajaa, joiden osuus on noin 70 prosenttia Euroopan tuotannosta, eivät voi 
hyväksyä enempää osuuksiensa menettämistä. Ne panivat merkille markkinaosuuksien 
menetyksemme vuonna 1997, mutta ne eivät voi hyväksyä, että me (tai jotkut muut) 
kasvattaisimme osuuttamme vuonna 1998.

Jos emme pääse yhteisymmärrykseen asiasta, meidän tulisi kuvitella, mitä tapahtuu 
Euroopassa, jos ne aktivoivat käyttämättömän kapasiteettinsa.

Vaikka sanoimme, että voimme vastata 2 viikon päästä, [KME-konsernin työntekijä] 
kiirehti päätöstämme. Soitamme hänelle viimeistään 4.9.1998, sillä seurantakokous 
pidetään 10.9.1998. Siinä kokouksessa käsitellään kunkin maan tilannetta ja esitetään 
menetelmää myytäviksi sovittujen määrien valvomiseksi, jotta markkinaosuuksien 
siirtymistä ei pääse tapahtumaan. Ajatuksena on tehdä voittoa markkinaosuuksien 
kasvattamisen sijaan hintoja nostamalla.

ARVIOMME TILANTEESTA

… [KME-konsernin työntekijä] kertoi minulle tauolla, että päätämme tietysti itse, 
nostammeko tuotantoa vai emme, mutta he puolestaan eivät voi hyväksyä 
markkinaosuuksien menettämistä meille tai muille…

Havaitsimme, että viiden ryhmä on kehittänyt läheiset suhteet ja että osanottajilla on –
ainakin tässä vaiheessa – ystävälliset välit, jotka ovat kehittyneet useissa kokouksissa 
(erityisesti koska he tapaavat joskus edellisenä iltana). Meistä tuntui, että ne pitävät 
HALCORia ’ulkopuolisena’. Viiden ryhmän erityissuhteita on lujitettu vuoden 1997 
puolivälistä/lopusta alkaen, jolloin ne alkoivat ilmoittaa lukujaan Maailman 
metallialan tilastotoimistolle553, joka on ilmeisesti tehokas väline markkinaosuuksien 

  
553 Tässä viitataan ilmeisesti johdanto-osan (223) kappaleessa kuvattuun tietojenvaihtojärjestelmään.
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valvonnassa. Ne tapaavat joka toinen tai kolmas kuukausi vaihtaakseen keskenään 
toimiston käsittelemiä tietoja. [IMI:n työntekijä] painotti, että menettely toimii ja on 
lähentänyt osanottajia sekä lisännyt niiden keskinäistä luottamusta. Kokouksessa 
10.9.1998 ne aikovat selvittää järjestelmän toimintaa ja päättävät samalla määristä, 
joita kukin osanottaja myy eri Euroopan maihin.

Oletamme, ettei niitä liikuttaisi, vaikkemme suostuisi rajoittamaan vapaaehtoisesti 
myyntiämme vuoden 1996 lukuihin (jotka on ilmoitettu IWCC:lle). Ne varmasti 
pitäisivät sitä tervetulleena tilaisuutena dumpata materiaalia Kreikan markkinoille 
pilkkahintaan. Nyt on vielä helpompaa, sillä viiden ryhmä voi jakaa keskenään 
menetykset.

EHDOTUKSEMME

1. Katsomme, että konfrontaation myötä menettäisimme enemmän.

Konfrontaatio seuraisi, jos emme suostuisi heidän pyyntöönsä, emme osallistuisi 
10.9.1998 pidettävään seuraavaan kokoukseen ja sen jälkeen kärsisimme niiden 
massiivisesta myynnistä Kreikkaan…”554

(327) Halcor korostaa, että sen työntekijöiden muistiinpanot555 olivat täysin henkilökohtaisia 
ehdotuksia. Ne eivät heijastaneet yrityksen senhetkisiä näkemyksiä, vaan ”toimivat 
pohjana yrityksen tulevalle toiminnalle, johon kuului passiivinen tai mahdollisimman 
vähäinen osallistuminen seuraaviin kokouksiin”556. Halcor väitti, että se ”ei muuttanut 
myynti- ja hinnoittelupolitiikkaansa kyseisellä neljällä markkina-alueella…”557

(328) Mueller huomautti, että ”lakaisijoiden” (EDWD-) kokous pidettiin 10 päivänä 
syyskuuta 1998 Zürichin ”Airport Forumissa”. Kokouksen organisoi Wieland558, ja 
sen ovat vahvistaneet OTK, Wieland, KME ja Halcor559. Wielandin kutsu oli osoitettu 
KME:lle, IMI:lle, HME:lle560, BCZ:lle, BMA:lle, Halcorille ja Muellerille561. OTK 
pahoitteli, ettei voinut osallistua kokoukseen562.

(329) Halcorin muistiinpanojen mukaan OTK ”jätti toista kertaa tulematta. He sanoivat, 
etteivät halua osallistua tällaisiin kokouksiin. Kyseinen päätös tehtiin konsernitasolla. 
He aikovat kuitenkin tehdä yhteistyötä.”563 Muistiinpanojen mukaan keskusteltiin siitä, 
olisivatko osanottajat halukkaita muodostamaan kaksi ryhmää, joista toiseen kuuluisi 
viisi yritystä (KME, IMI, Mueller, Wieland ja OTK) ja toiseen neljä (BCZ, Halcor, 
Buntmetall ja HME). Jokaiselle yritykselle ja ryhmälle ehdotettiin 

  
554 Ks. 23385–23392, 23429–23432, 25335–25338.
555 Ks. johdanto-osan (326) kappale ja asiakirja-aineiston sivu 23433.
556 Ks. 25323.
557 Ks. 22501.
558 Ks. 0032–0033, 0379–0380, 0549 (kutsu), 0551 (vahvistus), 0989, 1285, 15898 (myös liite 13), 15955, 

17721, 9406 (matkakulut).
559 Ks. 11765, 32640 (kutsu), 32715, 32716, 22869, 22396, 22456 (pöytäkirja), 22457 (matkakulut), 

23435 (kutsu), 25325.
560 Boliden vahvisti HME:n osallistumisen (32522).
561 Ks. 32640, 22396, 22456, 31191 (matkakulut).
562 Ks. 0379–0380, 0989, 1285, 32640–32642, 22869. Wielandin mukaan kokoukseen osallistuivat 

yritysten myyntiedustajat.
563 Ks. 23412.
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markkinaosuuksia564. ”Keskusteltiin siitä, että järjestelmän toimivuuden takaamiseksi 
yritysten olisi hoidettava toistensa toimitukset, jos jokin yritys ei pystyisi 
toimittamaan.”565 Alennuksia ehdotettiin useille maille, ja tulevia kokouksia 
suunniteltiin566.

(330) Syyskuun 17 päivänä 1998 IMI lähetti Wednesburylle, OTK:lle ja mahdollisesti 
muille yrityksille faksin, joka koski WBMS:n ilmoitusjärjestelmän567 laajentamista 
käsittämään neljä uutta jäsentä (BCZ, Halcor, Buntmetall ja HME)568.

(331) IMI:n edustajan kalenterin mukaan 18 päivänä syyskuuta 1998 IWCC:n 
yleiskokouksen ja johtokunnan kokouksen yhteydessä pidettiin Bruggessa 
”elefanttien” ja/tai ”lakaisijoiden” kokous569. Vaikka täydellistä osanottajaluetteloa ei 
ole saatu selville, kokoukseen osallistuivat IMI:n, Muellerin, OTK:n, KME:n ja
Wielandin edustajat570. OTK muistelee, että “erittäin todennäköisesti” pidettiin 
johtotason kokous571.

(332) Halcor esitti, että 28 päivänä syyskuuta 1998 pidettiin kokous, ja se toimitti useita 
taulukkoja, jotka ovat sen mukaan peräisin kokouksesta572. Halcor selitti lisäksi, että 
9 päivänä lokakuuta 1998 pidettiin kokous (kutsussa mainittiin Skyport Corporate 
Meeting Center Amsterdamin Schipholin lentokentällä)573, ja toimitti kokouksesta 
peräisin olevaa tai siihen liittyvää materiaalia (taulukkoja), joka on päivätty 6, 8, 10, 
12, 13 tai 23 päivänä lokakuuta 1998574.

(333) ”Elefanttien” (EDWD-) kokous pidettiin 20 päivänä lokakuuta 1998 Lontoossa 
(”Hilton”, huone ”Hertford Suite”). EDWD-pöytäkirjan ja matkakulujen perusteella 
kokoukseen osallistui KME:n, IMI:n, OTK:n, Wielandin ja Muellerin työntekijöitä575.
Mueller576, Wieland577 ja OTK578 ovat vahvistaneet kokouksen johtajien kokoukseksi. 
Eräs kokouksen aiheista oli tarkkojen lukujen toimittaminen WBMS:lle579. Kokouksen 
sisältöä on esitelty lyhyesti Wielandin sisäisessä muistiossa 21 päivältä lokakuuta 
1998: ”Espanja: […] Viimeistään vuoden 1999 ensimmäisen vuosineljänneksen 
loppuun mennessä on Euroopan tasolla saavutettava 200 Saksan markkaa. […] 

  
564 Ks. taulukot 23412, 23413.
565 Ks. 23413.
566 Ks. 23413–23415.
567 Ks. johdanto-osan (306) kappale.
568 Ks. 0380 ja vastaavat liitteet 22a–22c (0552–0562), 0989, 32591–32599, 23492–23512, 32306, 

32423-32427.
569 Ks. 0092, 0124–0129, 0260 (ohjelmaluonnos), 1377, 32106, 1826 (päiväkirja), 6565 (matkakulut), 

7760 (kalenteri), erään Muellerin työntekijän kalenterissa viitataan ”elefanttien” kokoukseen 17 päivänä 
syyskuuta 1998 (16972).

570 Ks. 0125–0129, 1826 (päiväkirja), 6565 (matkakulut), 7760 (kalenteri).
571 Ks. 32716.
572 Ks. 23384, 23437–23440, 23393, 23416, 25325, 25326.
573 Ks. 23463, 23464 (HME:n kutsu) ja käyntikortit (23465, 25326).
574 Ks. 23384, 23442–23463.
575 Ks. 0033, 0034, 0097, 0098, 0130, 0131; 1377, 32107, 1827, 2079, 2080 (pöytäkirja), 6566, 30926 

(matkakulut), 7519–7522 (pöytäkirja), 7731–7734 (pöytäkirja), 7759 (kalenteri), 11210–11211 
(pöytäkirja), 11214–11217 (matkakulut), 16972, 16973, 17722, 17723 (pöytäkirja), 22876.

576 Ks. 0033, 0034.
577 Ks. 22876, 22948–22949.
578 Ks. 32716.
579 Ks. 16972.
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Eurooppalainen hinnasto: Markkinahinnat lähenevät toisiaan, ja on järkevää ajatella 
hyvissä ajoin eurooppalaista hinnastoa. Alennukset, bonukset, maksuehdot, perustana 
oleva metallin hinta jne. on standardoitava tai ainakin järjestettävä samalla 
tavalla…”580

(334) Muellerin mukaan operatiivisen tason ”EDWD-kokous” pidettiin 28 ja 29 päivänä 
lokakuuta 1998 Zürichissä (”Airport Forum”). Kokoukseen osallistui KME:n, 
Wielandin, IMI:n, Mueller Europen, Halcorin, BCZ:n, HME:n ja Buntmetallin 
edustajia. Outokumpu ei ollut paikalla581. Wieland, KME, Halcor ja BCZ vahvistivat 
kokouksen582. KME:n matkakuluraportin ja Wednesburyn muistiinpanojen mukaan 
saksalaista näkökantaa käsittelevä valmisteleva EDWD-kokous pidettiin 28 päivänä 
lokakuuta 1998, ja siihen osallistuivat KME, IMI ja Mueller583.

(335) Muellerin muistiinpanoissa esitetään tiivistetysti ”viiden ryhmän” (KME, Wieland, 
IMI, OTK ja Mueller) ja ”yhdeksän ryhmän” (lisäksi HME, Halcor, BCZ ja 
Buntmetall) kokousten aiheita ja tietojenvaihtoa584.

”Viiden ryhmän kokouksessa käsiteltiin seuraavia aiheita:

i) kuparisten vesiputkien tammi–syyskuun 1998 myyntitilastojen tarkastelu;

ii) KME:n ehdotus tarkistaa määrien jakautuminen;

iii) KME:n ehdotus julkistaa euromääräinen hinnasto kaikille maille;”585

iv) ”Marginaalit, sovittava tasosta, johon päästävä vuoden loppuun mennessä

[v)] Sovittava kunkin markkina-alueen ehdoista.”586

”Yhdeksän ryhmän kokouksessa käsiteltiin ainoastaan kohtia (iv) ja (v).”587

  
580 Yksityiskohtaisempia tietoja sivuilla 7517, 22959.
581 Ks. 0034–0035, 0225, yksityiskohtia sisällöstä sivulla 0227. Ks. myös 0380–0384 ja vastaavat 

liitteet 23a–23v (0563–0567, 25487, 25488, 0570–0612), 0990, 1285. Ks. lisäksi 31192 (matkakulut), 
9396 (matkakulut), 15898, 15955, 15956, 25507, 15970, 25508, 25509, 15973, 25510, 15975, 25511, 
17724. Boliden vahvisti HME:n osallistumisen (32523).

582 LLW 22869, 22396, 22458–22460. Outokumpu ilmoitti, ettei se ehkä osallistunut (32716), 23384, 
23467, 23473 (kutsu), 23467–23472 (kirjeenvaihto HME:n kanssa), 23394–23401, 23421–23424 
(muistiinpanot), 25326. Ks. lisäksi 11403, 11404, 11405 (Wielandin vahvistus, kutsut); 32409, 32414 ja 
32438, 32439 (matkakulut).

583 Ks. 0232–0248, 0226–0228, 22460 ja 31192.
584 Lisätietoja muistiinpanoissa sivuilla 0232–0248 ja Muellerin toimittamassa tiivistelmässä (0226–0230).
585 Ks. Muellerin toimittama tiivistelmä (0227).
586 Katso muistiinpanot (0233). ”Marginaalilla” tarkoitetaan ”nettomyyntihintaa ennen kassa-alennusta 

miinus raakamateriaalin kustannukset (eli kuparin hinta) ja pieni lisämaksu, jolla rahoitetaan kuparin 
hankinta. Esitetyt marginaalit on ilmoitettu Saksan markkoina/100 kiloa suosituinta kupariputkea 
(15 x 1 Saksassa, Espanjassa, Alankomaissa; 14 x 1 Ranskassa ja 15 x 0.7 Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa). Ne määriteltiin marginaaleiksi, jotka osanottajien olisi saatava kaikkien alennusten 
jälkeen lukuun ottamatta maksualennusta. Ne perustuivat siihen, että kuparin hinta Lontoon 
metallipörssissä olisi yli 100 USA:n dollaria (17 DEM)/100 kg. Marginaalien oli tarkoitus olla 
markkinoiden alhaisimmat (eli niiden marginaalien ”alaraja”, jotka osanottajien on tarkoitus saada).” 
Ks. 0227.

587 Ks. Muellerin toimittama tiivistelmä (0227).
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”Marginaalit ja hintaesitykset

Marginaalit on esitetty Saksan markkoina/100 kg,

putkikoko 15x1 (14x1, 15 x 0,7 Yhdistynyt kuningaskunta)

Marginaalit lasketaan kaikkien alennusten jälkeen, maksualennuksia lukuun ottamatta

Kupari on LME (Lontoon metallipörssi) + $ 100 (19 Saksan markkaa/100 kg)

Näin saatavan marginaalin on tarkoitus olla markkinoiden alhaisin

Saksa

Heinäkuu -97 Lokakuu -99 Loppuvuoden 
tavoite

Kasvu

Saksan 
SANCO

145 200¹ 230 +30

Euro SANCO 75 170² 215 +45

RAL 60 140³ 200 +40 ks. jälj.

1. Vastaa 52 %:n alennusta

2. Vastaa 55 %:n alennusta

3. Vastaa 58 %:n alennusta*

* Tätä tasoa pidettiin ”Italian” tasona, muut RAM-tuottajat antoivat 
tukkumyyjille enintään 50 % alennuksen. Tämä vastaa 160:tä eikä 140:tä 
Saksan markkaa.

Ehdoista sovitaan ennen maksualennusta.

Metalli-
kauppiaat

Suuret tukkumyyjät Keskikok. Pienet

Saksan 
SANCO

54 51 50½ 50

Euro SANCO 55½ 52½ 52 51½

RAL 57 54 53½ 53

Maksuehdot: 10 päivää 3 %, 30 päivää 2 %, 45 päivää netto.

Kuparin hinnan salliessa indeksiä muutetaan 2 hintaryhmän verran. Tämä yhdessä 
edellä esitetyn rakenteen kanssa johtaa tavoitemarginaaliin.
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Ranska

Heinäkuu -97 Lokakuu -98 Loppuvuoden 
tavoite

Kasvu

TMX 103 • 92 187–177 200 +13–23

Euro SANCO 75 187–173 190 +3–17

Muut kuin 
SANCO

67 164–1411 180 +16 ks. jälj.

1. Vastaa 62–64 %:n alennusta, 64 % on ”Italian” taso. Ehdoista sovittiin

Väh. 20 Väh. 10 Pienet

TMX 58½ 56½ 54½

Muu SANCO 59½ 57½ 55½

Demo 60 58 56

Muut 60½ 58½ 56½

Maksuehdot: 60 päivää/kuun loppuun + 10 päivää (keskimäärin 85)

Marginaalia kasvatettava muuttamalla hintaryhmää

Espanja

Heinäkuu -97 Lokakuu -98 Loppuvuoden 
tavoite

Kasvu

KM 141 155–134 170 +15–36

OKC 81 155–128 180 +25–52

Muut 65 120 165 +45

Uuden hinnaston ehdot

Ryhmä 1 Ryhmä 2

Muut 30 27/28

OKC 28 26

Maksuehdot: 15 päivää 2 % tai 60 päivää netto

Uusi hinnasto + ehtojen noudattaminen takaavat tavoitemarginaalin.
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Alankomaat

Heinäkuu -97 Lokakuu -98 Loppuvuoden 
tavoite

Kasvu

KM 150 196 220 +24

Muut 145 186–170 215 +29

Uusi hinnasto julkaistaan 1. lokakuuta 1998

Uuden hinnaston ehdot

Suuret 
tukkumyyjät

Keskikok. Pienet

Metallimyyjä 32 % 30 % 28 %

Maksuehdot: 1 % käteisenä tai 30 päivää netto

Yhdistynyt kuningaskunta

Heinäkuu -97 Lokakuu -98 Loppuvuoden 
tavoite

Kasvu

Yhdistyneen 
kuningas-
kunnan 
tuottajat

175 230–247 240 +10

Muut 160 201–225 225 +24

Uudet ehdot vahvistettu

Tukkumyyjät Suuret Keskikokoiset Pienet

Yhdistyneen 
kuningaskunnan 
tuottajat

60½ 60 59½

Tuonti 62,0 61½ 61

Maksuehdot: 15 päivää 4 % tai kuukausittain 2 %

Hinnasto uusitaan 1. joulukuuta

Uusi hinnasto jo julkaistu + voimaan 1. marraskuuta, johtaa tavoitemarginaaliin.”588

  
588 Ks. 0233–0235 ja taulukot, jotka ovat osa raporttia (0236–0248). Myös Wieland on kuvannut kokousta 

(22169–22176).
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(336) Muellerin mukaan ”hintataso/myyntiehdot kuvastavat kunkin maan osalta 
i) enimmäisalennuksia, joita osanottajien tulisi soveltaa eri asiakasryhmiin eri 
tuotteissa; ii) maksuehtoja ja iii) hinnaston tai hintaindeksin muutoksia. 
Muistettakoon, että kukin markkinajohtaja esitteli hintatason/myyntiehdot:

i) KME Saksan ja Alankomaiden osalta

ii) Tréfimétaux Ranskan osalta;

iii) KME Espanjan osalta (Outokummun poissa ollessa […]); sekä

iv) IMI Yhdistyneen kuningaskunnan osalta ([…] keskusteli yleensä IMI:n kanssa 
etukäteen Yhdistyneen kuningaskunnan esittelystä).”589

(337) Viiden ryhmä ja mahdollisesti myös yhdeksän ryhmä keskustelivat myös määrien 
jakamisesta KME:n ehdottamille uusille jäsenille590.

(338) Halcorin muistiinpanot vahvistavat, että keskusteltiin hinnoista, alennuksista ja 
määristä591. Halcor totesi esimerkiksi Saksan osalta, että ”kasvu, johon he viittaavat 
esimerkiksi KME:n osalta, olisi noin 200–230 ja vastaisi 3 prosentin tai 3 pykälän 
korotusta. He ehdottivat tavoitteen saavuttamista joko supistamalla alennuksia tai 
korottamalla hintaryhmiä. Paremmalta vaikuttaa näiden kahden yhdistelmä, sillä
jakelijat keskittyvät lähinnä alennuksiin, ja Hospachin [KME] mukaan tavoitteeksi 
ehdotettu voidaan realistisesti saavuttaa, sillä se merkitsee 2,5 prosentin supistuksia 
alennuksiin samalla kun he nostavat hintaryhmää… Uusien tilausten osalta [meitä 
käskettiin] laskemaan alennuksia 56 prosentista 54 prosenttiin, ja he nostavat 
hintaryhmää kaksi pykälää. He laskevat alennuksia prosentilla ja vaihtavat 
hintaryhmää kahdesti eli siirtyvät 1 prosentin enimmäisalennukseen.”592

(339) Muistioon sisältyvät alennusprosentit Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuotavia ja 
siellä tuotettavia putkia varten593. Liitteenä on KME:n, Wielandin, OTK:n, IMI:n ja 
Muellerin myyntimääriä ja -tavoitteita Ranskassa, Saksassa, Alankomaissa, Espanjassa 
ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa heinä-, elo- ja syyskuussa 1998 koskeva 
taulukko594.

(340) […] sisäinen käsin kirjoitettu raportti, joka on laadittu lokakuun 29 päivän kokouksen 
jälkeen ja joka koskee ”viiden ryhmän” (KME, Wieland, IMI, OTK ja Mueller) 
määrien jakautumista ja toteutuneita määriä syksyllä 1998, on todisteena 
myyntimääriä koskevan tiedon vaihtamisesta sekä tonneina ja prosentteina ilmaistujen 
määrien jakamisesta koskien viittä suurinta jäsenvaltiota (Saksa, Espanja, Ranska, 
Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat)595.

  
589 Ks. 0227, 0228.
590 Ks. taulukot, joissa on ehdotus määrien jakamisesta (0238–0241 ja 0244–0247), ja Muellerin selitykset 

(0229, 0230).
591 Ks. 23394–23401, 23412–23426 (muistiinpanot).
592 Ks. 23418.
593 Ks. 22173.
594 Ks. 22176.
595 Ks. palstat ”viiden ryhmän tuotanto heinäkuun loppuun (%)”, ”Muellerin osuus”, ”prosenttia 

viiden ryhmästä”, ”tonnia kuukaudessa”, ”prosenttia kokonaismarkkinoista”, ”toteutuneet määrät 
(tammi-elokuu)” ja ”prosenttia” taulukossa sivulla 0249 ja Muellerin selitykset sivulla 0231.
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(341) BCZ ilmoitti, että EDWD-kokous pidettiin 25 päivänä marraskuuta 1998 
Zürichissä596.

(342) Wieland vahvisti, että kilpailijat sopivat Ranskaa, Saksaa, Alankomaita, Espanjaa ja 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevista alennuksista ja jakoivat alennusluettelot 
keskenään597. Esimerkiksi 11 päivästä joulukuuta 1998 lähtien alennukset olivat 
seuraavat:

- Saksa: SANCO-tuottajat: 50 prosenttia (pienet asiakkaat), 50,5 prosenttia
(keskikokoiset), 51 prosenttia (suurasiakkaat ja loppuasiakkaat/-kuluttajat), 
54 prosenttia (jakelijat); SANCO-maahantuojat: 50,5 prosenttia (pienet), 
52,0 prosenttia (keskikokoiset), 52,5 prosenttia (suuret), 55,5 prosenttia
(jakelijat); DVGW-tuottajat598: 53 prosenttia (pienet), 53,5 prosenttia
(keskikokoiset), 54 prosenttia (suuret), 57 prosenttia (jakelijat);

- Espanja: OTK: 26 prosenttia (toinen jakelutaso), 28 prosenttia (ensimmäinen 
taso); maahantuojat: 27 prosenttia (toinen taso), 30 prosenttia (ensimmäinen 
taso);

- Ranska: SANCO TMX 54,5 prosenttia (pienet), 56,5 prosenttia
(keskikokoiset), 58,5 prosenttia (suuret); SANCO-maahantuojat: 
55,5 prosenttia (pienet), 57,5 prosenttia (keskikokoiset), 59,5 prosenttia
(suuret); ”Deno”: 56,5 prosenttia (pienet), 58 prosenttia (keskikokoiset), 
60 prosenttia (suuret); ”NF Imp. ab F.”: 56,5 prosenttia (pienet), 
58,5 prosenttia (keskikokoiset), 60,5 prosenttia (suuret);

- Yhdistynyt kuningaskunta: Yhdistyneessä kuningaskunnassa tuotetut putket: 
59 prosenttia (hyvin pienet), 59,5 prosenttia (pienet), 60 prosenttia
(keskikokoiset), 60,5 prosenttia (suuret); tuonti: 60,5 prosenttia (hyvin pienet), 
61 prosenttia (pienet), 61,5 prosenttia (keskikokoiset), 62,0 prosenttia (suuret);

- Alankomaat (kaikki laadut): 28 prosenttia (B-asiakkaat), 30 prosenttia
(A-asiakkaat), 32 prosenttia (poikkeukset), 35 prosenttia (jakelu)599.

(343) Joulukuun 9 päivänä 1998 IMI oli yhteydessä Muelleriin600.

(344) Mueller ilmoitti, että 10 päivänä joulukuuta 1998 oli ”lakaisijoiden” (EDWD-) kokous 
Zürichissä (”Airport Forum”)601. Kokoukseen osallistuivat KME:n, Wielandin, IMI:n, 
Mueller Europen ja HME:n602 sekä BMA:n ja BCZ:n edustajat. OTK ei ollut paikalla. 
Kyse oli viimeisestä ”lakaisijoiden” kokouksesta, johon Mueller osallistui. BCZ kävi 
kokouksessa vain lyhyesti ilmoittaakseen lopettavansa kokouksiin osallistumisen 

  
596 Ks. 32409; kokouksen sisällön osalta sivut 32306–32308.
597 Ks. 22873, 22874, 22933–22941, jotka sisältävät luettelot seuraavilta päiviltä: 30.10.1998, 11.12.1998, 

22.2.1999, 29.4.1999, 22.7.1999, 8.9.1999, 11.10.1999, 26.11.1999, 18.12.2000.
598 DVGW on lyhenne sanoista ”Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.” (Saksan kaasu- ja 

vesiasiantuntijoiden liitto); ks. johdanto-osan (75) kappale.
599 Ks. 22933.
600 Ks. 32734.
601 Ks. 0035–0036, 0990, 15956, 25112, 15979, 15980, 25513, 17725, 17726 (pöytäkirja).
602 Boliden vahvisti HME:n osallistumisen (32523).
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”ilmeisesti KME:n kanssa sattuneen kaupallisen kiistan takia”603. Wieland, KME ja 
Halcor vahvistivat, että kyseinen kokous pidettiin604. Kokoukseen sisältyi sekä viiden 
ryhmän tapaaminen 9 päivänä joulukuuta (johon OTK ei osallistunut)605 että yhdeksän 
ryhmän tapaaminen.

(345) Wielandin sisäisessä muistiossa 11 päivältä joulukuuta 1998 esitellään lyhyesti 
kokouksen tuloksia606. Muistioon sisältyy yksityiskohtainen markkina-analyysi sekä 
keskeisten kilpailijoiden määriä ja hintoja koskevaa tietoa viiden jäsenvaltion alueelta 
(Ranska, Saksa, Alankomaat, Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta)607. Espanjan 
osalta todetaan seuraavaa: ”Tässä tapauksessa näyttää siltä, että Outokumpu todella 
lopultakin ottaa markkinajohtajan roolin. Siksi meidän tulisi ehdottomasti säilyttää 
hinta- ja alennustaso, jotta voimme edistää tilanteen vakiinnuttamista."608

(346) Liitteenä on KME:n, Wielandin, OTK:n, IMI:n ja Muellerin myyntimääriä ja 
-tavoitteita Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Alankomaissa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa syys-, loka- ja marraskuussa 1998 kuvaava taulukko609.

9.2.11. 1999

(347) OTK ilmoitti, että vuoden 1999 alun ja helmikuun 2000 välisenä aikana järjestettiin 
neljästä viiteen kuparisia vesi- ja viemäriputkia koskevaa operatiivisen tason 
kokousta610. Yleensä kokouksiin osallistui edustajia Wielandilta, KME:ltä, IMI:ltä, 
BCZ:lta ja OTK:lta, toisinaan myös Buntmetallilta611.

(348) KME:llä oli hallussaan ”SANCO/WICU-tilastot”, jotka sisälsivät myös IMI:n ja 
OTK:n muita kuin SANCO-/WICU-putkia koskevat luvut 15 päivältä maaliskuuta 
1999, 23 päivältä huhtikuuta 1999, 15 ja 26 päivältä kesäkuuta 1999, 16 ja 26 päivältä 
heinäkuuta 1999, 19 päivältä marraskuuta 1999, 17 päivältä tammikuuta 2000, 
9 päivältä toukokuuta 2000 ja 14 päivältä heinäkuuta 2000 jäsenvaltioiden (toisinaan 
yhdistettyinä), Sveitsin ja joissakin tapauksissa Unkarin ja Puolan osalta. Taulukot 
sisältävät jokaisen tuottajan hintaryhmät, alennukset, maksuehdot ja ”tämänhetkisen 
lisäarvon”612.

(349) Helmikuun 1999 alussa Wednesbury keskusteli IMI:n kanssa Muellerin 
vetäytymisestä ”Zürichin kokouksista”613.

  
603 Ks. 0035–0036, 0990, 31118 (matkakulut), 31194 (matkakulut), 9384 (matkakulut), 22869. Boliden 

vahvisti osallistuneensa kokoukseen lyhyesti (32409).
604 Ks. 22869, 22397, 22461–22465 (pöytäkirja, matkakulut), 23384, 23475, 23476 (taulukot kokouksesta).

Ks. toisaalta sivu 25326, jossa Halcor selittää, ettei se voi vahvistaa osallistumistaan kokoukseen.
605 Ks. matkakulut (22465).
606 Koko muistio (myös taulukot) löytyy sivuilta 22177–22183.
607 Tarkempia tietoja löytyy sivuilta 22179 ja 22180.
608 Ks. 22180: ”Hier sieht es so aus, als ob Outokumpu nunmehr wirklich seine Marktführerrolle 

übernimmt. Deshalb sollten wir das Preis- bzw. Rabattniveau unbedingt halten, um so zur 
Stabilisierung beizutragen.”

609 Ks. 22181, 22182.
610 Ks. 11765.
611 Ks. 11766.
612 Ks. 7030–7047.
613 Ks. 0036, 0037; 0990.
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(350) Wielandin 8 päivänä helmikuuta 1999 päivätyssä muistiossa, joka on otsikoitu
”Preparation Install.-Tubes Europe”, kuvataan asioita, joita käsiteltiin 10 päivänä 
helmikuuta 1999 järjestetyssä kokouksessa:

”Vesi- ja viemäriputket EU (D, E, F, GB, NL)…

Sisäisten keskustelujemme (R/H ja RH/An) tuloksena joulukuun puolivälissä -98 
päättelimme, että KME on tyytymätön yhdistettyyn Euroopan markkinaosuuteen, joten 
tarkoitus on yrittää muuttaa tilannetta tässä suhteessa. Muistettakoon, että 
syksyllä -97 WW teki suuria myönnytyksiä markkinaosuuksien suhteen viidellä 
keskeisellä EU:n markkina-alueella, minkä jälkeen sen oli pakko täyttää 
kapasiteettinsa EU:n ulkopuolella (Itä-Euroopan markkinoilla) huomattavin 
kustannuksin. Siksi:

Kuten sovittu, markkinaosuudet on määritettävä maittain. […]

Markkinaosuudet perustuvat vuosien 1997 ja 1998 arvioituun vuotuiseen määrään. 
’Sopivan’ hinnan perusteella KME ei voinut edistyä esimerkiksi Saksassa aivan niin 
paljon kuin olisi voitu odottaa. Se, jolla on suurin markkinaosuus tietyssä maassa, ei 
selvästikään aina hyödy parhaista mahdollisuuksista, mutta tuoton kannalta se hyötyy 
absoluuttisesti katsottuna eniten vallitsevasta hyvästä hintatasosta (jos tuotto paranee 
50 Saksan markkaa kilolta, kuten vuonna -98 tapahtui vuoteen -97 verrattuna, 
todellisten vuoden 1998 määrien perusteella KME:n nettotuoton lisäys on ollut 
noin 30 miljoonaa Saksan markkaa, kun taas meidän tuottomme on kasvanut 
alle 9 miljoonaa Saksan markkaa. Sen lisäksi KME-konsernin liikevaihto 
valvomattomilla markkinoilla olisi ollut vielä suurempi kuin mitä se on ollut 
valvotuilla markkinoilla).

Emme voi hyväksyä liitteessä esiteltyä KME:n mallia osuuksien uudelleen jakamiseksi, 
joka tuli ilmi vuoden 1998 lopussa, varsinkin koska me teimme kaikkein suurimman 
uhrauksen vuonna 1997. Nykyiset markkinaosuutemme ovat alhaisimmalla tasolla, 
jonka voimme kestää.

Ehdotuksemme tulevien neuvottelujen osanottajille Bolidenin lähdön jälkeen:

- Viisi ’vanhaa’ osanottajaa olisivat KME-konserni, IMI, Outokumpu, Müller 
Industries ja WW, kuten ennenkin. Jotta viidellä markkina-alueella voidaan 
toimia, Outokummun on ehdottomasti palattava neuvottelupöytään 
”kaupallisissa kokouksissa”, etenkin koska Müller Industries […] ei enää aio 
lähettää edustajaa, vaikka se lupaakin muuten osallistua yhteistyöhön yhtä 
laajalti kuin aiemminkin.

- Neljästä ’uudesta’ osanottajasta (HME, BMA, Halcor ja BCZ) BCZ lopetti, 
kuten kaikki tietävät, WICU®-hälyn jälkeen joulukuussa -98. HME ja BMA 
lähettävät viestiä, että ne haluavat edelleen tehdä yhteistyötä, ja olemme 
kuulleet kolmansien tahojen välityksellä, että myös Halcor on valmis 
yhteistyöhön. Ehdotuksemme uusille osanottajille on siis, että olisi jatkettava 
kolmen edelleen mukana olevan yrityksen kanssa, sillä viidellä keskeisellä 
EU:n markkina-alueella BCZ:n osuus vuonna 1998 oli vain noin 7,5 prosenttia 
aiempien yhdeksän osanottajan kokonaistoimituksista, joiden määrä oli noin 
225 000 tonnia. Tämä on ehdottomasti parempi vaihtoehto kuin kaiken tähän 
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asti saavuttamamme vaarantaminen vain siksi, että KME ja BCZ ovat 
kiistelleet WICU:sta ja BCZ on lopettanut yhteistyön; tämän tulisi olla selvää 
jokaiselle osanottajalle ottaen huomioon ansaitut miljoonat, kuten edellä 
todetaan, ja erityisesti KME-konsernille, joka oli ja on edelleen koko 
järjestelyn suurin hyötyjä absoluuttisesti laskettuna…

Hinnan vaihtelut/valvonta

STAND I T ; WW:n tulkinta Saksa Saksa Espanja Ranska Yhd. k-
kunta

Alanko-
maat

 Saksan SANCO   DVGW

Tavoite: tuot. hinta, perusteena kovat

Pituus 5 m DEM % kg 200 200 200 200 200 200

Tilanne 15.1.1999 209 164 160 177 193 204

- puolikovat -25 -25

- 3 m -10

Tilanne 15.1.1999 209

√

164

[-]

160

[-]

177

[-]

158

[-]

179

[-]

... (Yhdistynyt kuningaskunta) Uusi hinnasto on laadittu, mutta vain 2–3 viikkoa sen 
käyttöönoton jälkeen alennukset ovat jälleen kasvaneet hallitsemattomasti, minkä 
seurauksena tässä tilanteessa tuotantohinnan korottamisesta ei ole mitään jäljellä.”614

(351) Wieland ilmoitti, että 10 päivänä helmikuuta 1999 pidettiin ”elefanttien” (EDWD-) 
kokous Brysselissä (Conrad Hotel) EMCI:n kokouksen jälkeen. Seuraavana päivänä 
eli 11 päivänä helmikuuta 1999 pidettiin ECI:n kokous. Pöytäkirjan mukaan 
kokoukseen osallistuivat Wielandin, IMI:n, KME:n ja OTK:n edustajat615,
mahdollisesti myös Desnoyersin616 edustaja. OTK vahvisti, että kyseessä oli IMI:n 
järjestämä johtotason kokous617.

(352) Matkakulujen mukaan operatiivisen tason EDWD-kokous pidettiin 21 ja 22 päivänä 
helmikuuta 1999 Zurich-Regensdorfissa (”Mövenpick”). Kokoukseen osallistuivat 
Wielandin, IMI:n, HME:n618, Buntmetallin, EM:n ja KME:n edustajat619. Wieland ja 
KME vahvistivat, että tällainen kokous pidettiin620.

  
614 Ks. 10492–10495 ja lisäksi Saksaa, Espanjaa, Ranskaa ja Alankomaita koskevat tiedot (10494, 10495), 

22334–22337. Ks. myös Wielandin päiväämätön valmisteleva muistio (22348, 22349).
615 Ks. kupariteollisuuden kokouksen pöytäkirja, johon sisältyy keskustelu yhteisön juomavesidirektiivistä, 

7729, 7730, 7758 (asialista), 22876. KME:n sisäisestä koordinaatiosta tietoja sivulla 6825.
616 Ks. 1377, 32108, 1824, 2222, 2223, 2373, lisäksi valmisteleva kirje 3 päivältä helmikuuta 1999 (2081), 

7110 (matkakulut: ”Info”: Boliden, Müller, Wieland), ECI:n johtokunnan kokouksen pöytäkirja 7114, 
7115, 22876.

617 Ks. 32716, 22876, 22950, 22951.
618 Boliden ei voinut vahvistaa HME:n osallistumista, ks. 32523.
619 Ks. 31101, 31102 (matkakulut), 31195 (matkakulut), 9384 (matkakulut), 22869.
620 Ks. 22869, 22397, 22466–22468.
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(353) Wielandin sisäisessä muistiossa 23 päivältä helmikuuta 1999 esitellään lyhyesti 
kokouksen tuloksia621:

”Hintatilanne viidellä markkina-alueella: Liitteenä oleva alennuskatsaus sisältää
tavoitealennukset, joista päätimme keskustelumme aikana niiden tietojen perusteella, 
joita olemme saaneet sisäiseltä ja ulkoiselta kenttäpalvelulta ja kauppakumppaneilta. 
...

Saksa: Tavoitetuottomme 15 x 1 mm:n putkille on edelleen 230 Saksan markkaa/kg, 
jota emme ole valitettavasti vielä saavuttaneet. Tämän perusteella RAL/DVGW-
putkien tuotto olisi 200 Saksan markkaa/kg, sillä niiden alennus on 
3 prosenttiyksikköä suurempi. Sen takia aiomme pitäytyä edellisessä 
alennustaulukossa, jonka mukaan suurasiakkaille + hankintayhdistyksille SANCO®-
putkista myönnettävä alennus on 53 % olettaen, että RAL/DVGW-putkien toimittajien 
alennus on edelleen 3 prosenttiyksikköä suurempi, jos ne aikovat pystyä lainkaan 
myymään. Viime viikkoina ongelmana on ollut sekä BCZ:n että TMX:n ja LMI:n 
alennukset EURO-SANCO-putkille, jotka ovat olleet valitettavasti lähempänä tai 
samalla tasolla kuin RAL/DVGW-putkien alennukset. Tämä aiheuttaa luonnollisesti 
paineita RAL/DVGW-tuottajille, joten toivomme, että lähiviikkoina EURO-SANCO®-
tuottajien alennukset ovat jälleen ainakin yhden prosenttiyksikön pienemmät kuin 
RAL/DVGW-putkien ja kaksi prosenttiyksikköä suuremmat kuin KME:n ja WW:n 
SANCO®-putkille antamat alennukset… [KME:n maaliskuulle suunnitteleman uuden 
hinnaston osalta] Valitettavasti mekään emme pysty vastustamaan KME:tä, jos se 
toimii näin, vaikka me aioimme ja pidämme edelleen oikeana määrittää SANCO®-
hinnastossamme eri hinnat puolikoville ja koville putkille ylimääräisten 
tuotantokustannusten mukaisesti. Meidän on kuitenkin seurattava 
markkinajohtajaa.”622

(354) ”Elefanttien” EWDW-kokous pidettiin 11 päivänä maaliskuuta 1999 Pariisissa 
(”Hilton”, Edmonton-kokoushuone, Charles de Gaulle). Kalenterien ja matkakulujen 
mukaan kokoukseen osallistuivat IMI:n, KME:n ja Wielandin edustajat623. OTK 
vahvisti, että eräs niiden työntekijä osallistui kokoukseen624, ja Wieland vahvisti 
kokouksen pitämisen625.

(355) Wieland ilmoitti, että operatiivisen tason kokous pidettiin 16 päivänä maaliskuuta 
1999 Roomassa (”Lord Byron”), ja siihen osallistui (ainakin) yksi Wielandin edustaja 
ja yksi KME:n edustaja626. Halcor vahvisti yhden työntekijänsä osallistuneen 
kokoukseen627. Halcorin muistiinpanojen mukaan kokouksessa keskusteltiin kiihkeästi 
hinnoista, alennuksista ja määristä628.

  
621 Koko muistio sivuilla 22184–22190.
622 Ks. 22187–22189.
623 Ks. 1377, 32108 (1.4.1999 ”IWCC:n johtokunnan kokouksen pöytäkirja, korjattu versio”), 

6568 (matkakulut), 7757 (kalenteri); 32716.
624 Ks. 32716.
625 Ks. 22876.
626 Ks. 31196 (matkakulut), 9384 (matkakulut), 22869, ks. lisäksi Tréfimétaux’n matkakulut (4877).
627 Ks. 23384, 23478–23489 (kirjeenvaihto KME:n/EM:n kanssa), 23402–23406, 23421–23424 

(muistiinpanot ), 25326.
628 Ks. 23402–23406, 23421–23424 (muistiinpanot).
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(356) Wielandin sisäisessä muistiossa 18 päivältä maaliskuuta 1999 esitellään lyhyesti 
kokouksen tuloksia629:

”Tilastot: Maailman tilastotoimiston luvut tammikuulta ovat nyt saatavissa, ja 
äskettäin piti toimittaa helmikuun luvut. Kuten olemme saaneet selville Maailman 
tilastotoimistosta, seuraavat yritykset ovat toimittaneet luvut: KME, IMI, WW, Halcor, 
HME, BMA, Outokumpu ja Mueller. BCZ ei enää toimita tilastoja, sillä se on 
vetäytynyt IWCC:stä, ECPPC:stä ja kaikista muista teollisuuden järjestöistä….

[…]

Alankomaat: Hamel/[työntekijä] kävi äsken vierailulla, ja kerroimme, että aiomme 
jatkossa soveltaa myös Hameliin eli metallitoimittajiin HME:n hinnastoa, jossa suurin 
alennus metallialalla on 37 %...

Espanja: Maa on tällä hetkellä ainoa viidestä suuresta markkina-alueesta, joka on 
kaaoksen vallassa joka suhteessa, sillä Outokumpu ei nähdäksemme hoida lainkaan 
markkinajohtajan tehtäväänsä.

Muut markkina-alueet: Ennen seuraavia keskusteluja huhtikuussa meidän on 
ehdottomasti tutkittava tarkemmin kotimaan markkinoita Itävallassa, Belgiassa ja 
Kreikassa, joten pyydän RH/An:ia ja RHV/Bo:ta laatimaan etukäteen ehdotukset siitä, 
miten voisimme suunnitella markkinatilanteen vakiinnuttamista tai parantamista 
kyseisillä markkinoilla, jotta voimme sitten keskustella yhdessä toimista, joilla 
voisimme edistää asiaa.”630

(357) Muistioon on liitetty taulukko, jossa esitellään Ranskan, Saksan, Alankomaiden, 
Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla SANCO-merkkisistä vesi- ja 
viemäriputkista, maahantuoduista SANCO-putkista ja muista vesi- ja viemäriputkista 
myönnettävät alennukset (myytyjen määrien mukaan). Toisessa taulukossa luetellaan 
KME:n, Wielandin, Outokummun, IMI:n, Muellerin, Buntmetallin, HME:n, BCZ:n ja 
Halcorin toimitukset kyseisillä markkinoilla tammi- ja helmikuussa 1999631.

(358) Maaliskuun 31 päivänä 1999 KME lähetti faksilla SANCO-merkkisten kuparisten 
vesi- ja viemäriputkien hinnastonsa IMI:lle. Käsin kirjoitetuista muistiinpanoista 
ilmenevät alennukset, jotka ovat todennäköisesti KME:n632.

(359) Erään KME:n työntekijän matkakulujen mukaan EDWD-kokous pidettiin 28 päivänä 
huhtikuuta 1999 Brysselissä (”Novotel Airport”)633. Wieland luonnehti kokousta 
”myyntiedustajien kokoukseksi”, KME ja Halcor ovat vahvistaneet osallistuneensa 
kokoukseen634. Vaikka Halcor ei ilmoittanut vetäytyvänsä kokouksista, komissiolla ei 
ole todisteita siitä, että se olisi osallistunut myöhempiin EDWD-kokouksiin.

  
629 Koko muistio sivuilla 22191–22198.
630 Ks. 22191–22195.
631 Ks. 22197, 22198.
632 Ks. 32148, 32149 (SANCO-hinnasto hollanniksi ja ranskaksi); ks. myös 4433–4438 (Wielandin 

Itävallan hinnastot).
633 Ks. 31197 (matkakulut).
634 Ks. 31197 (matkakulut), 22869, 22397, 22469, 23384, 23491 (kokouksen vahvistus), 23407–23410, 

23425, 23426 (muistiinpanot), 25327.
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(360) Wielandin muistiossa 29 päivältä huhtikuuta 1999 esitetään lyhyesti kokouksen 
tuloksia635. Muistioon sisältyy analyysi Euroopan markkinoista ja viidestä 
”tärkeimmästä markkina-alueesta” (Ranska, Saksa, Alankomaat, Espanja ja 
Yhdistynyt kuningaskunta). Saksan osalta muistiossa todetaan seuraavaa:

”Alennukset ovat valitettavasti lisääntyneet myös Saksassa. Meillä on Saksassa yksi 
etu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan verrattuna eli se, että lähes kaikki toimijat 
noudattavat sovellettavaa hinnastoa ja hintaindeksiä, eli saksalaiset kupariputkien 
ostajat hyväksyvät hinnaston ja indeksin. Ainoa, millä täällä Saksassa on siis 
merkitystä, on alennustaso. KME:n ja WW:n myöntämä enintään 53 prosentin alennus 
saksalaisille SANCO®-putkille ei kuitenkaan enää ole markkinoiden suurin, sillä BCZ 
tarjoaa Belgiassa jo jopa 59,5 prosentin alennuksia SANCO®-putkille ja jopa 
60 prosentin alennuksia muille kuin SANCO®-putkille … Jos näitä alennusten eroja ei 
saada supistettua, meihin kohdistuvat pysyvät hintapaineet Saksan markkinoilla, 
eivätkä edes KME ja WW pysty kestämään sitä pitkällä aikavälillä.

KME:n ja meidän uudet SANCO®-putkien hinnastot ovat nyt markkinoilla, ja aiomme 
yrittää ensiksi soveltaa liitteenä olevassa tiivistelmässä esitettyjä alennuksia…

Alankomaat: Täällä aiomme pitäytyä tiukasti alennuksissa, joista päätettiin viimeksi 
30.3.1999...”636

(361) Muistioon on liitetty taulukko, jossa esitellään Ranskan, Saksan, Alankomaiden, 
Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla SANCO-merkkisistä vesi- ja 
viemäriputkista, maahantuoduista SANCO-putkista ja muista vesi- ja viemäriputkista 
myönnettävät alennukset (myytyjen määrien mukaan). Toisessa taulukossa luetellaan 
KME:n, Wielandin, OTK:n, IMI:n, Muellerin, Buntmetallin, HME:n, BCZ:n ja 
Halcorin toimitukset kyseisillä markkinoilla tammi-, helmi- ja maaliskuussa 1999637.

(362) OTK:n mukaan operatiivisen tason kokous pidettiin 3 päivänä toukokuuta 1999 
Birminghamissa (Novotel Airport Hotel)638. Osanottajat olivat todennäköisesti samat 
kuin edellä on lueteltu639.

(363) Toukokuun 9 päivänä 1999 pidettiin ”elefanttien” (EDWD-) kokous Vilamoura 
Marine Hotelissa (huone ”Taurus”) Vilamourassa, Portugalissa kello 14.00 järjestetyn 
ECI:n kokouksen jälkeen640. Kalenterien tai matkakuluraporttien perusteella 
kokoukseen osallistuivat Wieland, IMI, KME ja OTK641. Wieland vahvisti 
osallistumisensa, kun taas OTK ei muistanut, pidettiinkö johtotason kokousta642.

  
635 Koko muistio sivuilla 22199–22206.
636 Ks. 22202–22204. Ks. lisäksi Halcorin muistiinpanot kokouksen sisällöstä, 23407–23410, 23425, 

23426 (muistiinpanot).
637 Ks. 22205, 22206. Alennustaulukkoa päivitettiin Yhdistyneen kuningaskunnan osalta muistiossa 

20 päivältä toukokuuta 1999 (ks. 10496, 10497, 22207, 22208).
638 Ks. 11765.
639 Ks. johdanto-osan (347) kappale ja asiakirja-aineiston sivu 11766.
640 Ks. 1377, 32109, 1828, 1863–1866 (”Kupariteollisuuden johtajien kokous, kokoushuone Taurus”), 

28329, 22876.
641 Ks. 1377, 32109, 1828, 1863–1866 (”Kupariteollisuuden johtajien kokous, kokoushuone Taurus”), 

28329, 6569 (matkakulut), 7756 (kalenteri), 9268 (matkakulut).
642 Ks. 22876, 32717.
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(364) Erään Wielandin työntekijän kalenterin mukaan useilla Wielandin edustajilla oli 
tapaaminen KME:n kanssa 16 päivänä kesäkuuta 1999 Frankfurtin lentokentällä 
(”Flughafen Airport Conference Center”, huone 18)643.

(365) ”Elefanttien” EDWD-kokous pidettiin 17 päivänä kesäkuuta 1999 Brysselissä 
(”Sheraton Airport Hotel”, huone ”Andromeda”). Kalenterien tai matkakuluraporttien 
perusteella kokoukseen osallistuivat IMI, Wieland ja KME644. Wieland vahvisti 
kokouksen ja OTK osallistumisensa siihen645.

(366) KME:llä oli hallussaan useita taulukoita ”Myyntikäyrän rakenne 1998” – ”Kupariset 
vesi- ja viemäriputket (yhteensä)”, ”Yksinkertaiset vesi- ja viemäriputket” ja 
”Päällystetyt vesi- ja viemäriputket” 18 päivältä kesäkuuta 1999 ja vastaavat kaaviot 
”Kunkin kilpailijan tulos 1998” – ”Kupariset vesi- ja viemäriputket (yhteensä)”, 
”Yksinkertaiset” ja ”Päällystetyt”646. Taulukot sisältävät KME:n, OTK:n, Wielandin, 
IMI:n, Muellerin, BCZ:n, HME:n, Halcorin, MKM:n, Lacambran, Feinrohrenin, 
Silmetin, Foamin, Czepelin, Hutmenin ja muiden tuottajien vesi- ja viemäriputkien 
myyntimäärät ja lisäarvon, joka on ilmaistu ”euroina % kg”, seuraavilta markkinoilta: 
Itävalta, Belgia, Tšekin tasavalta, Tanska, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, 
Italia, Alankomaat, Puola, Portugali, Skandinavia, Espanja, Sveitsi ja Yhdistynyt 
kuningaskunta. Lisäksi ne sisältävät arvion kunkin mainitun yrityksen kustannuksista 
ilmaistuna ”euroina % kg” ja arvion ”kokonaistuloksesta miljoonina euroina”647.
Kaavio esittää kuparisten vesi- ja viemäriputkien teollisuudenalan tuloksia648.
Taulukot ovat hyvin yksityiskohtaisia ja sisältävät tietoa, joka ei ole yleisesti 
saatavilla. Esimerkiksi taulukkojen mukaan OTK:n kaikkien vesi- ja viemäriputkien 
(”yksinkertaiset” ja ”päällystetyt”) myynti vuonna 1998 Saksassa oli 7 670 tonnia ja 
niiden lisäarvo 86 ”euroa % kg”, Italiassa myynti oli 1 400 tonnia ja lisäarvo 60 ”euroa 
% kg”, Ranskassa myynti oli 3 900 tonnia ja lisäarvo 95 ”euroa % kg", Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa myynti oli 8 460 tonnia ja lisäarvo 119 ”euroa % kg”, Irlannissa ei 
myyntiä, Espanjassa myynti oli 16 580 tonnia ja lisäarvo 72 ”euroa % kg”649.

(367) Matkakulujen mukaan EDWD-kokous pidettiin 21 päivänä kesäkuuta 1999 Zürichissä 
(”Mövenpick”/Zurich Airport Forum). Kokoukseen osallistuivat Wielandin, IMI:n, 
BMA:n, EM:n ja KME:n edustajat650. KME vahvisti kokouksen651.

(368) Wielandin sisäisessä muistiossa keskustellaan hinta- ja alennustilanteesta Saksassa ja 
sen merkityksestä SANCO-putkien hinnoille652:

  
643 Ks. 7755 (kalenteri).
644 Ks. 1377, 32110, 1829, 1996 (IMI:n lentomatkojen lista), 6570 (matkakulut), 7755 (kalenteri), 22876.
645 Ks. 22876, 32717.
646 Ks. 7374–7385.
647 Ks. 7374–7382.
648 Ks. 7383–7385.
649 Muiden maiden ja muiden kilpailijoiden osalta ks. 7374–7376.
650 Ks. 22398, 31104, 31105, 31106 (matkakulut). Vaikka KME viittaa kokoukseen nimellä 

”Lizenzpartner-Meeting” asiakirjassa 31105, osanottajaluettelon mukaan kyse oli yhteisön
juomavesidirektiiviä koskevasta kokouksesta (ks. myös KME:n asiakirja 31106, jossa puhutaan 
”juomavesidirektiivistä”).

651 Ks. 22398, 22470–22472.
652 Ks. 10490, 10491.
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”Oletamme, että ainakin KME:llä ja meillä on tällä hetkellä mukavasti tilauksia 
SANCO®-putkille, jolloin keskimääräinen tuotto on noin 190-200 Saksan markkaa/kg, 
jonka pitäisi riittää pitämään meidät toiminnassa 4–6 viikkoa, ennen kuin tulee taas 
kovia paineita uusien tilausten saamiseksi. Toisaalta on kuitenkin pidettävä mielessä, 
että kilpailijat, kuten Halcor, Outokumpu ja ennen kaikkea BCZ, ovat sillä välin 
nostaneet DVGW-putkille myöntämiään alennuksia 60–61 prosenttiin, joten meidän 
on keskusteltava 21. toukokuuta siitä, olisiko järkevää alentaa välittömästi helluntain 
jälkeen hintaindeksiä 32:sta 29:ään edellyttäen, että uutta hinnastoa sovelletaan 
tarkasti…

Jos ulkomaiset kilpailijat kuitenkin tekevät tilauksia näissä heille hyvin alhaisissa 
tuottoryhmissä, myös nettotuotot Saksan SANCO®-putkista ovat vaarassa ja – kuten 
tiedämme vuodesta 1997 – kyse on miljoonista ainakin saksalaisten SANCO®-
tuottajien kannalta.”653

(369) Wielandin mukaan myyntiedustajat kokoontuivat 25 päivänä kesäkuuta 1999 
Amsterdamissa (”World Trade Centre Schiphol”). Paikalla olivat Wielandin654, 
KME:n ja OTK:n edustajat655.

(370) Wielandin muistiossa 28 päivältä kesäkuuta 1999 esitetään lyhyesti tuloksia eräästä 
viimeisimmistä kokouksista656. Muistiossa käsitellään keskusteluja alennuksista ja 
hinnoista viiden jäsenvaltion alueilla (Ranska, Saksa, Alankomaat, Espanja ja 
Yhdistynyt kuningaskunta). Muistioon on liitetty taulukko, joka sisältää 
alennusjärjestelmät (Ranska, Saksa, Alankomaat, Espanja ja Yhdistynyt 
kuningaskunta)viiden jäsenvaltion alueilla657.

(371) Wieland ilmoitti, että myyntiedustajat kokoontuivat 22 päivänä heinäkuuta 1999 
Amsterdamissa (”World Trade Centre Schiphol”)658. KME vahvisti kokouksen659.

(372) Wielandin muistiossa 23 päivältä heinäkuuta 1999 kuvataan lyhyesti keskusteluja660:

”Tilastot:…Kuten oheisesta taulukosta ilmenee, yksilöllisten tilastojen puuttuessa 
voimme toistaiseksi esittää määrät vain kolmen kilpailijan (Halcor, HME ja Müller 
Industries) osalta vähentämällä kokonaisluvuista KME:n, WW:n, Outokummun, 
IMI:n, BMA:n ja BCZ:n yksilölliset luvut....

Espanja: Outokumpu näyttää nyt ottavan markkinajohtajuutensa yhä vakavammin. 
Sen takia aiomme jatkaa alennusjärjestelmäämme (46 % ensimmäisessä 
markkinointivaiheessa, 44 % toisessa markkinointivaiheessa), sillä kaupat ovat 
mahdollisia näillä luvuilla. Uusien tilausten osalta aiomme noudattaa tiukasti uutta 
hinnastoa, jonka Outokumpu julkaisi Espanjassa…”661

  
653 Ks. 10490, 10491.
654 Ks. 9361 (matkakulut), 22869. Wielandin mukaan kokoukseen osallistuivat yritysten myyntiedustajat.
655 Ks. 22398, 22473, 32717, lisäksi 11766.
656 Koko muistio sivuilla 10480–10485, 22209–22214.
657 Ks. 22213.
658 Ks. 9361 (matkakulut), 22869.
659 Ks. 22398, 22474.
660 Ks. 22215–22221.
661 Ks. 22215, 22217.
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(373) Muistioon on liitetty taulukko, jossa esitellään Ranskan, Saksan, Alankomaiden, 
Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla SANCO-merkkisistä vesi- ja 
viemäriputkista, maahantuoduista SANCO-putkista ja muista vesi- ja viemäriputkista 
myönnettävät alennukset (myytyjen määrien mukaan). Toisessa taulukossa luetellaan 
KME:n, Wielandin, OTK:n, IMI:n, Muellerin, Buntmetallin, HME:n, BCZ:n ja 
Halcorin toimitukset kyseisillä markkinoilla maalis-, huhti-, touko- ja kesäkuussa 
1999662.

(374) Elokuun 3 päivänä 1999 pidettiin ”elefanttien” (EDWD-) kokous Pariisissa (”Hilton 
Airport”, huone ”Stockholm”). Kalentereiden tai matkakuluraporttien mukaan 
kokoukseen osallistui IMI:n, KME:n ja Wielandin edustajia663. OTK vahvisti erään 
työntekijänsä osallistuneen kokoukseen664. Wieland ilmoitti, että johtotason kokous 
pidettiin Pariisissa (”Hilton”) 30 päivänä elokuuta 1999665.

(375) Wielandin muistiossa 18 päivältä elokuuta 1999 esitetään lyhyesti kokouksen tuloksia:

”Yhdistynyt kuningaskunta: … Ennen kaikkea Outokumpu menetti määriä 
ensimmäisten kuukausien aikana, ja se yritti korjata tilannetta kesäkuussa. KME:n 
vastaava toiminta käynnisti huomattavat hintapaineet, jolloin hinnat laskivat 
melkoisesti (-25 %). Aiomme joka tapauksessa pitää kiinni sisäisestä 
suunnitelmastamme nostaa hintoja useassa vaiheessa…

Espanja: … Ensimmäistä kertaa markkinat ovat paremmassa järjestyksessä kuin 
ensimmäisten kuukausien aikaan. Ilmeisesti uusia hinnastoja sovelletaan….

Alankomaat: Kulutus on noin 11 000 tonnia vuodessa. KME on epäilemättä 
menettänyt markkinaosuuksia. IMI:n ylireagointi on johtanut hintojen laskuun. Luulen 
kuitenkin, että tilanne voidaan korjata viimeistään syyskuun puoliväliin mennessä.”666

(376) Elokuussa 1999 Halcor teki WBMS:lle viimeisen raportin, joka käsitti heinäkuun 1999 
luvut667.

(377) Wielandin mukaan 7 päivänä syyskuuta 1999 pidettiin myyntiedustajien (EDWD-) 
kokous Düsseldorfissa (”Arabella”)668. KME vahvisti, että 8 päivänä syyskuuta 1999 
pidettiin kokous Wielandin kanssa. Wielandin työntekijän matkakulujen mukaan 
kokous on myös saatettu pitää 7 päivänä syyskuuta669. Myös OTK oli paikalla670.

(378) Wielandin muistiossa 8 päivältä syyskuuta 1999 esitetään lyhyesti kokouksen 
tuloksia671:

  
662 Ks. 22219, 22220. Eräät Bolidenin luvut ovat vain arvioita; Halcorin osalta saatavilla ovat vain 

maaliskuun luvut.
663 Ks. 1377, 32110, 1830, 6571 (matkakulut), 7754 (kalenteri).
664 Ks. 32717.
665 Ks. 22876. Wielandin mukaan kyseessä oli korkeiden johtohenkilöiden kokous.
666 Ks. 9723–9725, 22960–22962.
667 Ks. Halcorin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 3.67 kohta.
668 Ks. 9361 (matkakulut), 22869.
669 Ks. 22398, 22475.
670 Ks. 32717.
671 Koko muistio sivuilla 22222–22228.
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”Saksa: Valitettavasi alennukset ovat kasvaneet jälleen viime viikkoina, tosin eivät 
kovin paljon. Siksi olemme sopineet, että meidän on kasvatettava alennuksia yhdellä 
prosenttiyksiköllä kaikilla tasoilla. Uudet alennukset selviävät oheisesta taulukosta. 
Meidän on kuitenkin nyt sovellettava näitä ehdottoman tarkasti estääksemme 
alennusten suurenemisen edelleen. Hintaindeksien avulla aiomme seuraavien 
4-6 viikon aikana palauttaa viitemittana olevien 15 x 1 mm:n putkien nettotuoton 
takaisin 200 Saksan markkaan kilolta (laskettuna ilman miinustoleranssia, kuten 
yleensä) tuottamiemme SANCO -putkien osalta.

Ranska: … Hinta-/alennustilanne Ranskassa on melko vakaa ja nettotuotto ovat 
suunnilleen verrattavissa Saksaan…

Yhdistynyt kuningaskunta: … Aiomme soveltaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
uusiin sopimuksiin oheisessa taulukossa olevia alennuksia, jotka ovat 
2 prosenttiyksikköä korkeammat kuin 22.7.1999 sovitut alennukset.

Alankomaat: … Tämä on toinen tyypillinen esimerkki siitä, että hinnanalennukset 
tuovat korkeintaan vain väliaikaista hyötyä niihin turvautuville.”672

(379) Muistioon on liitetty taulukko, joka sisältää alennusjärjestelmät koskien viittä 
jäsenvaltiota(Ranska, Saksa, Alankomaat, Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta)673.

(380) Brysselissä Sheraton Airport Hotelissa 9 päivänä syyskuuta 1999 pidetyn ECI:n ja 
ECMI:n johtokunnan kokouksen yhteydessä on mahdollisesti järjestetty johtotason 
kokous. Kokoukseen ovat ehkä osallistuneet IMI:n ja OTK:n edustajat674.

(381) ”Elefanttien” EDWD-kokous pidettiin Lontoossa 28 päivänä syyskuuta 1999. 
Kalenterien tai matkakuluraporttien mukaan siihen osallistuivat IMI:n, Wielandin ja 
KME:n edustajat.675 Wieland ja OTK vahvistivat, että johtotason kokous pidettiin, kun 
taas OTK mainitsi, että kokous pidettiin IMI:n tiloissa676.

(382) Operatiivisen tason kokous pidettiin 8 päivänä lokakuuta 1999 Amsterdamissa 
(”Schiphol Hilton”). Kokoukseen osallistuivat Wieland677, OTK678 ja KME679. BCZ 
vahvisti kahden työntekijänsä osallistuneen kokoukseen680.

(383) Wieland ilmoitti, että johtotason kokous pidettiin 17 päivänä lokakuuta 1999 
Lontoossa IMI:n tiloissa. Vaikuttaa siltä, että OTK osallistui kokoukseen681, vaikka se 
ei muista kyseistä kokousta682.

  
672 Ks. 22222–22226.
673 Ks. 22228. Sisäisessä muistiossa todetaan, että Wieland tietää suurin piirtein kuparisten vesi- ja 

viemäriputkien alalla toimivien kilpailijoiden kannattavuusrajan (10603).
674 Ks. 32738, 32717. Ks. myös Wielandin Outokummulle ja KME:lle 26 päivänä elokuuta 1999 

lähettämässä kirjeessä (11279) olevat mietteet ECI:stä: ”On epäilemättä tarpeen muodostaa uusi 
rakenne Euroopan teollisuudelle. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tästä olisi keskusteltava tärkeimpien 
tuottajien ja valmistajien kesken.”

675 Ks. 1377, 32111, 6572 (matkakulut Birminghamiin), 7753 (kalenteri).
676 Ks. 32717, 22876.
677 Ks. 9354 (matkakulut), 22869.
678 Ks. 32718.
679 Ks. 22398, 22476.
680 Ks. 32409.
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(384) Wielandin matkakulujen mukaan operatiivisen tason EDWD-kokous pidettiin 
25 päivänä marraskuuta 1999 Zürichissä (”Airport Forum”). Wieland, KME, OTK ja 
BCZ vahvistivat osallistuneena kokoukseen683.

(385) Kalenterien ja matkakulukertomusten mukaan ”elefanttien” (EDWD-) kokous pidettiin 
29 päivänä marraskuuta 1999 Brysselissä (”Sheraton Airport-Hotel”). Kokoukseen 
osallistuivat IMI, Wieland, KME684 ja OTK685.

9.2.12. 2000

(386) Tammikuussa tai helmikuussa 2000 IMI vahvisti Wednesburylle puhelimitse, että 
”Zürichin kokousten osanottajat olivat jatkaneet yhteydenpitoa”686.

(387) Wielandin mukaan operatiivisen tason EDWD-kokous pidettiin 27 päivänä 
tammikuuta 2000 Zürichissä (”Airport Forum”). KME on vahvistanut kokouksen. 
johon osallistuivat Wieland, Buntmetall, EM, KME ja IMI687. KME:n, EM:n ja IMI:n 
edustajat järjestivät edellisenä iltana EDWD-päivällisen Mövenpick-Airport 
Hotelissa688. BCZ on vahvistanut osallistuneensa689.

(388) Helmikuun 3 päivänä 2000 IMI analysoi Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
kuparisten vesi- ja viemäriputkien markkinoiden marginaaleja. Se tuli seuraavaan 
johtopäätökseen:

”Tilastotietojen perusteella näyttää siltä, että entisen Itä-Euroopan uusien 
markkinoiden myötä kuparisten vesi- ja viemäriputkien kokonaiskysyntä on kasvussa.
Lisäksi markkinatietojen mukaan koneenrakennuksessa käytettävien putkien 
valmistajat ovat hyvin kiireisiä, ja useimmat tehtaat ovat täystyöllistettyjä. Näissä 
olosuhteissa KME:n vastahakoisuutta soveltaa tarjonnan ja kysynnän lakeja hintoihin 
on vaikea käsittää.”690

(389) Wielandin sisäisten muistiinpanojen mukaan ”EDWD-Arbeitsgruppe” kokoontui 
28 päivänä maaliskuuta 2000 Brysselissä (”Sheraton Airport”). Kokouksen järjesti 
Wieland, ja siihen osallistui ainakin kaksi Wielandin ja kaksi OTK:n työntekijää sekä

yksi Buntmetallin691 ja yksi KME:n692 työntekijä. Erään IMI:n työntekijän kalenterin 

    
681 Ks. 22876.
682 Ks. 32718.
683 Ks. 31103 (matkakulut), 9336 (matkakulut), 22869, 22398, 22477, 32718, 32409.
684 Ks. 1377, 32112, 6573 (matkakulut), 7752 (kalenteri), 22876; ks. lisäksi Wielandin muistio 30 päivältä 

marraskuuta 1999 (22338, 22339).
685 Ks. 32718.
686 Ks. 0037.
687 Ks. 31099, 31100 (matkakulut), 9336 (matkakulut), 22869, 22398, 22478, 22479.
688 Ks. 31100 (matkakulut). Ks. myös IMI:n sisäinen muistio uuden hinnaston käyttöön ottamisesta ja 

alennusten laskemisesta (32133).
689 Ks. 32409, 32433 (matkakulut).
690 Ks. 32146.
691 Ks. 7727 (Wielandin sisäiset muistiinpanot), 22869, 22340, 22341. Wielandin mukaan kokoukseen 

osallistuivat yritysten myyntiedustajat.
692 Ks. 11231, 22398, 22480.
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mukaan työntekijä osallistui kokoukseen693. BCZ vahvisti osallistuneensa 
kokoukseen694.

(390) OTK huomautti, että Zürichissä pidettiin kokous joko maaliskuussa tai huhtikuussa 
2000. Kokoukseen osallistuivat KME, BCZ, IMI, Wieland695 ja OTK696.

(391) Toukokuun 2 päivänä 2000 (kello 11.30) KME tapasi697 OTK:n698.

(392) Toukokuun 14–17 päivänä 2000 järjestettiin IWCC:n ”yhteiskokous” Torontossa. 
Monien muiden henkilöiden lisäksi ECI:n johtokunnan kokoukseen osallistuivat 
KME:n, Wielandin, OTK:n, Halcorin ja BCZ:n edustajat699. Valmistautuessaan 
IWCC:n kokoukseen Wieland kirjoitti sisäisen muistion: ”Tuottotilanne on edelleen 
epätyydyttävä. Torontossa toukokuun puolivälissä järjestettävän yhteisen IWCC:n 
kokouksen yhteydessä pyytäisin teitä päivittämään Euroopan tilanteen.”700 Tästä on 
tehtävä se johtopäätös, että IWCC:n kokouksen yhteydessä kilpailijat keskustelivat 
keskenään tavoitteenaan nostaa hintoja.

(393) Toukokuun 15 päivänä 2000 pidettiin operatiivisen tason EDWD-kokous 
Amsterdamin Schipholin lentokentällä (”Skyport Corporate Meeting Center”). 
Kokoukseen osallistuivat Wielandin, KME:n ja Buntmetallin edustajat.701 KME ja 
OTK vahvistivat osallistuneensa kokoukseen702. Erään IMI:n työntekijän kalenterin 
mukaan työntekijä osallistui kokoukseen703.

(394) Wielandin sisäisessä muistiossa ”Kupariset vesi- ja viemäriputket, Eurooppa –
markkinakehitys D, GB, F, E ja NL” (”Kupfer-Installationsrohre Europa –
Marktentwicklung auf den Märkten D, GB, F, E und NL”) 18 päivältä toukokuuta 2000 

  
693 Ks. 4351.
694 Ks. 32409.
695 Outokummun tiloista löytyneet muistiinpanot ja taulukot (11593–11598) ovat todisteena Outokummun 

osallistumisesta järjestelyihin kilpailijoiden kanssa. Useissa taulukoissa esitetään kilpailijoiden 
”tavoitteelliset” ja ”toteutuneet” määrät/markkinaosuudet viidessä keskeisessä maassa. 
Päiväämättömissä muistiinpanoissa todetaan esimerkiksi KME:n osalta seuraavaa: ”Sovittiin, että 
osuudet vastaavat vuoden 1997 lukuja”. Erään IMI:n työntekijän kalenterista ilmenee, että ECPPC:n 
kokous oli tarkoitus pitää 21–23 päivänä maaliskuuta 2000.

696 Ks. 11766, 32718.
697 Outokummun tiloista löytyi useita käsin kirjoitettuja muistiinpanoja (päivättyjä ja päiväämättömiä) 

(11239–11259). Niissä on toisinaan kiistanalaiseen toimintaan liittyviä huomautuksia, kuten ”E” 
kokous, ”vesi- ja viemäriputkien tavoite 2 DEM/kg tasolla 1 - SANCO 15 mm” ”uusi 
hinnasto/paniikki” (ks. 11253, 11257).

698 Ks. 6633; lisäksi 11077–11085, jotka sisältävät päiväämättömät käsin kirjoitetut muistiinpanot useita 
arkaluonteisia aiheita käsittelevistä keskusteluista; muistiinpanot on ilmeisesti laadittu vuoden 1999 
jälkeen.

699 Ks. 6638, 32558. Pöytäkirja (31017), kalenteri (7749). Boliden vahvisti osallistuneensa IWCC:n 
kokoukseen mutta ilmoitti, että sen työntekijät eivät osallistuneet mihinkään muuhun kokoukseen 
(32414).

700 Ks. 7885. ”Die Erlössituation ist weiterhin unbefriedigend. Im Zusammenhang mit dem IWCC-Joint-
Meeting in Toronto Mitte Mai bitte ich Sie um eine Aktualisierung der europäischen Lage”.

701 Ks. 31199 (matkakulut), 9500 (matkakulut), 11766, 22869.
702 Ks. 22399, 22481, 32718. Outokumpu selitti lisäksi, että kokouksessa on voitu käsitellä myös yhteisön

juomavesidirektiiviin liittyviä kysymyksiä. Outokummun mukaan muissa kokouksissa on myös 
mahdollisesti keskusteltu juomavesidirektiivistä.

703 Ks. 4350.
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esitetään lyhyesti 15 päivänä toukokuuta 2000 pidetyn kokouksen sisältöä ja 
seurauksia704.

”Tavoitteenamme on edelleen nostaa tuottotasoamme näillä markkinoilla 
tavoitetasoon eli 200 Saksan markkaan kilolta. Tämä tavoite on ehdottomasti 
tärkeämpi kuin yritys muuttaa markkinaosuuksia omaksi eduksemme…

Saksa: … Huhtikuun lopussa julkaisimme uudet SANCO®- ja WICU®-putkien 
hinnastot, mutta samaan aikaan huomasimme, että kilpailijamme olivat nostaneet 
alennuksiaan… Arvioidemme mukaan alennustilanne on nyt seuraava: SANCO® 
kotimaa – enint. 58,5 %, SANCO® vienti 61,7 %, RAL705 (DVGW) 62–63 %... Lisäksi 
yritämme lähiviikkoina järjestää hintaindeksit siten, että pääsemme vähitellen 
lähemmäs tavoitteena olevaan tuottotasoa, joka on 200 Saksan markkaa/kg….

Yhdistynyt kuningaskunta: … Olemassa olevassa hinnastossa nro 11 myönnetään 
hallussamme olevien tietojen mukaan jopa 50 %:n prosentin alennuksia tuontiputkista. 
Olimme sopineet sisäisesti, että enimmäisalennus on 40,5 %. Sen tähden tässä on 
huomattava ristiriita…”706

(395) Muistioon on liitetty vuosien 1999 ja 2000 myyntimääriä kuvaavat taulukot, joissa on 
KME:n, Wielandin, OTK:n, IMI:n ja BCZ:n tavoite- ja myyntimäärät707.

(396) BCZ ilmoitti, että EDWD-kokous pidettiin 26 päivänä toukokuuta 2000 
Amsterdamissa708.

(397) Erään IMI:n työntekijän kalenterissa on merkintä ”elefantit” 21 päivän kesäkuuta 2000 
kohdalla709.

(398) Wieland kirjoitti 3 päivänä heinäkuuta 2000 sisäisen muistion, joka sisältää KME:n, 
IMI:n, OTK:n ja Wielandin vuoden 1997 markkinaosuudet Ranskassa, Saksassa, 
Alankomaissa, Espanjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa710. Erillisessä taulukon 
osassa vertaillaan vuoden 1997 kokonaiskysyntää kuvaavia lukuja IWCC:n 
toimittamiin lukuihin. ”Jatkotoimien” kohdalla Wieland luettelee ”määrää ja hintaa 
koskevat tavoitteet viidellä keskeisellä markkina-alueella vuoden 1997 tilanteen 
perusteella”, ”kilpailijoiden, erityisesti ulkopuolisten, toiminnan tarkkaileminen ja 
toimintatavan määrittäminen”, ”tilanteen varmistaminen ja uuden toimintatavan 
määrittäminen nopean hintojen ylöspäin mukautuksen yhteydessä”, ”eurooppalaisen

  
704 Ks. 22229.
705 Ks. alaviite 759.
706 Ks. 22229, 22230.
707 Ks. 22235.
708 Ks. 32409.
709 Ks. 4349.
710 Ks. 7879–7881, 22342–22348.



FI 105 FI

hinnaston kehittäminen” ja ”hintatavoite tammikuusta 2001 alkaen: 100 euroa”711.
Wielandin mukaan kyseessä on sisäinen asiakirja, joka käytettiin pohjana strategisessa 
suunnittelussa, eikä se ole minkään sopimuksen tiivistelmä. Kukaan ei muista, 
käytettiinkö sitä jonkin kokouksen valmisteluun712.

(399) Heinäkuun 19 päivänä 2000 pidettiin EDWD-kokous Zürichissä (”Airport Forum”, 
huone 202 ”Eduard Amstutz”). Pöytäkirjan mukaan kokoukseen osallistuivat OTK, 
IMI, BCZ, Buntmetall, KME, Wieland, EM ja KME713. Wieland ja KME vahvistivat 
kokouksen714, kun taas OTK ilmoitti, että kokous pidettiin 17 päivänä heinäkuuta715.
Heinäkuun 21 päivänä 2000 KME lähetti faksilla ryhmäkirjeen OTK:lle, IMI:lle, 
Wielandille ja BCZ:lle ”EU:n vesidirektiivistä”716.

(400) TMX ilmoitti (ainakin) elokuun 2 päivän 2000 ja (ainakin) tammikuun 9 päivän 2001 
välisenä aikana HME:lle, OTK:lle, BCZ:lle, Wielandille, Desnoyersille, 
Wednesburylle, Buntmetallille ja IMI:lle hinnankorotuksistaan Ranskan 
markkinoilla717.

(401) Näyttää siltä, että elokuun 17 päivän 2000 paikkeilla Saksan myyntiä koskevia tietoja 
vaihdettiin taulukon avulla KME:n, Wielandin (ja Buntmetallin) ja (mahdollisesti) 
IMI:n välillä WICU-, CUBO-, Eurosan-, TALOS-, Hetcu- ja Kuterlex-putkien osalta. 
Taulukon alkuperä (ja mahdollinen käyttötarkoitus) on epäselvä718.

(402) BCZ:n 8 päivänä elokuuta 2000 kierrättämän vahvistuksen mukaan EDWD-kokous 
pidettiin 31 päivänä elokuuta 2000 Zürichin lentokentällä (”Unique Conference 
Center”, huone 202, ”Eduard Amstutz”). KME järjesti edellisenä päivänä illallisen 
Dolder Grand Hotelissa Zürichissä719. Illalliselle osallistuivat KME720, IMI, Wieland, 
Buntmetall, IMI, BCZ ja OTK721. Wieland vahvisti, että kyse oli myyntiedustajien 
kokouksesta722. KME vahvisti kokouksen pitämisen723, ja OTK selitti, että kyse oli 
sekä johtotason että operatiivisen tason kokouksesta724. OTK:n mukaan kokouksessa 

  
711 Ks. 7880, 7881. ”Mengen- und Preisziele in den 5 Hauptmärkten auf der Basis der Situation 1997”, 

”Beobachtung Wettbewerbsverhalten, insbesondere jenes von Outsidern, und Festlegung der 
Vorgehensweise”, ”Überprüfung und Neufestlegungen von Aktionierung auf dem Hintergrund 
schneller Preisanpassungen nach oben”, ”Entwicklung einer europäischen Preisliste”, ja ”Preisziel ab 
Januar 2001: 100 Euro”. Ks. hinnankorotusten osalta myös IMI:n sisäinen muistio (32136, 32138).

712 Ks. 25388.
713 Ks. 2184, 7720–7722 (Wielandin laatima kokouksen pöytäkirja) ja 7706–7707 (matkakulut), 

7746 (kalenteri), kutsu 7723, 7724, 7726, pahoittelut 7725, 9305 (matkakulut). Ks. lisäksi 
6666 (matkakulut), 31098 (matkakulut), 11264–11266 (pöytäkirja).

714 Ks. 22876, 22077–22080, 22399, 22482–22485.
715 Ks. 11766, 32719.
716 Ks. 2200.
717 Ks. 5532–5788.
718 Ks. 31070.
719 Ks. 2097, 32442, 32443 (kutsu, asialista); 32434 (matkakulut).
720 Kalenterin mukaan IMI osallistui kokoukseen (32742).
721 Ks. 2095–2097 (Bolidenin lähettämä kutsu ja asialista), 3356 (pöytäkirja, jossa viitataan kokoukseen), 

7717, 7718 (kutsu ja asialista), 9478, 9533 (matkakulut), 11766, 11767. Elokuun 31 päivästä 2000 
kirjeessä todetaan: ”Tarkoitus on osallistua seuraavana aamuna asiantuntijoiden kierrokseen 
kello 8.00-10.00/11.00”. Ks. myös 32409.

722 Ks. 22869.
723 Ks. 22400, 22486–22489.
724 Ks. 11766, 32719.
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tehtiin päätös ”järjestää uudelleen kaupallinen yhteistyö ja perustaa johtoryhmä ja 
työryhmä”725.

(403) Wielandilla oli hallussaan 31 päivänä elokuuta 2000 laadittu taulukko, joka sisälsi 
Ranskan, Saksan, Alankomaiden, Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
alennusjärjestelmät SANCO-putkien, SANCO-tuonnin, maahantuonnin, OTK-putkien, 
Yhdistyneen kuningaskunnan putkien ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuonnin 
osalta726. Alennuksia kommentoitiin seuraavasti:

”Saksa: Voimassa 4.9.2000 alkaen; Espanja: 5.9.2000 alkaen uudet hinnastot, uusia 
muutoksia ei hyväksytä; Ranska: alennuksia noudatetaan. Tavoitteen saavuttamiseksi 
indeksiä muutetaan. Uutta hinnastoa laaditaan… Yhdistynyt kuningaskunta: 
Hinnaston nro 5 avulla tavoitetta ei saavuteta, sillä alennukset ovat taas nousseet 104 
puntaan/100 m; 31.8.2000 alkaen uusi hinnasto 6, alennukset vasemmalla. 
Sovelletaan 18.9.2000 asti; 29.9.2000 alkaen uusi hinnasto nro 7; RW-muutokset 
enintään 10 päivää; alennukset pysyvät samoina vuoden 2000 loppuun.”727

(404) TMX raportoi 4 päivänä syyskuuta 2000 KME:lle Muellerin kanssa käydyistä 
keskusteluista, jotka koskivat puolikovien putkien tuloa Ranskan markkinoille728.

(405) Wielandin mukaan operatiivisen tason kokous pidettiin 29 päivänä syyskuuta 2000 
Zürichin lentokentällä (”Unique Conference Center”). Kokoukseen osallistuivat OTK, 
Wieland, IMI, EM ja KME729. KME, IMI ja EM tapasivat edellisenä iltana Mövenpick 
Hotelissa valmistellakseen kokousta730. KME ja BCZ vahvistivat osallistuneensa 
kokoukseen731. OTK levitti pöytäkirjaa732.

(406) Todisteena viittä jäsenvaltiota (Ranska, Saksa, Alankomaat, Espanja ja Yhdistynyt 
kuningaskunta) koskevien myyntimäärätietojen vaihtamisesta on sisäinen taulukko, 
jossa kuvataan KME:n myyntimääriä: Taulukkoon on merkitty OTK:n puhelinnumero 
sekä ohje ilmoittaa ainoastaan kokonaismääriä kuvaavat luvut (eikä sisäistä erittelyä 
tytäryhtiöittäin)733. KME:llä oli taulukko, joka sisälsi vuosien 1997–2000 ”todelliset” 
markkinaosuudet sekä ”tavoitteelliset” markkinaosuudet. Erillisen taulukon otsikkona 
on ”Viiden ryhmän toimitukset viidelle markkina-alueelle”734.

(407) Sisäisessä muistiossa 9 päivältä lokakuuta 2000 eräs Wielandin työntekijä kuvaa 
lyhyesti ”kokousta 2.10.2000”735.

  
725 Ks. 32719.
726 Ks. 9173.
727 Ks. 9173. 
728 Ks. 30884.
729 Ks. 3360 (16 päivänä lokakuuta 2000 pidetyn kokouksen pöytäkirja, jossa viitataan kyseiseen 

kokoukseen), 31095, 31096, 6938, 9478 (matkakulut), 22869. Wielandin mukaan kokoukseen 
osallistuivat yritysten myyntiedustajat.

730 Ks. 31095.
731 Ks. 22400, 22490–22496, 32409.
732 Ks. 2197, 3355–3358.
733 Ks. 31088.
734 Ks. 6856–6858, 31090.
735 Ks. 22236–22252 (myös liitteenä olevat taulukot).
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”Saksa: … Asetettuja hintatavoitteita (SANCO® Saksa > 200 Saksan markkaa/kg) ei 
voida todennäköisesti saavuttaa pelkästään indeksien avulla. Sen tähden uusi hinnasto 
julkaistaan vuoden lopulla.

Uudella hinnastolla muutetaan olennaisesti nykyistä alennusrakennetta. Sen jälkeen 
enimmäisalennukset ovat noin 30 prosenttia.

Nykyinen alennustaso (noin 60 %) asettaa SANCO®:n epäedulliseen asemaan 
verrattuna EURO-SANCO- ja RAL/DVGW-putkiin, sillä se johtaa hintahaitariin, 
jolloin markkinoilla on yhä vähemmän halukkuutta maksaa SANCO-merkistä. 

Hinnasto on laadittava lokakuun loppuun mennessä…

Espanja: 5.9.2000 Outokumpu otti käyttöön uuden hinnaston Espanjan markkinoilla. 
Olemme noudattaneet uutta hinnastoa ja muutettua alennusjärjestelmää. Sikäli kuin 
voimme päätellä, kilpailijamme ovat tehneet samoin. Markkinointivaiheesta riippuen 
alennukset ovat nyt 46–52 prosenttia... Bonuksia ei enää myönnetä…

Yhdistynyt kuningaskunta: Yhdistyneessä kuningaskunnassa hinnasto nro 7 tuotiin 
markkinoille syyskuun lopussa. Hinnasto nro 8 julkaistaan todennäköisesti 
lokakuussa. Saamiemme tietojen perustella kilpailijat ovat seuranneet muutosta 
Muelleria lukuun ottamatta. Mueller näyttää ottavan itselleen enemmän aikaa.”736

(408) Muistioon on liitetty yksityiskohtaiset luettelot myyntimääristä, joihin kuuluvat 
”todelliset määrät” ja ”tavoitemäärät” vuosilta 1997, 1998, 1999 ja 2000 
(ensimmäinen vuosineljännes) koskien viittä jäsenvaltiota (Ranska, Saksa, 
Alankomaat, Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta)737.

(409) EDWD-kokous (operatiivisen tason) pidettiin 16 päivänä lokakuuta 2000 Zürichin 
lentokentällä (”Unique Conference Center”). KME toimitti pöytäkirjan Wielandille, 
EM:lle, OTK:lle, BCZ:lle ja IMI:lle738. OTK, Wieland, KME ja BCZ vahvistivat 
kyseisen kokouksen739.

(410) Lokakuun 17 päivänä 2000 Wielandin edustaja osallistui ”vesidirektiivi”-kokoukseen 
Lontoossa740. KME:n ja IMI:n kalenterien mukaan kummankin työntekijöitä osallistui 
kokoukseen741. Näyttää siltä, että myös OTK oli edustettuna742.

(411) Lokakuun 19 päivänä 2000 KME lähetti IMI:lle kirjeen, joka käsitteli European 
Financial Management Associationin (EFMA) Saksan standardointikomitealle 
tekemää valitusta normista DIN 50930-6. Kyse on normista, joka määrittelee rajat 
kupariputkien käytölle juomaveden yhteydessä. KME huomauttaa, että EFMA:n 
valitus, joka koski myös IMI:tä, ”on pohjimmiltaan ristiriidassa saksalaisten 
kuparintuottajien etujen kanssa.” ”Näin ollen katson, että kirjoittamaton mutta aina 

  
736 Ks. 22237, 22238.
737 Ks. taulukot 22243–22252.
738 Ks. 3359–3367 (faksi, pöytäkirja, liitteet), 31163–31165, 9478 (matkakulut), 11767, 22869. Wielandin 

mukaan kokoukseen osallistuivat yritysten myyntiedustajat.
739 Ks. 11767, 22869, 22401, 22497–22508 (kutsu, pöytäkirja, lisätietoa, matkakulut), 32409.
740 Ks. 7692–7694 (matkakulut), 7744 (kalenteri).
741 Ks. 6705. Kalenterin mukaan kokous pidettiin osoitteessa 56 Prince’s Court, Lontoo (32742).
742 Ks. 7744 (kalenteri).
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noudatettu sopimus, jonka mukaan paikallinen markkinajohtaja päättää oman 
markkina-alueensa toiminnasta, ei ole enää voimassa…”.743

(412) Wielandin sisäisessä muistiossa 20 päivältä lokakuuta 2000 esitetään lyhyesti erään 
kokouksen (todennäköisesti 16 päivänä lokakuuta pidetyn) tuloksia744.

”Espanja: Olemme pystyneet viime viikkoina lähestymään hintatavoitteitamme 
Espanjassa. Enimmäisalennus on 52 prosenttia. Etenemme edelleen sen olettamuksen 
perusteella, että vuoden lopussa pääsemme viitelukuun, joka on 100 euroa. 
Luonnollisesti ei ole vielä selvää, mitä markkinajohtaja aikoo tehdä puolikovien 
tuotteiden käyttöönoton osalta…

Ranska: AFNOR puuhailee tällä hetkellä puolikovien tuotteiden parissa. Suunnitteilla 
on neuvotteluja ranskalaisten tuottajien kanssa; myös Müllerin kanssa, josta 
tiedämme, ettei se ole valmis toimittamaan puolikovia missään olosuhteissa. Viitehinta 
on tällä hetkellä noin 90 euroa (enimmäisalennus 66 %), joten täälläkin on hyvät 
mahdollisuudet päästä 100 euron hintaan vuoden loppuun mennessä. Samaan aikaan 
meidän on yritettävä – ja tässä meidän on seurattava markkinajohtajaa – yhtenäistää 
mitat (14x1/16x1).

Yhdistynyt kuningaskunta: 100 euron tavoite on jo saavutettu.

Saksa: Muiden kuin SANCO-putkien viitehinta on 153 Saksan markkaa; SANCO-
putkien osalta on jo saavutettu 200 Saksan markkaa. Yritämme nostaa hintatasoa vielä 
50 Saksan markkaa/100 kg hintaindeksien avulla sekä ottamalla käyttöön uuden 
hinnaston. Tässä yhteydessä alennusjärjestelmiä on muokattava (supistettava). Myös 
jälleenmyyjien alennustasot on määritettävä uudelleen. SANCO:n ja EURO-SANCO:n 
eron tulisi olla 2 prosenttia.

Alankomaat: Etenemme sen olettamuksen pohjalta, että HME ottaa käyttöön uuden 
hinnaston – todennäköisesti joulukuun alussa. Jos näin tapahtuu, sovellamme sitä 
toimituksiin 1.1.2001 alkaen. Nykyinen viitehintataso on 80 euroa.

Muut markkina-alueet (Irlanti, Puola, Itävalta, Belgia): Meidän olisi määritettävä 
hintapolitiikka näillä markkinoilla sisäisesti erityisesti Itävallan ja Puolan osalta.

Raportit Maailman tilastotoimistolle: Aiomme jatkaa lukujen ilmoittamista.”745

(413) Lokakuun 19 päivänä 2000 päivätyssä faksissa KME kehottaa TMX:ää ”valmistamaan 
uuden hinnaston ja uuden alennusjärjestelmän ja harkitsemaan noin […] prosentin 
alennusta. Hinnasto tulisi ottaa käyttöön mahdollisimman pian. Tässä yhteydessä olisi 
ajateltava, kuinka voisimme yhdistää 14, 15 ja 16 mm:n mittojen yhtenäistämisen 
tähän hinnastoon. Ainakin meidän tulisi huomauttaa hinnastossa, että 14 ja 16 mm:n 
mittoja ei enää valmisteta.”746

  
743 Ks. 30986, 30987.
744 Ks. 22963–22966.
745 Ks. 22963, 22964.
746 Ks. 5531.
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(414) EDWD-kokous pidettiin 15 päivänä marraskuuta 2000 Zürichissä. Siihen osallistuivat 
Wieland ja KME747, ja faksilla lähetetyn kokouspöytäkirjan jakelulistan mukaan myös 
OTK, BCZ, IMI ja EM748. KME, Wieland ja BCZ vahvistavat kokouksen749.

(415) Marraskuun 27 päivänä 2000 IMI:n edustajat vierailivat Wielandilla750.

(416) Marraskuun 28 päivänä 2000 IMI:n kupariputkiyksikkö sai neuvoja IMI:n 
hallintojohtajalta/asianajajalta:

”Liike-elämässä kahden kilpailijan välistä luottamuksellisten tietojen vaihtoa pidetään 
todennäköisesti todisteena toiminnan yhteensovittamisesta, kuten markkinoiden 
jakamisesta tai hintojen sopimisesta. Tällainen koordinoitu toiminta on 
todennäköisesti kilpailulainsäädännön vastaista, ja sen yhteydessä tapahtuva 
tietojenvaihto olisi siten laitonta. Hintoja ja asiakkaita koskevien tarkkojen tietojen 
vaihtamista on erityisen vaikea oikeuttaa millään laillisella perusteella, ja yleensä sitä 
on pidettävä lainvastaisena…”751

(417) OTK mainitsi, että operatiivisen tason EDWD-kokous pidettiin 11 päivänä joulukuuta 
2000 Zürichissä. Kokoukseen osallistuivat KME:n, Wielandin, IMI:n, BCZ:n ja 
OTK:n edustajat752. Wieland, KME ja BCZ vahvistivat osallistuneensa kokoukseen753.

(418) IMI:n 4 päivänä joulukuuta 2000 IMI:lle, BCZ:lle, KME:lle, EM:lle, OTK:lle ja 
Wielandille lähettämän faksin mukaan ”EU:n vesidirektiivikokoukseen” liittyvä 
päivällinen järjestettiin 19 päivänä joulukuuta 2000 ”Altes Zollhaus Zons” 
-ravintolassa Düsseldorfissa (Zons)754. Seuraavana päivänä eli 20 päivänä joulukuuta 
2000 pidettiin ”EU:n vesidirektiivikokous” Düsseldorfissa (Arabella Sheraton Hotel). 
Kokouksen järjestivät IMI ja/tai KME. Joulukuun 19 ja 20 päivän tapaamisiin 
osallistuivat KME:n, Wielandin, IMI:n, BCZ:n ja OTK:n edustajat755. OTK ilmoitti, 
että kyseessä oli johtotason kokous, kun taas Wieland selitti, että kyseessä oli sekä 
operatiivisen että johtotason kokous756. BCZ vahvisti osallistuneensa kokoukseen757.

  
747 Ks. 31094 (matkakulut), 31163–31165 (edellisen kokouksen pöytäkirja), 22869. Wielandin mukaan 

kokoukseen osallistuivat yritysten myyntiedustajat.
748 Ks. 4595 (pöytäkirja), 4596, 4597 (kutsu, asialista), 4633–4635, 22401, 22509, 22510. Ks. lisäksi 3360.
749 Ks. 22869, 22401, 22509–22511, 32410, 32435 (matkakulut).
750 Ks. 7687.
751 Ks. IMI:n muistio 28 päivältä marraskuuta 2000 (1406). IMI:n työntekijä mainitaan muistion 

jakelulistalla.
752 Ks. 31093 (matkakulut), 11767, 32719, 32704.
753 Ks. 3350–3354 (pöytäkirja ja faksi), 31093, 22869, 22401, 22512–22517 (pöytäkirjan sisältävä faksi, 

matkakulut), 32410.
754 Ks. 7714, 11271, 11266–11270, 32415, 22952.
755 Ks. 32743, 27245, 27249, 2093, 2198, 32156 (faksi), 6750 (matkakulut), 7675–7677 (matkakulut), 

7741 (kalenteri), 9472 (matkakulut), 10628 (Wielandin sisäiset muistiinpanot ja kuitti), 11275 
(matkasuunnitelma,). 11767, 32719. IMI ja Wieland tapasivat 27 päivänä marraskuuta 2000 (10627, 
kulut, Wieland) ja kalenterin mukaan 18 päivänä joulukuuta 2000 (10628). Ilmeisesti 20 päivänä 
joulukuuta IMI, Wieland ja Boliden kävivät yhteisyritystä koskevia keskusteluja. Nämä keskustelut 
eivät ole tämän tutkimuksen kohteena. Ks. 22869, 22876.

756 Ks. 11767, 32719, 22869, 22876, 3350–3354 (pöytäkirja ja faksi), 31093, 22869, 22401, 22512–22517 
(pöytäkirjan sisältävä faksi, matkakulut).

757 Ks. 32415, 32436.
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(419) KME:n tiivistelmän ”Uusi hinnasto 2001 – käyttöönotto markkinoilla” mukaan KME 
aikoi julkaista uuden hinnaston joulukuun puolessa välissä, Wieland ennen joulua ja 
”muut” tammikuun alussa (viimeistään 5 päivänä tammikuuta 2001). Uusia hinnastoja 
soveltaisivat ”kaikki yhdessä 15.1.2001”. Hintaryhmistä ei myönnettäisi alennuksia. 
Saksan SANCOn ja RAL758/EURO-SANCOn välinen ero olisi enintään 2 prosenttia 
(= 33 Saksan markkaa/100 kg)759. Uutta hinnastoa olisi ”sovellettava sen kaikki osat 
(del credere, bonus jne.) mukaan luettuina. KME, muut kuin SANCO-tuottajat ja 
EURO-SANCO-tuottajat muokkaavat alennusrakennetta.” Vakioalennuksia ja 
suurimpia alennuksia oli tarkoitus soveltaa eri määriin. Muut kuin SANCO-tuottajat 
eivät korottaneet 40 prosentin enimmäisalennusta. BCZ ja TMX soveltaisivat 
alennuksia, jotka ovat saksalaisten SANCO-putkien ja RAL-putkien alennusten välillä. 
Saksan SANCO-putkien ja muiden kuin SANCO-putkien eroja oli tarkoitus supistaa 
enintään 20 Saksan markkaan. Saksassa alennusrakenteita ja olemassa olevia 
asiakassuhteita oli kunnioitettava760. Tammikuun 1 päivästä 2001 alkaen alennuksia 
oli tarkoitus supistaa 59–63 prosentista 35–40 prosenttiin muiden kuin SANCO-
tuottajien osalta, 58,5–62,5 prosentista 34,5–38,5 prosenttiin EURO SANCO –
tuottajien osalta ja 57–61 prosentista 33–38 prosenttiin saksalaisten SANCO-tuottajien 
osalta761. Näiden hinnankorotusten jälkeen ja eri hintaryhmien762 avulla ”lisäarvon” oli 
tarkoitus kehittyä elokuun 23 päivän 2000 ja joulukuun 2000 lopun välillä (uuden 
hinnaston myötä) seuraavasti: 186:sta 272:een Saksan markkaan/100 kg ryhmässä 
”59 prosenttia” ja 126:sta 200:aan Saksan markkaan/100 kg ryhmässä 
”63 prosenttia”763. Myös tammikuun 24 päivän 2001 tilanteen käsittävän taulukon 
mukaan näyttää siltä, että ”lisäarvoa” nostettiin edelleen vuonna 2001764.

(420) Wielandin sisäisessä muistiossa 8 päivältä tammikuuta 2001 kuvataan todennäköisesti 
19 ja 20 päivänä joulukuuta pidettyä kokousta765.

”Saksa: Uudet hinnastomme julkaistiin ennen joulua. Niitä sovelletaan tammikuussa. 
Niiden myötä saavutamme tavoitteeksi asetetun 100 vakiomitan osalta. SANCO- ja 
RAL-putkien erot ovat kuitenkin edelleen liian isot, joten markkinoilla on yhä hintojen 
epävakauden riski…

Ranska: Näillä markkinoilla tuottotavoitteeksi asetettu 100 on saavutettu…

Yhdistynyt kuningaskunta: markkinoilla saavutettiin 100, mutta emme saa lainkaan 
ylimääräistä puolikovien viimeistelystä… Alankomaat: … Hintataso on epätyydyttävä. 
Jakajien alennusjärjestelmiä ei ole koordinoitu, joten olemme kaukana Hollannin 
tavoitteesta, joka on 75 euroa.

  
758 ”RAL” on Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V:n yksinkertaistettu laatumerkki, joka myös WICU- ja 

SANCO-putkilla on Saksan markkinoilla.
759 Ks. 7068.
760 Ks. 7070, 7071.
761 Ks. 7070–7074, 6930–6934.
762 Ks. 7076 ja 6933 (hintaryhmä 46 (23.8.2000) ja hintaryhmä 58 (joulukuun 2000 lopussa)).
763 Ks. 6933. SANCO-putket 15 x 1,0 mm.
764 Ks. 7077: 161:stä 250:een (ryhmä ”60,5 %” ajalla 7.9.2000–24.1.2001) ja 122:sta 208:aan 

(ryhmä ”63 %”, sama ajanjakso). SANCO-putket 15 x 1,0 mm. Tavoitehinnan 200,-/kg osalta 
ks. johdanto-osan (210) kappale.

765 Koko muistio sivuilla 7862, 7863. Ks. lisäksi 22965, 22967.
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Eurooppalainen hinnasto: On ehdottomasti standardoitava järjestelmät Euroopassa 
seuraavien hinnastojen yhteydessä. Tähän liittyvät myös yhtenäiset maksutavoitteet ja 

yhtenäiset metallia koskevat säännöt…”766

9.2.13. 2001

(421) KME:llä oli taulukot, jotka sisälsivät yksityiskohtaisen erittelyn kunkin kilpailijan 
vuoden 2001 kapasiteetista keskeisillä maailman markkina-alueilla (”D”, ”I”, ”F”, 
”U.K.”, ”B”, ”NL”, ”A”, ”GR”, ”Espanja”, ”SF”, ”S” […]…)767. Taulukossa esitetään 
erikseen vesi- ja viemäriputkien ja teollisuusputkien kapasiteettia kuvaavat luvut.

(422) Huolimatta Muellerin vetäytymisestä EDWD-kokouksista ja Maailman metallialan 
tilastotoimiston tietojenvaihtojärjestelmästä (ks. johdanto-osan 226, 311, 347 ja 
352 kappale) vuonna 1999, Muellerin edustajat vahvistivat 25 päivänä tammikuuta 
2001, että eräitä ”keskusteluja hinnoista oli käyty kuluvaan viikkoon asti”768.

(423) IMI:n ja KME:n sisäisten muistiinpanojen769 mukaan ja kuten OTK on todennut, 
operatiivisen tason (EDWD-) kokous pidettiin 29 päivänä tammikuuta 2001 Zürichissä 
(”Airport Forum”, huone 201, ”Jacob Ackeret”). Kokoukseen osallistuivat OTK:n, 
KME:n, Wielandin, IMI:n ja BCZ:n edustajat770. KME ja BCZ vahvistivat 
kokouksen771. OTK:n sisäisessä muistiossa kuvataan eräitä yksityiskohtia 
suunnitelluista tai käynnissä olleista järjestelyistä, kuten Espanjan osalta: ”Ehdotus: 
jokaiselta 30 prosenttia vähemmän tuotantoa maalis-huhtikuussa”772.

(424) Kutsun ja OTK:n vahvistuksen mukaan ”vesidirektiivikokous” pidettiin 27 päivänä 
helmikuuta 2001 Düsseldorfissa (Arabella Sheraton Airport Hotel, huone 
”Montgolfier”)773. OTK, KME, IMI ja BCZ osallistuivat774. Kokouksessa oli tarkoitus 
keskustella ohutseinäisten puolikovien kuparisten vesi- ja viemäriputkien tuomisesta 
markkinoille775. OTK laati alkuperäisen suunnitelman teknisen työryhmän 
perustamisesta, jossa jokainen yritys jakaisi muiden kanssa teknistä ja 
markkinatietoa776. KME ja BCZ vahvistivat kokouksen777.

  
766 Ks. 22965, 22967.
767 Muut maat, ks. 31338–31340.
768 Ks. 32041.
769 Ks. 1833. Ks. myös 3349 (kutsu) ja 3354.
770 Ks. 3084 (kalenteri), 11767, 32719, 32704. IMI totesi ”Euroopan vesi- ja viemäriputkimarkkinoita” 

koskevassa sisäisessä analyysissä, että ”on siten selvää, että teollisuudenalan tuotot eivät parane 
pysyvästi, ennen kuin huomattavaa tiivistämistä on tapahtunut – vasta sitten osanottajat huomaavat, että 
kapasiteettia on yhtenäistettävä kysynnän kanssa.” Ks. 32140–32143, 32142. Ks. lisäksi vertailu 
Yhdysvaltojen marginaaleihin (32155).

771 Ks. 22402, 22518, 32410.
772 Ks. 32675, 32676.
773 Ks. 3347 (kutsu, asialista), 31077, 11767.
774 Ks. 3085 (kalenteri), 4507 (faksi), 11767, 32720, 32704.
775 Ks. 31077. Vaihtoehtoisesta ehdotuksesta työryhmän perustamiseksi keskusteltiin KME:n sisällä. 

Ajatuksena oli koota tietoa ensin sisäisesti ja sitten jakaa sitä mukana olevien kilpailijoiden kanssa 
(KME, IMI, Wieland, Boliden, Outokumpu).

776 Ks. 31073–31076.
777 Ks. 22402, 22519, 22520, 32410.
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(425) Wieland ilmoitti, että 5 päivänä maaliskuuta 2001 pidettiin Zürichissä operatiivisen 
tason kokous, johon osallistui Wielandin ja KME:n työntekijöitä778.

(426) Kohta kokouksen jälkeen 12 päivänä maaliskuuta 2001 Wieland esitti sisäisessä 
muistiossaan779, että ”Saksan markkinoiden suurin ongelma ei enää ole tuottojen laatu 
vaan määrien jatkuva laskeminen.” ”Espanjassa syyskuun alussa käyttöön otettua 
uutta hinnastoa on alettu soveltaa vasta vähitellen, mutta sen myötä 100 euron 
tuottoon päästään 50 prosentin alennuksella… Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
hinnasto 02/01 on markkinoilla tehtyjen havaintojen mukaan nyt yleisesti käytössä.” 
”Ranskassa tavoite on ottaa käyttöön uusi hinnasto vuoden aikana.” ”Hollannin 
markkinoilla on edelleen ongelmia.”780 Mitä tulee siirtymiseen ”puolikoviin putkiin”, 
Desnoyers tai BCZ eivät pysty seuraamaan KME:tä ja OTK:ta, joten kummallakin 
yrityksellä tulee olemaan ongelmia alussa781. Muistioon oli liitetty taulukoita, joiden 
luvut kuvaavat myyntimääriä (”vanhoja” ja ”uusia”), markkinaosuuksia sekä KME:n, 
Wielandin, OTK:n, IMI:n ja BCZ:n ”poikkeamaa” sovituista määristä/osuuksista 
Saksan, Ranskan, Espanjan, Alankomaiden, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Puolan 
osalta vuodelta 1999 ja tammikuusta 2000 alkaen kultakin kuukaudelta erikseen 
tammikuuhun 2001 asti782. Komissio päättelee, että taulukot ovat peräisin 5 päivänä 
maaliskuuta 2001 pidetystä kokouksesta.

(427) Kempinski Hotel Gravenbruchissa Frankfurtissa 14 päivänä maaliskuuta 2001 pidetyn 
ECI:n kokouksen783 jälkeen järjestettiin ”elefanttien” (EDWD-) kokous Frankfurtin 
lentokentällä (”Airport Conference Center”, huone nro 2)784. Huone oli varattu 
8 henkilölle785. OTK vahvisti, että kokoukseen osallistui kaksi KME:n työtekijää, 
kaksi Wielandin työntekijää, yksi IMI:n työntekijä, yksi BCZ:n työntekijä ja kaksi 
OTK:n työntekijää786. Wieland ja BCZ vahvistivat osallistuneensa kokoukseen787.

(428) Seuraava johtotason (”johtoryhmän”) EDWD-kokous oli tarkoitus pitää 27 päivänä 
maaliskuuta 2001 Frankfurtissa788. OTK:n tiloista löytyneistä muistiinpanoista selviää, 
että eurooppalaisen hinnaston oli tarkoitus olla valmis ”maaliskuussa”. Hinnaston 
tavoitteita olivat ”maksut”, ”tariffirakenne”, ”bonusrakenne”, ja ilmeisesti niitä oli 
tarkoitus soveltaa 1 päivästä tammikuuta 2002. Muita päämääriä olivat ”tavoitteiden 
vahvistaminen (Yhdistynyt kuningaskunta)” ja ”markkinoiden vakaus”789.

  
778 Ks. 31201 (matkakulut), 22869.
779 Muistion mukaan tiivistelmä koski 8 päivänä maaliskuuta 2001 pidettyä kokousta. Näyttää kuitenkin 

siltä, että siinä kuvataan maaliskuun 5 päivän kokousta.
780 Ks. 22253, 22254. 
781 Ks. 22253, 22255.
782 Tarkempia tietoja löytyy sivuilta 22260–22263.
783 ECI:n johtokunnan kokouksen asialista, ks. 31003; lisäksi 31001, 31002.
784 Ks. 3371 ja 3368–3370, 7716 (Wielandin faksi, jossa ilmoitetaan kokouksesta KME:lle, Bolidenille, 

Outokummulle ja IMI:lle), 9748.
785 Ks. 7474.
786 Ks. 11767, 32720 sekä 1377, 32117, 1833, 27240, 32128, 2214 (”elefantit”), lisäksi sivut 2162 ja 2181, 

joilla vahvistetaan IMI:n osallistuminen kokouksiin, 3368–3371, 6787, 30927, 31077; 7474 (kalenteri), 
22876. Tietoa Bolidenin osallistumisesta sivulla 7715. ECI:n johtokunnan kokous pidettiin samaan 
aikaan. Pöytäkirjan mukaan IMI, KME, Wieland ja Outokumpu osallistuivat ECI:n kokoukseen, 
ks. 31382, 31383; lisäksi 31376, 31377.

787 Ks. 22876, 22952, 22954, 32410, 32415, 32444–32448.
788 Ks. 3086 (kalenteri), 11106–11110, 32668–32672 (asialista, taulukot).
789 Ks. 11104, 11105.
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(429) Maaliskuun 30 päivänä 2001 OTK Copper Tubes lähetti Mueller Europe SA:lle faksin, 
joka koski samana päivänä voimaan tulevaa indeksin muutosta Espanjassa790.

(430) IMI:n päiväkirjamerkintöjen mukaan ”elefanttien” kokous oli tarkoitus pitää ainakin 
4 päivänä toukokuuta 2001 Hampurissa791, 15 päivänä kesäkuuta 2001 Düsseldorfissa 
ja 16 päivänä lokakuuta Münchenissä792. OTK793, KME794 ja Wieland795 esittävät, että 
näitä kokouksia ei pidetty ja että EDWD-kokoukset lopetettiin maaliskuussa 2001 sen 
jälkeen, kun komissio oli tehnyt tarkastukset paikan päälle796. Komissiolla ei ole 
todisteita siitä, että näitä kokouksia olisi pidetty.

E. – EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 81 ARTIKLAN 
1 KOHDAN JA ETA-SOPIMUKSEN 53 ARTIKLAN 

1 KOHDAN SOVELTAMINEN

10. PERUSTAMISSOPIMUKSEN 81 ARTIKLAN 1 KOHTA JA ETA-SOPIMUKSEN 53 ARTIKLAN 

1 KOHTA

10.1. Soveltamisala

(431) Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa kielletään yhteismarkkinoille 
soveltumattomina kaikki sellaiset yritysten väliset sopimukset, yritysten 
yhteenliittymien päätökset sekä yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka ovat 
omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja joiden tarkoituksena on 
estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla tai joista seuraa, että kilpailu 
estyy, rajoittuu tai vääristyy yhteismarkkinoilla ja erityisesti sellaiset sopimukset, 
päätökset ja menettelytavat, joilla suoraan tai välillisesti vahvistetaan osto- tai 
myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja, joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa tai 
markkinoita tai joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä.

(432) ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaan sisältyy samanlainen kielto. 
Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa oleva viittaus ”jäsenvaltioiden väliseen” 
kauppaan on kuitenkin ETA-sopimuksessa korvattu viittauksella ”sopimuspuolten 
väliseen” kauppaan ja viittaus kilpailuun ”yhteismarkkinoilla” on korvattu 
viittauksella kilpailuun ”[ETA-]sopimuksen soveltamisalueella”.

(433) ETA-sopimus tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Siltä osin kuin 
kartellijärjestelyt ennen kyseistä päivämäärää rajoittivat kilpailua Itävallassa, 
Suomessa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Ruotsissa (tuolloin EFTA-
valtioita), ne eivät ole ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan vastaisia. Kyseistä 
päivämäärää edeltävältä ajalta ainoa tähän menettelyyn sovellettava määräys on 
perustamissopimuksen 81 artikla.

  
790 Ks. 1292, 1345.
791 Ks. 32118, 27243, 6791, 31277.
792 Ks. 32118, 32119, 1833, 2214 (”elefantit”).
793 Ks. 23554.
794 Ks. 32544.
795 Ks. 22876.
796 Ks. 32544.
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(434) Koska Itävalta, Suomi ja Ruotsi liittyivät Euroopan yhteisöön 1 päivänä tammikuuta 
1995, perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa voidaan soveltaa kartelliin siitä 
alkaen, sikäli kuin se vaikutti kilpailuun mainituilla markkinoilla. Kartellin toiminta 
Norjassa ja Islannissa pysyi ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan rikkomisena. 
Edellä esitetystä seuraa käytännössä, että siltä osin kuin kartellitoimintaa harjoitettiin 
Itävallassa, Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Islannissa, se oli ETA-alueen ja/tai 
yhteisön kilpailusääntöjen vastaista 1 päivästä tammikuuta 1994 alkaen.

10.2. Oikeudellinen toimivalta

(435) Komissio on ETA-sopimuksen 56 artiklan perusteella toimivaltainen viranomainen 
soveltamaan sekä perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa että ETA-sopimuksen 
53 artiklan 1 kohtaa. Tarkasteltavana olevassa asiassa osapuolten liikevaihdosta 
EFTA-valtioiden alueelta kertyvä liikevaihto on alle 33 prosenttia niiden 
liikevaihdosta ETA-alueella ja kyseisten järjestelyjen ensisijaiset vaikutukset koskevat 
yhteisön jäsenvaltioiden välistä kauppaa ja yhteisön sisäistä kilpailua. Vaikutus 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan osoitetaan johdanto-osan 29 kappaleessa.

11. RIKKOMUKSEN LUONNE

11.1. Sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat

(436) Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen voidaan sanoa 
olevan kyseessä, jos osapuolet nimenomaisesti tai epäsuorasti laativat yhdessä 
suunnitelman, jossa määrätään niiden toiminnan suuntaviivoista tai toiminnasta 
pidättäytymisestä markkinoilla797. Sopimusta ei välttämättä tarvitse tehdä kirjallisesti; 
muodollisuudet eivät ole tarpeen eikä mitään sopimusrangaistuksia tai 
toimeenpanokeinoja edellytetä. Sopimuksen olemassaolo voi näkyä suoraan tai 
välillisesti osapuolten toiminnassa, sillä toimintatapa voi olla todiste sopimuksesta. Jos 
yritys osallistuu kokouksiin, joilla on selkeästi kilpailunvastainen tarkoitus, sen 
katsotaan olevan järjestelyn osapuoli, vaikka se ei tosiasiassa noudattaisikaan sovittua, 
ellei se julkisesti ota etäisyyttä kokouksessa sovittuihin asioihin798. Siten toiminta voi 
olla 81 artiklan 1 kohdan vastaista silloinkin, kun osapuolet eivät ole etukäteen 
sopineet kattavasta yhteisestä suunnitelmasta. Perustamissopimuksen 81 artiklan 
1 kohdan mukaista sopimuksen käsitettä voidaan soveltaa myös neuvottelujen aikana 
saavutettuihin alustaviin yhteisymmärryksiin sekä osittaisiin ja ehdollisiin 
sopimuksiin, jotka johtavat lopulliseen sopimukseen.

(437) Sopimukselta ei perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa edellytetä 
samaa varmuutta, jota yksityisoikeudessa edellytettäisiin kaupallisen sopimuksen 
täytäntöönpanolta. Lisäksi pitkäaikaisen monimutkaisen kartellin tapauksessa termiä
”sopimus” voidaan asianmukaisesti soveltaa myös sen toteuttamiseen, mistä on sovittu 
samojen mekanismien perusteella ja samaa yhteistä päämäärää tavoiteltaessa eikä 
ainoastaan kaikkiin kokonaissuunnitelmiin taikka nimenomaisesti sovittuihin ehtoihin. 
Kuten yhteisöjen tuomioistuin on tähdentänyt (pitäessään voimassa ensimmäisen 

  
797 Yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 

81 artiklan tulkintaa koskevaa oikeuskäytäntöä sovelletaan samalla tavoin ETA-sopimuksen 
53 artiklaan. Ks. ETA-sopimuksen johdanto-osan (4) ja (15) kappale sekä 6 artikla, 
valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn sopimuksen 3 artiklan 2 kohta.

798 Asia T-7/89, Hercules Chemicals v. komissio (Kok. 1991, s. II-1711, 232 kohta).
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oikeusasteen tuomioistuimen tuomion) asiassa C-49/92P, komissio v. Anic 
Partecipazioni SpA799, perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan rikkominen voi 
perustua paitsi yksittäiseen toimenpiteeseen, myös useiden toimenpiteiden 
kokonaisuuteen taikka jatkuvaan toimintaan. Tätä tulkintaa ei voida kiistää sillä 
perusteella, että yksi tai useampi seikka useiden toimenpiteiden kokonaisuudessa tai 
jatkuvan toiminnan osana saattaisi myös rikkoa itsessään kyseistä artiklaa.

(438) Vaikka perustamissopimuksen 81 artiklassa ja ETA-sopimuksen 53 artiklassa 
erotetaan ’yhdenmukaistettujen menettelytapojen’ käsite ’yritysten välisistä 
sopimuksista’, tarkoituksena on saattaa kyseisissä artikloissa annettujen kieltojen 
soveltamisalaan sellainen yritysten välisen yhteistoiminnan muoto, jolla ei vielä 
saavuteta varsinaisen sopimuksen tekemisen tasoa mutta jossa kilpailun riskit 
tietoisesti korvataan yritysten välisellä käytännön yhteistyöllä800.

(439) Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä määritetyt yhteensovittamista ja 
yhteistyötä koskevat perusteet, joissa ei missään tapauksessa vaadita todellisen 
suunnitelman laatimista, on ymmärrettävä perustamissopimuksen kilpailusääntöihin 
luonnostaan kuuluvan käsitteen valossa, jonka mukaan jokaisen yrityksen on 
päätettävä itsenäisesti kaupallisista menettelytavoista, joita se aikoo noudattaa 
yhteismarkkinoilla. Vaikka tämä riippumattomuuden vaatimus ei poista talouden 
toimijoilta oikeutta sopeutua järkevästi kilpailijoidensa nykyiseen tai odotettuun 
toimintaan, se kieltää ehdottomasti kaikki tällaisten yritysten väliset suorat tai välilliset 
yhteydet, joiden tarkoituksena tai tuloksena on joko vaikuttaa todellisen tai 
mahdollisen kilpailijan käyttäytymiseen markkinoilla tai paljastaa tällaiselle 
kilpailijalle toimintatavat, joita ne ovat itse päättäneet noudattaa tai joita ne aikovat 
noudattaa markkinoilla801.

(440) Vaikka yhdenmukaistetun menettelytavan käsite perustamissopimuksen 81 artiklan 
1 kohdan nojalla edellyttää yhdenmukaistamisen lisäksi myös yhdenmukaistamisesta 
johtuvaa markkinakäyttäytymistä, päinvastaisten todisteiden puuttuessa voidaan 
olettaa, että yritykset, jotka osallistuvat yhdenmukaistamiseen ja jatkavat toimintaansa 
markkinoilla, ottavat huomioon kilpailijoiden kanssa vaihdetut tiedot määrittäessään 
omaa käyttäytymistään markkinoilla. Näin on varsinkin silloin, jos 
yhdenmukaistaminen on säännöllistä ja pitkäaikaista. Perustamissopimuksen 
81 artiklan 1 kohdassa kielletään yhdenmukaistettu menettelytapa myös siinä 
tapauksessa, ettei menettelytavalla ole kilpailunvastaisia markkinavaikutuksia802.

(441) Lisäksi oikeuskäytännössä vahvistetaan, että perustamissopimuksen 81 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuihin yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin luetaan myös 
sellainen yritysten toiminta, jossa ne tässä artiklassa tarkoitetun kartellin perusteella 
vaihtavat tietoja toimituksistaan ja jossa tietojen vaihto ei koske ainoastaan jo tehtyjä 

  
799 Kok. 1999, s. I-4125, 81 kohta.
800 Asia 48/69, Imperial Chemical Industries v. komissio (Kok. 1972, s. 619, 64 kohta).
801 Yhdistetyt asiat 40–48/73 jne., Suiker Unie ym. v. komissio (Kok. 1975, s. 1663).
802 Ks. myös yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-199/92 P, Hüls AG v. komissio, antama tuomio 

(Kok. 1999, s. I-4287, 161–162 kohta).



FI 116 FI

toimituksia, vaan sen tavoitteena on nykyisten toimitusten jatkuva valvonta, jotta 
kartelli saadaan toteutumaan riittävän tehokkaasti803.

(442) Pitkäaikaisen ja monimutkaisen rikkomisen kohdalla komission ei kuitenkaan tarvitse 
luonnehtia rikkomista yksinomaan yhdeksi näistä kiellettyjen käyttäytymistapojen 
muodoista. Sopimuksen ja yhdenmukaistetun menettelytavan käsitteet ovat joustavia 
ja osittain päällekkäisiä. Käsitteitä ei ehkä edes ole mahdollista erottaa toisistaan, 
koska rikkomisessa voi esiintyä samanaikaisesti kielletyn käyttäytymisen molempien 
muotojen tunnusmerkkejä, kun taas erikseen tarkasteltuina rikkomisen joitakin 
ilmenemismuotoja voitaisiin kuvata täsmällisesti juuri tiettynä käyttäytymismuotona. 
Olisi kuitenkin keinotekoista erottaa monia erillisiä rikkomisen muotoja hankkeesta, 
jota voidaan kiistatta pitää jatkuvana yhteishankkeena ja jolla on yksi ja sama 
kokonaistavoite.

(443) Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti asiassa PVC II antamassaan 
tuomiossa, että ”kun kyse on monitahoisesta kilpailusääntöjen rikkomisesta, jossa 
useat tuottajat ovat useiden vuosien ajan tavoitelleet sitä, että ne voisivat yhdessä 
ohjata markkinoita, komissiolta ei voida edellyttää, että se yksilöisi kunkin yrityksen ja 
kunkin hetken osalta täsmällisesti rikkomisen sopimukseksi tai yhdenmukaistetuksi 
menettelytavaksi, kun perustamissopimuksen [81] artiklassa joka tapauksessa 
tarkoitetaan kumpaakin näistä kilpailusääntöjen rikkomisen muodoista”804.

11.2. Yksi monimutkainen ja jatkuva rikkominen

(444) Monista eri osista koostuvaa kartellia voidaan perustellusti pitää sen olemassaolon 
ajan yhtenä jatkuvana rikkomisena. Sopimusta voidaan muuttaa ajoittain tai sen 
rakennetta sopeuttaa tai lujittaa uuden kehityksen huomioon ottamiseksi. Tämän 
arvioinnin pätevyyteen ei vaikuta se, että yksi tai useampi seikka useiden 
toimenpiteiden kokonaisuudessa tai jatkuvan toiminnan osana saattaisi rikkoa 
yksittäisenä toimena ja itsessään perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa.

(445) Vaikka kartelli on yhteistoimintaa, kukin sopimuspuoli voi osallistua siihen omalla 
erityispanoksellaan. Jokin yritys tai jotkin yritykset voivat olla kartellissa määräävässä 
asemassa ja johtaa sitä. Kartellissa voi ilmetä sisäisiä ristiriitoja ja kilpailua tai vilppiä, 
mutta nämä seikat eivät kuitenkaan estä sitä, että järjestelyssä on kyse 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaisesta sopimuksesta tai 
yhdenmukaistetusta menettelytavasta, jos järjestelyllä on yhteinen ja jatkuva tavoite.

(446) Pelkästään se, että kullakin kartellin osanottajalla voi olla oman erityistilanteensa 
mukainen rooli, ei sulje pois sen vastuuta rikkomisesta kokonaisuudessaan, ei 
myöskään toisten osanottajien toiminnasta, jolla on sama sääntöjenvastainen tarkoitus 
ja sama kilpailua rajoittava vaikutus. Yrityksellä, joka osallistuu yhteiseen 
sääntöjenvastaiseen toimintaan edistämällä yhteisen tavoitteen saavuttamista, on 
yhtäläinen vastuu kartellin muiden jäsenten saman rikkomisen yhteydessä 

  
803 Ks. tässä yhteydessä asia T-147/89, Société Métallurgique de Normandie v. komissio (Kok. 1995, 

s. II-1057), T-148/89, Trefilunion v. komissio (Kok. 1995, s. II-1063) ja T-151/89, Société des treillis et 
panneaux soudés v. komissio (Kok. 1995, s. II-1191, 72 kohta).

804 Yhdistetyt asiat T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94–T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, 
T-329/94 ja T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV ym. v. komissio (Kok. 1999, s. II-931, 
696 kohta).
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toteuttamista toimenpiteistä koko siltä ajalta, jonka yritys on mukana yhteisessä 
järjestelyssä. Tämä pitää paikkansa erityisesti silloin, kun on ilmeistä, että yritys oli 
tietoinen muiden osallistujien sääntöjenvastaisesta toiminnasta tai sen voidaan 
kohtuudella olettaa aavistaneen tällaisen toiminnan, mutta se oli kuitenkin valmis 
ottamaan riskin805.

(447) Itse asiassa, kuten yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa C-49/92P, komissio v. Anic 
Partecipazioni806, antamassaan tuomiossa, perustamissopimuksen 81 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat perustuvat 
väistämättä useiden sellaisten yritysten myötävaikutukseen, jotka ovat kaikki mukana 
rikkomisessa mutta joiden osallistumisella voi olla eri ilmenemismuotoja, etenkin 
kyseisten markkinoiden erityispiirteiden ja kunkin yrityksen markkina-aseman, 
tavoiteltujen päämäärien sekä valittujen tai suunniteltujen täytäntöönpanotoimien 
perusteella. Siten kyseisen artiklan rikkominen voi perustua paitsi yksittäiseen 
toimenpiteeseen myös useiden toimenpiteiden kokonaisuuteen taikka jatkuvaan 
toimintaan. Tätä tulkintaa ei voida kyseenalaistaa sillä perusteella, että tällaisen 
useiden toimenpiteiden kokonaisuuden tai jatkuvan toiminnan yhtä tai useampaa osa-
aluetta voitaisiin pitää itsessään 81 artiklan rikkomisena807.

(448) Se, että kukin yritys osallistuu rikkomiseen omalla tavallaan, ei sulje pois sen vastuuta 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaan kohdistuvasta rikkomisesta 
kokonaisuudessaan. Tämä koskee myös muiden kartelliin osallistuvien yritysten 
toimintaa, jolla on sama kilpailua rajoittava tarkoitus tai vaikutus. Tällainen näkökohta 
voidaan kuitenkin ottaa huomioon arvioitaessa sen rikkomisen vakavuutta, johon 
yrityksen on todettu syyllistyneen. Tällainen päätelmä ei ole ristiriidassa sen 
periaatteen kanssa, jonka mukaan vastuu tällaisesta toiminnasta on yrityskohtaista, 
eikä sillä sivuuteta esitettyjen todisteiden yksilöllistä arviointia todisteluun 
sovellettavien sääntöjen vastaisesti eikä myöskään loukata kyseisten yritysten 
puolustautumisoikeuksia.

11.3. Tarkasteltavana olevan rikkomuksen luonne

11.3.1. Sopimus ja yhdenmukaistetut menettelytavat (monimutkainen rikkominen)

(449) Tämän päätöksen D osassa kuvaillut tosiseikat osoittavat, että i) KM(E) ja Boliden 
toteuttivat kesäkuusta 1988 lähtien (ensimmäinen dokumentoitu yhteiskokous, 
ks. johdanto-osan (163) kappale) ja ii) TMX ja EM (vuodesta 1995 alkaen KM(E)-
konserni), IMI, Outokumpu ja Wieland syyskuusta 1989 lähtien (ensimmäinen 
kuparisten vesi- ja viemäriputkien suurimpien tuottajien dokumentoitu yhteiskokous, 
ks. johdanto-osan (196)–(198) ja (236) kappale) maaliskuuhun 2001 saakka 
(viimeinen dokumentoitu kokous, ks. johdanto-osan (427)–(430) kappale) seuraavat 
järjestelyt yksinkertaisten kuparisten vesi- ja viemäriputkien Euroopan markkinoilla 
(Wielandin ja KM(E):n osalta kyse oli ainakin vuodesta 1991 myös muovitetuista 
kuparisista vesi- ja viemäriputkista, ks. johdanto-osan (149), (159)–(162) kappale):

- vakiinnuttivat markkinaosuutensa jakamalla myyntimäärät maakohtaisesti 
(ks. esimerkiksi johdanto-osan (137)–(138), (158), (199)–(226), (236)–(245), 

  
805 Anic Partecipazioni (Kok. 1999, s. I-4325, 78–81, 83–85 ja 203 kohta).
806 Ks. edellä mainittu asia Anic Partecipazioni.
807 Ks. edellä mainittu asia Anic Partecipazioni, 78–81, 83–85 ja 203 kohta.
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(265), (273)-(274), (282)–(284), (290), (298), (300)–(302), (306)–(308), (325), 
(326), (329), (335)–(338), (345), (350), (353), (356), (394), (412), (420) ja 
(426) kappale);

- sopivat hinnankorotuksista tai yhteensovitetuista hinnoista (ks. esimerkiksi
johdanto-osan (130)–(135), (180), (181), (190), (199)–(226), (236)–(245), 
(249), (253), (265), (273)–(274), (277), (281), (290), (298), (300), (321), (326), 
(335), (336), (338), (345), (350), (366), 378, (394), (403), (407), (412), (413), 
(419), (420) ja (426) kappale) ja panivat ne täytäntöön (ks. esimerkiksi 
johdanto-osan (277), (412) ja (413) kappale);

- varmistivat markkinoiden jakamisen ja hintasopimusten/koordinoinnin 
toteuttamisen valvontajärjestelmällä, joka koostui Euroopan eri alueita 
koskevasta markkinajohtajajärjestelystä (ks. esimerkiksi johdanto-osan
(199)-(225) ja (245) kappale) sekä kaupallisia strategioita, myyntimääriä ja 
-tavoitteita ja toisinaan hintoja ja alennuksia koskevien luottamuksellisten 
tietojen vaihtamisesta säännöllisesti (ks. esimerkiksi johdanto-osan 
(139)-(146), (158), (199)–(225), (236)–(244), (249), (265), (301), (302), 
(306)–(308), (326), (335), (336) ja (338) kappale).

(450) Tämän päätöksen D osassa kuvaillut tosiseikat osoittavat lisäksi, että i) Mueller 
(Desnoyers/Mueller S.A. ja Wednesbury/Mueller Ltd.) toteutti lokakuusta 1997 
tammikuuhun 2001 (jolloin Mueller vetäytyi vesi- ja viemäriputkien 
markkinayhteistyöstä, ks. johdanto-osan (422) kappale) ii) BMA ja HME toteuttivat 
elokuusta 1998 maaliskuuhun 2001 ja iii) Halcor toteutti (yhdessä Bolidenin, IMI:n, 
Outokummun, Wielandin ja KME-konsernin kanssa) elokuusta 1998 ainakin syyskuun 
alkuun 1999 seuraavat järjestelyt yksinkertaisten kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
Euroopan markkinoilla:

- vakiinnuttivat markkinaosuutensa jakamalla myyntimäärät maakohtaisesti 
(ks. esimerkiksi johdanto-osan (199)–(226), (325), (326), (329), (335)–(338) ja 
(345) kappale);

- sopivat hinnankorotuksista tai yhteensovitetuista hinnoista (ks. esimerkiksi 
johdanto-osan (335), (336) ja (338) kappale);

- varmistivat markkinoiden jakamisen ja hintasopimusten/koordinoinnin 
toteutumisen valvontajärjestelmällä, joka koostui Euroopan eri alueita 
koskevasta markkinajohtajajärjestelystä sekä kaupallisia strategioita, 
myyntimääriä ja -tavoitteita ja toisinaan hintoja ja alennuksia koskevien 
luottamuksellisten tietojen vaihtamisesta säännöllisesti (ks. rikkomisen tämän 
jakson ajalta myös johdanto-osan (449) kappaleessa olevat viittaukset).

(451) Järjestelmää kokonaisuudessaan voidaan pitää perustamissopimuksen 81 artiklassa 
tarkoitettuna yritysten välisenä ’sopimuksena’ siinä mielessä, että kokouksissaan 
kyseiset yritykset ilmaisivat yhteisen aikomuksensa toimia markkinoilla tietyllä 
tavalla, kuten D osassa esitetystä näytöstä käy ilmi, tarkoituksenaan pidättäytyä 
kilpailusta kyseisillä alueilla (ks. esimerkiksi johdanto-osan (199), (237)–(245), 
(335) kappale). Sen vuoksi järjestelmä muodostaa tarkoituksensa perusteella 
rikkomisen (ks. johdanto-osan (498)–(510) kappale).
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(452) Vaikka ei olekaan välttämätöntä osoittaa, että osallistujat olivat sopineet etukäteen 
kattavasta yhteisestä suunnitelmasta, kokonaisjärjestelyn kuvaus todistaa (muutama 
esimerkki johdanto-osan (199)–(226), (236)–(245) ja (335)–(340) kappaleessa), että 
kuvattujen kokousten osanottajat sopivat tällaisesta kattavasta suunnitelmasta. 
Myyntimäärien jakaminen sekä hintayhteistyö samoin kuin valvontajärjestelmä 
yhteisten sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi olivat kaikki tämän 
kokonaissuunnitelman osia. Sopimukset pantiin täytäntöön (ks. esimerkiksi johdanto-
osan (277), (412) ja 413 kappale), ja kilpailunvastaisten hinnankorotusten ansiosta 
ainakin tietyt yritykset saivat tiettyinä ajanjaksoina huomattavaa ”ylimääräistä 
tuottoa”, mistä oli haittaa asiakkaille (ks. johdanto-osan (180), (181), (213), (277), 
(280), (321), (335), (338), (350), (366), (378), (394), (407), (412), (419), (420), 
(426) kappale ja 20.3.1.2 kohta). Yhteisenä tavoitteena oli hallita (yksinkertaisten) 
kuparisten vesi- ja viemäriputkien Euroopan markkinoita. Tämä ilmaistiin selvästi 
useissa yhteyksissä (ks. esimerkiksi johdanto-osan (236), (237), (242) ja
(336) kappale). Hintasopimusten osalta KME väittää, että ”kukin tuottaja teki 
itsenäisesti päätöksen [hintojen mukauttamisesta]”808. Komission mukaan se, että 
kukin tuottaja päätti itsenäisesti noudattaa hintasopimuksia, ei estä luokittelemasta 
kyseistä toimintaa sopimukseksi.

(453) Ilmaisu ’sopimus’ koskee kokonaissuunnitelman lisäksi myös kaikkien niiden toimien 
täytäntöönpanoa, joista oli sovittu yhteiseen tavoitteeseen eli markkinoiden 
valvomiseen pyrkimisen yhteydessä. Eräs kokonaissuunnitelman 
täytäntöönpanemiseksi toteutetuista toimista oli markkinajohtajien nimittäminen. 
Markkinajohtajat tarkkailivat kansallisia markkinoita ja tiedottivat muille kartellin 
jäsenille tilanteen kehittymisestä omalla alueellaan. Lisäksi osapuolet laativat muun 
muassa taulukkoja helpottaakseen markkinatietojen levittämistä (ks. esimerkiksi 
johdanto-osan (199), (237)-(245) kappale); taulukoiden avulla voitiin tarkastella 
määrällisten tavoitteiden täytäntöönpanoa (ks. johdanto-osan (449) ja 
(450) kappaleessa olevat viittaukset).

(454) Sääntöjenvastaisen järjestelyn joitakin tosiasiallisia osia voitaisiin hyvin luonnehtia 
myös yhdenmukaistetuksi menettelytavaksi, jonka tarkoituksena oli valvoa määriä ja 
hintoja. Vaikka yritykset olivat selvästikin tehneet sopimuksen toimista, joilla pyrittiin 
varmistamaan järjestelyn täytäntöönpano markkinajohtajajärjestelyn ja 
luottamuksellisten tietojen vaihdon avulla, kuten esimerkiksi johdanto-osan 
(199)-(226), (236)–(245) ja (335)–(340) kappaleessa kuvataan, yritysten väliseen 
todelliseen säännölliseen myyntimäärätietojen vaihtoon ja hintatietojen (niin 
hintaryhmien korottamisen kuin sovellettavan alennusjärjestelmän) esittelyyn tai 
vaihtoon perustuvaa järjestelyn toimintaa voitaisiin pitää myös yhdenmukaistetun 
menettelytavan noudattamisena osapuolten liiketoiminnan yhteensovittamisen 
helpottamiseksi. Tällä tavoin kyseiset tuottajat pystyivät tarkkailemaan kulloisiakin 
hintoja ja markkinaosuuksia. Koska tietojenvaihto- ja koordinointijärjestelmä oli näin 
monimutkainen ja vakiintunut, komissio katsoo, että osapuolet eivät olisi voineet 
jatkaa toimintaa markkinoilla hyödyntämättä vaihtamiaan tietoja (täytäntöönpanon 
osalta ks. esimerkiksi johdanto-osan (449) ja (450) kappaleessa olevat viitteet).

(455) Eri sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat muodostivat yhteneväisen 
tavoitteensa vuoksi osan järjestelmää, jossa määriteltiin markkinaosuudet (hintojen 

  
808 Ks. 32541, 32542.
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nostamiseksi tai pitämiseksi809 kilpailukykyisen tason yläpuolella) ja tiettyinä 
ajanjaksoina hinnat tai tavoitehinnat ja seurattiin niiden noudattamista kilpailijoiden 
välisissä kokouksissa ja yhteydenpidolla puhelimitse sekä fakseilla ja sähköisten 
tietojen vaihdolla. Järjestelmä oli osa kyseisten yritysten lukuisia pyrkimyksiä päästä 
tiettyyn taloudelliseen tavoitteeseen, joka oli välttää kilpailu ja siten estää hintojen 
tavanomainen vaihtelu markkinoilla. Komissio ymmärtää, että sellaiset eräissä 
asiakirjoissa (ks. esimerkiksi johdanto-osan (335) kappale) esiintyvät käsitteet kuten 
’vahvistus’, ’tarkistaminen’ ja ’muuttaminen’ viittaavat jatkuvaan yhteydenpitoon ja 
aiemmin luotuihin järjestelyihin. Sen vuoksi olisi keinotekoista jakaa osiin jatkuva 
toiminta, jolle on luonteenomaista yksi ainoa tavoite. Tosiasia on, että järjestelyn 
osapuolet osallistuivat yli yhdentoista vuoden ajan (BCZ, IMI, KME (mukaan lukien
KM(E), TMX ja EM), Outokumpu ja Wieland) tai yli kolmen vuoden ajan (Mueller, 
BMA ja HME) tai yhden vuoden ajan (Halcor) kokonaisvaltaiseen järjestelyyn, joka 
muodosti yhden rikkomisen ja joka ilmeni sekä sääntöjenvastaisina sopimuksina että 
sääntöjenvastaisina yhdenmukaistettuina menettelytapoina810.

(456) SANCO-, WICU- ja Cuprotherm-järjestelyjen osalta komissio toteaa, että 6 jaksossa 
kuvattuun käyttölupayhteistyöhön sisältyi useita vakavimpia kilpailunrajoituksia, jotka 
on kielletty perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta teknologian-
siirtosopimusten ryhmiin annetun komission asetuksen (EY) N:o 772/2004811

4 artiklan nojalla. Yhteistyö oli siten selvästi teknologiansiirtosopimusten puitteissa 
sallittua laajempaa. Tämä pätee vielä suuremmassa määrin ehtoihin, joiden täyttyessä 
voidaan mahdollisesti myöntää poikkeus perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan 
soveltamisesta tekniikansiirtosopimusten ryhmiin 31 päivänä tammikuuta 1996 
annetun komission asetuksen (EY) N:o 240/96812 nojalla. Yhteistyö ei täyttänyt eräitä 
vuoden 1996 asetuksen nojalla myönnettävälle poikkeukselle asetettuja keskeisiä 
ehtoja (erityisesti käyttölupasopimusten osapuolten lukumäärä). Korostettakoon tässä 
yhteydessä, että uuteen teknologiansiirtoa koskevaan ryhmäpoikkeukseen sovellettavat 
ehdot ovat huomattavasti lievemmät kuin vuoden 1996 asetuksessa määritellyt ehdot, 
jotka olivat voimassa rikkomisen tapahtumisaikana.

(457) Edellä esitettyjen näkökohtien perusteella komissio katsoo, että BCZ:n, IMI:n, KME:n 
(mukaan lukien KM(E), TMX ja EM), Outokummun, Wieland Werken, BMA:n, 
Halcorin ja HME:n toteuttama toiminta tässä asiassa täyttää yhdessä toiminnan 
pohjana olevan kilpailua rajoittavan tarkoituksen kanssa kaikki perustamissopimuksen 
81 artiklassa tarkoitetun sopimuksen ja yhdenmukaistetun menettelytavan 
tunnusmerkit. Johdanto-osan (455) kappaleessa esitetyistä syistä toiminta muodostaa 
rikkomisen tarkoituksen perusteella.

11.3.2. Yksi monimutkainen ja monimuotoinen rikkominen

(458) KME-konserni (ennen vuotta 1995 KM(E), TMX ja EM) ja Wieland osallistuivat 
yhteen (ks. johdanto-osan (506) kappale) monimutkaiseen eli sopimuksia ja 
yhdenmukaistettuja menettelytapoja sisältävään (ks. johdanto-osan 
(451)-(456) kappale) ja monimuotoiseen rikkomiseen, joka käsittää seuraavat kolme 

  
809 Ks. johdanto-osan (220) kappale.
810 Ks. edellä mainittu asia Imperial Chemical Industries, 259–260 kappale.
811 EUVL L 123, 27.4.2004, s. 1.
812 EYVL L 31, 9.2.1996, s. 2, asetus kumottu asetuksella (EY) N:o 772/2004 

(EUVL L 123, 27.4.2004, s. 11).
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muotoa: i) SANCO-tuottajien järjestelyt, ii) WICU- ja Cuprotherm-järjestelyt ja 
iii) järjestelyt kuparisten vesi- ja viemäriputkien tuottajien laajemman ryhmän kesken 
(mukaan lukien Outokumpu, IMI, Mueller, BMA, HME ja Halcor).

(459) Komissio katsoo, että KME:n ja Wielandin osalta koko kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien tuoteryhmä (sekä yksinkertaiset että muovitetut putket) oli yhden 
monimutkaisen ja monimuotoisen rikkomisen kohteena. Tässä päätöksessä 
’monimuotoisuus’ tarkoittaa, että rikkominen ilmeni kolmella eri tavalla, jotka 
kuitenkin liittyivät toisiinsa, kuten jäljempänä osoitetaan. Nämä rikkomisen erilaiset 
ilmenemismuodot liittyivät kahteen eri tuotteeseen eli yksinkertaisiin ja muovitettuihin 
kuparisiin vesi- ja viemäriputkiin. Huomattakoon, että yksinkertaiset kupariset vesi- ja 
viemäriputket ja muovitetut kupariset vesi- ja viemäriputket eivät ole välttämättä 
keskenään korvattavissa ja merkityksellisten markkinoiden määritelmästä yhteisön 
kilpailuoikeuden kannalta annetun komission tiedonannon813 perusteella arvioituna 
niiden voitaisiin mahdollisesti katsoa muodostavan erilliset tuotemarkkinat. Koska 
KME ja Wieland kuitenkin koordinoivat kaupallista toimintaansa koko tuoteryhmän 
osalta usein samoissa kokouksissa (yhteiset SANCO-, WICU- ja Cuprotherm-
kokoukset, ks. johdanto-osan (190) kappale), joihin osallistuivat samat työntekijät, ja 
niiden ainoana tarkoituksena oli välttää ja rajoittaa kilpailua, kummankin tuotteen eli 
yksinkertaisten ja muovitettujen kuparisten vesi- ja viemäriputkien kohdalla on kyse 
yhdestä rikkomisesta, joka kohdistuu yhteen tuoteryhmään. Tätä näkökantaa tukee se, 
että yksinkertaisia kuparisia vesi- ja viemäriputkia koskevat järjestelyt vaikuttivat 
väistämättä myös muovitettuihin putkiin, sillä putkien eristämisestä huolehtivien 
eristäjien tai putkimiesten oli ensin hankittava kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
tuottajien valmistamia yksinkertaisia putkia. KME tai Wieland eivät ole väittäneet, että 
mainittuja järjestelyjä olisi käsiteltävä kahtena erillisenä rikkomisena.

(460) BCZ osallistui yhteen (ks. johdanto-osan (506) kappale), monimutkaiseen (sopimuksia 
ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja sisältävään; ks. johdanto-osan 
(451)-(456) kappale) ja monimuotoiseen rikkomiseen, joka ilmeni kahdella eri tavalla, 
jotka kuitenkin liittyivät toisiinsa, kuten jäljempänä osoitetaan. Kyse on toisaalta 
SANCO-tuottajien järjestelyistä ja toisaalta kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
tuottajien laajemman ryhmän (johon sisältyivät Outokumpu, IMI, Mueller, BMA, 
HME ja Halcor) järjestelyistä. Järjestelyt liittyivät toisiinsa, sillä ne koskivat samaa 
tuotetta eli yksinkertaisia kuparisia vesi- ja viemäriputkia ja kaikki SANCO-tuottajat 
osallistuivat samanaikaisesti myös laajempiin eurooppalaisiin järjestelyihin. SANCO-
tuottajien kannalta kummallakin yhteistyötavalla oli ainoastaan yksi tavoite: rajoittaa 
ja valvoa kilpailua yksinkertaisten kuparisten vesi- ja viemäriputkien markkinoilla. Ei 
ole voitu osoittaa Bolidenin tienneen WICU- ja Cuprotherm-järjestelyistä tai voineen 
kohtuudella ennakoida ne ja olleen valmis hyväksymään niihin sisältyvän riskin.

11.3.3. Yksi, monimutkainen rikkominen

(461) IMI, Outokumpu ja lokakuun 1997 jälkeisenä ajanjaksona Mueller osallistuivat 
yhteen, monimutkaiseen rikkomiseen, joka koski yksinkertaisia kuparisia vesi- ja 
viemäriputkia (viiden ryhmän ja yhdeksän ryhmän kokoukset ja yhteydenpito). Ei ole 
voitu todistaa IMI:n, Outokummun tai Muellerin tienneen SANCO-, WICU- tai 

  
813 EYVL C 372, 9.12.1997, s. 5.
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Cuprotherm-järjestelyistä tai voineen kohtuudella ennakoida ne ja olleen valmiit 
hyväksymään niihin sisältyvän riskin.

(462) BMA:n (ennen Wielandin hallintaan joutumista), HME:n ja Halcorin osalta 
todettakoon, että kyseiset yritykset osallistuivat yhteen, monimutkaiseen rikkomiseen, 
joka käsitti ainoastaan yksinkertaisia kuparisia vesi- ja viemäriputkia koskevat 
yhdeksän ryhmän kokoukset ja muun yhteydenpidon.

11.3.4. Rikkomisen jatkuvuus

(463) Komissio katsoo, että kyseinen yksi monimutkainen ja BCZ:n, KME-konsernin ja 
Wielandin tapauksessa monimuotoinen rikkominen oli luonteeltaan jatkuvaa 
ajanjaksolla, joka ulottui KM(E):n ja BCZ:n osalta 3 päivästä kesäkuuta 1988 
(ks. johdanto-osan (163) kappale) ja TMX:n ja EM:n (vuodesta 1995 alkaen KME-
konserni), IMI:n, Outokummun ja Wielandin osalta 29 päivästä syyskuuta 1989 
maaliskuuhun 2001.

(464) Komission on osoitettava jatkuvuus esittämällä riittävän tarkat ja yhdenmukaiset 
todisteet väitetyn rikkomisen jatkuvuudesta. Näyttökynnyksen tavoittaakseen komissio 
voi tehdä päätelmiä hajanaisista todisteista. ”Useimmissa tapauksissa 
kilpailunvastaisen menettelytavan tai sopimuksen olemassaolo on pääteltävä tietyistä 
yhteensattumista ja indisioista, jotka yhdessä tarkasteltuina voivat muun 
johdonmukaisen selityksen puuttuessa olla osoitus kilpailusääntöjen rikkomisesta.”814

Todistuksena jatkuvuudesta eri todisteita täytyy lisäksi tulkita osana kokonaisuutta. 
Kuten jäljempänä esitetään tarkemmin, järjestelmä kilpailun valvomiseksi ja 
rajoittamiseksi kuparisten vesi- ja viemäriputkien markkinoilla ja erityisesti yritysten 
halukkuus soveltaa järjestelmää jatkuivat pitkään, kuten Outokumpu on vahvistanut. 
Koska kyseessä oli jatkuva järjestelmä ja osanottajilla oli pysyvä halu rikkoa 
kilpailusääntöjä, ei voida olettaa osanottajien keskeyttäneen rikkomista silloin kun 
yhteistyö oli jollakin ajanjaksolla vähemmän näkyvää tai yhteydenpito harvempaa 
kuin aikaisemmin. Vetäytyäkseen kartellista osapuolen on julkisesti otettava etäisyyttä 
sen toimintaan ja samanaikaisesti lopetettava yhteistyö kokonaan kaikkein 
kilpailijoiden kanssa. Rikkomiseen osallistuva yritys ei ole vetäytynyt rikkomisesta, 
jos se käy edelleen kahdenkeskisiä keskusteluja jonkin kartellin osanottajan kanssa 
markkinaolosuhteista, markkinastrategioista, määristä, hinnoista tai jäljellä olevien 
osanottajien järjestelyistä.

(465) Kysymys rikkomisen jatkuvuudesta koskee ainoastaan BCZ:aa, IMI:tä, KME:tä 
(mukaan lukien KM, TMX ja EM), Outokumpua ja Wielandia. Koska BCZ:n kohdalla 
on otettava huomioon eri seikat, sitä käsitellään erikseen.

(466) BCZ, IMI, KME (mukaan lukien KM, TMX ja EM), Outokumpu ja Wieland jatkoivat 
i) samanlaista tietojenvaihtoa, koordinointia ja yhteyksien järjestämistä (sekä johto-
että operatiivisella tasolla); ii) rikkomisen tavoite pysyi samana (määrien jakaminen ja 
hintojen yhteensovittaminen sopimalla hintaryhmien muuttamisesta ja alennuksista); 
ja SANCO-tuottajien osalta iii) yhteydenpito, tietojenvaihto ja koordinointi jatkuivat 
keskeytyksettä (sama koskee WICU- ja Cuprotherm-järjestelyjä). Lisäksi ei ole 

  
814 Asia C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P ja C-219/00 P, Aalborg Portland 

A/S ym. v. komissio (ei vielä julkaistu), 56 ja 57 kohta. Ks. lisäksi asia T-368/00, General Motors 
Nederland BV ja Opel Nederland BV v. komissio (ei vielä julkaistu), 88 kohta.
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viitteitä siitä, että yksikään osapuolista olisi julkisesti ilmoittanut lopettavansa 
osallistumisen järjestelyihin ja/tai päättänyt täysin yhteistyön kaikkien osapuolten 
kanssa ja kaikkien rikkomisen osa-alueiden osalta.

(467) Ennen väitetiedoksiantoa ainoastaan KME kiisti komission päätelmän, jonka mukaan 
rikkominen oli jatkuvaa. KME väitti, että järjestelyt oli keskeytetty vuoden ”1990 ja 
4 päivän joulukuuta 1992”815 välisenä aikana sekä heinäkuun 1994 ja heinäkuun 1997 
välisenä aikana, koska ”yritykset saada järjestelyt uudelleen käyntiin vuoden 1996 
puolivälissä epäonnistuivat”816. Vastauksessaan väitetiedoksiantoon KME kuitenkin 
myönsi, että kilpailunvastaista yhteydenpitoa jatkettiin vuosina 1990–1992.

(468) Vastauksessaan väitetiedoksiantoon Wieland väittää, että järjestelyt oli keskeytetty 
vuoden 1990 alusta joulukuuhun 1992 (lähes kolme vuotta) ja vuoden 1994 
puolivälistä kevääseen 1996/1997. Lähinnä se viittaa Outokummun ja KME:n 
selityksiin817. IMI katsoo, että sen tulisi saada samanlainen kohtelu kuin BMA:n, 
HME:n, Halcorin ja Muellerin818.

11.3.4.1. Ajanjakso vuoden 1990 alusta joulukuuhun 1992

(469) Ainoastaan Wieland väittää järjestelyjen olleen keskeytyksissä vuodesta 1990 
joulukuuhun 1992 ja viittaa omaan sisäiseen tarkastukseensa, KME:n kuvaukseen 
laajemmista eurooppalaisista kartellijärjestelyistä (ks. johdanto-osan (203) kappale) ja 
erään komission haastatteleman Outokummun työntekijän819 lausuntoon820.

(470) Komissio sai selville useita lainvastaisia kilpailijoiden yhteyksiä vuoden 1990 ja 
joulukuun 1992 välisenä aikana (ks. johdanto-osan (241)-(264) kappale). Kukaan muu 
osapuolista ei kiistänyt näiden seikkojen todistusarvoa tai komission toteamaa 
rikkomisen jatkuvuutta vuodesta 1990 (sen alusta) joulukuuhun 1992. Lisäksi 
Outokumpu ei ole ilmoittanut minkäänlaisesta laajempien eurooppalaisten 
järjestelyjen keskeytyksestä kyseisellä ajanjaksolla. Outokumpu ei myöskään 
kommentoinut SANCO-järjestelyjä, jotka jatkuivat tänä aikana keskeytyksettä. 
Myöskään Wieland ei ole nimenomaisesti kiistänyt tätä tosiseikkaa. Toiseksi, 
Wielandin mainitsema Outokummun työntekijä esitti juuri Wielandin lainaamassa 
kappaleessa, että hän ”luulee, että [[…]-] järjestelmä lopetettiin joskus vuoden 1992 
lopussa, sillä [tietoja] kerättiin vielä vuonna 1992 […]”. Siten kyseinen työntekijä 
vahvistaa (myös lausunnon loppuosassa) nimenomaan, että sääntöjenvastainen 
tietojenvaihto ja yhteistyö jatkuivat syyskuusta 1989 vuoden 1992 loppuun, jolloin 
[…]-järjestelmä korvattiin IWCC:n tiedoilla821. Osapuolten syyskuussa 1989 käyttöön 
ottamaa tietojenvaihtojärjestelmää (”[…]-taulukko”) sovellettiin koko kyseisen 
ajanjakson ajan (ks. johdanto-osan (249) kappale). Kolmanneksi, 17 päivänä 
helmikuuta 2003 antamassaan lausunnossa KME ei ilmoittanut minkäänlaisesta 

  
815 Ks. 32540 ja lausunnon korjaus sivulla 32053. Ks. lisäksi johdanto-osan (203) kappale.
816 Ks. 32543, 32544. Ks. lisäksi johdanto-osan (203) ja (225) kappale.
817 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 91–97 kohta.
818 Ks. IMI:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen liite 1.
819 Ks. 31823: ”Ei ollut mitään mieltä jatkaa. Luvut eivät olleet luotettavat. Markkinaosuudet eivät 

vastanneet alkuperäisiä ajatuksia. Joten luulen, että järjestelmä lakkautettiin joskus vuoden 1992 
lopulla […].”

820 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 19 ja 20 kohta.
821 Ks. erityisesti sivut 31814–31818, joilla kuvataan yksityiskohtaisesti vuoden 1992 loppuun asti 

pidettyjä kokouksia mainitsematta kuitenkaan tarkkoja päivämääriä.
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keskeytyksestä SANCO-järjestelyissä, joihin myös Wieland osallistui. Lopuksi, 
tarkasteltuaan väitetiedoksiannossa esitettyjä tosiseikkoja KME korjasi lausuntoaan ja 
ilmoitti, ettei järjestelyjä keskeytetty lainkaan kyseisellä ajanjaksolla.

(471) Komissio katsoo tämän vuoksi, että se on näyttänyt toteen SANCO-järjestelyistä ja 
laajemmista eurooppalaisista järjestelyistä koostuvan rikkomisen jatkuvuuden 
vuosina 1990–1992.

11.3.4.2. Ajanjakso heinäkuusta 1994 heinäkuuhun 1997

Osapuolten väitteet

(472) KME esittää, että arvioidessaan rikkomisen jatkuvuutta ajanjaksolla heinäkuusta 1994 
heinäkuuhun 1997 komission tulisi ottaa huomioon seuraavat seikat. Ensiksi Outokummun 
työntekijöiden mukaan kokouksia ei pidetty vuonna 1994822. Toiseksi Outokumpu 
totesi, että vuonna 1996 keskusteltiin kokousten käynnistämisestä uudelleen. KME 
katsoo, että tämä ”näyttää osoittavan, että järjestelyt oli aiemmin keskeytetty, mikä 
vahvistaisi KME:n työntekijöiden muistikuvat”823. Kolmanneksi KME pohtii 
asiamukaista näyttökynnystä asioissa, joissa on kyse rikkomisen jatkuvuudesta, ja 
toteaa, ettei komission aineisto sisällä minkäänlaista asiakirjaa, josta ilmenisi KME:n 
aikomus päättää sopimus heinäkuusta 1994 lähtien. Yleisesti ottaen on kuitenkin 
käytännössä mahdotonta täyttää velvollisuus, jonka mukaan on esitettävä todisteeksi 
asiakirja, joka osoittaisi aikomuksen päättää laiton järjestely, joten sellaista ei tulisi pitää 
näyttökynnyksenä. Silloin kun kaikki järjestelyihin osallistuneet yritykset lopettavat 
yhteydenpidon, on kohtuutonta vaatia edellä mainitun todisteen esittämistä. Neljänneksi 
KME:n työntekijät muistavat, että kokouksia ei enää järjestetty. Lopuksi, 
väitetiedoksiannossa mainittujen todisteiden perusteella Euroopan tason kokouksia ei 
ilmeisesti pidetty 8 päivän heinäkuuta 1994 ja 1 päivän helmikuuta 1996 välisenä aikana824.

(473) Wieland väittää, että järjestelyt oli keskeytetty vuodesta ”1994 vuoteen 1996/1997”825.
Komissio katsoo Wielandin tarkoittavan ilmauksella ”1996/1997”, että järjestelyt 
olivat keskeytyksissä helmikuuhun 1996 saakka, jolloin Wielandin mukaan pidettiin 
laiton kokous (ks. johdanto-osan (286) kappale). Väitteensä tueksi Wieland viittaa 
siihen, että i) […]-taulukkoon perustuva tietojenvaihto lopetettiin ja aloitettiin 
keskustelut IWCC:n lukujen pohjalta826, ii) Outokummun (johdanto-osan 
(214) kappale) ja erään sen työntekijän selityksiin827, iii) KME:n selityksiin828,
iv) sisäiseen muistioon 11 päivältä lokakuuta 1994, jossa Wieland huomautti, että 
KME oli siirtymässä pois yhteisestä tuote- ja markkinapolitiikasta829, v) eräisiin 
komission käyttämiin käsitteisiin, kuten ”uudelleen käynnistäminen” 
(väitetiedoksiannon 393 kappale), jotka Wielandin mukaan viittaavat 
keskeytykseen830, vi) selityksiin, kuten Itä-Saksan rakennusbuumi, jotka tekivät 

  
822 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 158–163 kohta.
823 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 164–168 kohta.
824 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 169–174 kohta.
825 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 21–24 kohta.
826 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 21 kohta.
827 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 21 kohta.
828 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 22 kohta.
829 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 21 kohta.
830 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 22 kohta.
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yhteistyön tarpeettomaksi831, vii) Wielandin olettamukseen, että yhteistyön 
päättymisestä on varmasti keskusteltu kartellin jäsenten kesken832 ja viii) sen 
käsitykseen, että tuottajat käsittivät kysynnän vähentyessä vuosina 1996/97 hintojen 
laskemisen johtavan taloudellisiin ongelmiin ja loivat sen vuoksi uuden järjestelmän 
markkinoiden koordinoimiseksi833.

(474) IMI:n mielestä ei ole sinänsä olennaista, ettei vetäytymisestä eurooppalaisesta 
kartellista ole olemassa muodollista ilmoitusta. Tavoitteen, menetelmien ja 
käytäntöjen yhteneväisyydet eivät itsessään ilmaise jatkuvuutta. IMI ei kyennyt 
mainitsemaan kesäkuun 1994 ja huhtikuun 1996 väliseltä ajanjaksolta yhtään asiaa tai 
todistetta komission asiakirja-aineistossa, joka liittyisi sen osallistumiseen laajempaan 
eurooppalaiseen kartellitoimintaan tai osoittaisi vuonna 1995 pidettyjen kokousten 
(ks. johdanto-osan (285) kappale) liittyneen kartelliin834.

(475) Outokumpu vahvisti lausunnossaan835, että ”elokuusta 1994 noin kesään 1997” 
yhteistyö oli ”vähäisempää” ja ”pyrkimyksenä [keväällä 1996] oli käynnistää 
uudelleen yhteistyö”, sellaisena kuin se oli ennen vuotta 1994, jolloin kokouksia oli 
kolme tai neljä vuodessa836. Vastauksena komission esittämään kysymykseen 
Outokumpu painotti, että vaikkei se uskonut yhteistyötä juuri tapahtuneen kyseisellä 
ajanjaksolla, se ei voinut ”sanoa, ettei mitään tapahtunut”837. Toimialajärjestöjen 
kokousten yhteydessä tapahtuneesta yhteydenpidosta Outokumpu toteaa, että
”osapuolet tapasivat säännöllisesti toimialajärjestöjen kokouksissa, mutta ei ole mitään 
viitteitä siitä, että lainvastaisia keskusteluja olisi järjestetty”838. Outokummulla ei ole 
muistikuvia siitä, että vuonna 1995 olisi järjestetty kokous839. Muellerin viittaukset 
siihen, että ”vähintään” vuodesta 1995 alkaen järjestettiin ”satunnaisesti kokouksia ja 
keskusteltiin puhelimitse”[EU-menettelyn kannalta merkityksettömiä tietoja]
(esimerkiksi kokoukset Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa)840.
Outokummulla ei ole muistikuvia johdanto-osan (286)-(288) kappaleessa mainituista 
kokouksista841. Outokumpu uskoo, että SANCO-kokouksia järjestettiin edelleen842.

Komission näkemys

(476) IMI, KME (mukaan lukien KM, TMX ja EM), Outokumpu ja Wieland eivät 
lopettaneet rikkomista ja jatkoivat lainvastaista yhteydenpitoa, vaikkakin 
vähäisemmässä määrin, heinäkuusta 1994 heinäkuuhun 1997. Rikkomista ei koskaan 
lopetettu kaikkien sen osa-alueiden osalta (ks. myös johdanto-osan (594) kappaleessa 
esitetyt huomiot). KME (mukaan lukien KM, TMX ja EM) ja Wieland jatkoivat 
laitonta yhteistyötään SANCO-järjestelyjen puitteissa.

  
831 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 23 kohta.
832 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 23 kohta.
833 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 23 kohta.
834 Ks. IMI:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen liite 1.
835 Ks. 32701, 32702. Ks. lisäksi johdanto-osan (199), (214) ja (215) kappale.
836 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 18 kohta.
837 Ks. Outokummun 5 päivänä joulukuuta 2003 antama vastaus, 12 ja 13 dia.
838 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 19 kohta.
839 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 20 kohta.
840 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 21 kohta.
841 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 22 ja 23 kohta.
842 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 24 kohta.
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(477) Laajempien eurooppalaisten järjestelyjen osalta osapuolten yhteydenpito jatkui 
heinäkuun 1994 ja heinäkuun 1997 välisenä aikana vähemmän säännöllisesti tai eri 
tavoin. Toisinaan yhteydenpito oli kahdenvälistä ja toisinaan siihen osallistuivat vain 
tietyt kilpailijat (esimerkiksi SANCO-tuottajat), ja yhteyttä pidettiin harvemmin kuin 
aiemmin. Kuten johdanto-osan (486) kappaleessa selvitetään, yhteydenpidossa 
noudatettiin kuitenkin edelleen syyskuussa 1989 sovittua järjestelmää.

(478) Komissio katsoo ensiksikin, että Outokummun työntekijöiden lausunnot ja erityisesti 
KME:n mainitsema lausunto eivät todista järjestelyjen päättymistä. Outokummun 
työntekijä ei muistanut tapahtumia riittävän tarkasti. Kun häneltä kysyttiin 
ensimmäistä kertaa, keskeytyivätkö järjestelyt selkeästi siten, että kilpailijat olisivat 
sopineet olevansa enää tapaamatta esimerkiksi vuonna 1994 tai 1995, työntekijä 
vastasi, että järjestelyissä ”oli keskeytyksiä tai ainakin hiljaisia kausia”. Toista kertaa 
kysyttäessä kyseinen työntekijä tarkensi, että ”eräs kokousten ongelma oli, että kaikki 
tiesivät yritysten antaneen väärät luvut. Sen takia yritysten välillä vallitsi melkoinen 
epäluottamus”843. Kolmatta kertaa samaa asiaa kysyttäessä työntekijä vahvisti 
(kysymykseen viitaten), että hänen ”käsityksenä mukaan” oli pidetty kokous, jossa 
osanottajat ilmoittivat päättäneensä lopettaa yhteydenpidon844. Outokummun 
työntekijä ei kyennyt ilmoittamaan tarkkaa päivämäärää tai kuvaamaan tällaisen 
kokouksen sisältöä ja yksityiskohtia mainitsematta päivämäärää. Komissio on 
päättänyt olla pitämättä kyseistä lausuntoa todisteena järjestelyjen päättymisestä. 
Samaa mieltä on Outokumpu, joka ei halunnut tulkita työntekijänsä lausunnon 
tarkoittavan, että laiton yhteistyö lopetettiin kaikilla osa-alueilla.

(479) Toiseksi, KME:tä (ks. johdanto-osan (482) kappale) ja mahdollisesti Wielandia lukuun 
ottamatta yksikään kartellin osanottajista ei ole väittänyt, että joku osanottajista olisi 
lopettanut virallisesti osallistumisensa kartelliin tai ilmoittanut julkisesti haluavansa 
etääntyä järjestelyistä ja lopettaa osallistumisensa rikkomiseen ja kieltäytyvänsä
osallistumisensa mahdolliseen kartellitoimintaan jatkossa. Tällaisesta ei myöskään ole 
todisteita. Mueller, Outokumpu ja alun perin Wieland eivät ilmoittaneet 
minkäänlaisesta rikkomisen keskeytyksestä syyskuun 1989 ja maaliskuun 2001 
välisenä aikana. Outokumpu kuvasi, että ”noin elokuusta 1994 ... noin kesään 1997” 
”yhteistyö ja tietojenvaihto oli vähäisempää”. Kuvatessaan […] Euroopan laajuisia 
järjestelyjä Wieland ei ilmoittanut minkäänlaisesta keskeytyksestä845. Alun perin 
Wieland ilmoitti, että kokouksia pidettiin säännöllisesti ainakin vuodesta 1993 lähtien. 
Vastauksessaan väitetiedoksiantoon Wieland esittää, että järjestelyt keskeytyivät 
jossakin vaiheessa, ja olettaa, että asiasta on varmasti tiedotettu yritysten kesken. 
Wieland ei kuitenkaan esitä todisteita väitteensä tueksi.

(480) Koska kartellijärjestelyt olivat syyskuusta 1989 ainakin heinäkuuhun 1994 asti pitkälle 
kehittyneet ja vakiintuneet, komissio katsoo, että Outokumpu ja/tai muut osanottajat 
olisivat varmasti muistaneet selvästi ja yhtäläisesti kokouksen, jossa olisi sovittu 
virallisesti rikkomisen lopettamisesta.

  
843 Ks. 31945, 31946.
844 Ks. 31947, 31948.
845 IMI väittää, että komission ei tulisi ottaa huomioon Muellerin muistikuvia asiasta (ks. IMI:n 7 päivänä 

marraskuuta 2003 antaman vastauksen liite 1). Se, että komission väitetiedoksianto koskee Muellerin 
osallistumista rikkomiseen vasta lokakuusta 1997 lähtien, ei kuitenkaan sulje pois sitä, että Muellerilla 
on asiaan kuuluvaa tietoa sitä edeltävältä ajalta.
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(481) Kukaan osanottajista ei kyennyt ilmoittamaan (tiettyä) kokousta, jossa jäsenet, mukaan 
lukien KME, olisivat virallisesti ilmoittaneet vetäytyvänsä järjestelyistä. Vaikka 
Outokumpu pystyi mainitsemaan useimmat kokouksista, joita järjestettiin rikkomisen 
aikana syyskuusta 1989 vuoteen 2001, ja kuvailemaan niitä, se ei itse asiassa 
maininnut tai muistanut yhtään kokousta, jossa olisi päätetty järjestelyjen 
”muodollisesta” lopettamisesta. BCZ vahvisti, että ainakaan ennen vuoden 1995 
puoliväliä ei pidetty kokousta, jossa jokin osapuolista olisi ilmoittanut lopettavansa 
ja/tai lopettanut osallistumisen kartellijärjestelyihin. Mueller tai Outokumpu eivät ole 
myöskään ilmoittaneet, että ne olisivat olleet tietoisia KM(E):n (TMX:n tai EM:n) 
päätöksestä lopettaa kartelliin osallistuminen. Sen sijaan ne huomasivat, että eräät 
muut osanottajat, kuten BCZ, ottivat joksikin aikaa etäisyyttä järjestelyihin. 
Outokummun, Muellerin ja alun perin myös Wielandin ja Bolidenin vastaavat 
lausunnot osoittavat, että halukkuus rajoittaa ja valvoa kilpailua jatkui myös koko 
”yhteistyön hiljaisen kauden” ajan. Se, ettei kukaan osanottajista lopettanut (julkisesti) 
osallistumista järjestelyihin, vaan kilpailijat jatkoivat yhteydenpitoaan, joskin 
vähäisemmässä määrin, osoittaa, että osapuolet halusivat ja odottivat yhteistyönsä 
jatkuvan.

(482) Kolmanneksi komissio katsoo, että KME:n työntekijöiden esittämä muistikuva, jonka 
mukaan osanottajat lopettivat kokoukset ja yhteydenpidon heinäkuussa 1994, ei ole 
uskottava. Ainoat ilmoitetut kokoukset tällä ajanjaksolla olivat 16 päivänä kesäkuuta 
1994 ja 8 päivänä heinäkuuta 1994. Siten osanottajat olisivat voineet päättää 
yhteistyön lopettamisesta ainoastaan jommassakummassa näistä kokouksista. Vaikka 
ne olisivat ilmoittaneet tai päättäneet yhteistyön lopettamisesta, koordinoinnin 
jatkuminen kyseisten päivämäärien jälkeen osoittaa, että osanottajat eivät aikoneet 
vakavissaan lopettaa rikkomista sen kaikkien osa-alueiden kohdalla. Tätä 
johtopäätöstä tukevat seuraavat seikat.

(483) Marraskuuhun 1994 saakka osapuolet koordinoivat ja panivat täytäntöön 
hinnankorotuksia Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla. Sen seurauksena 
kupariputkien hinta nousi erään osanottajan mukaan kaikkiaan noin 60 prosenttia 
(ks. johdanto-osan (277) kappale). Todisteena huomattavista hinnankorotuksista 
Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla vuoden 1994 loppuun saakka ovat IMI:n ja 
KME:n komissiolle toimittamat NERA-raportit. Hinnankorotukset vahvistaa myös 
eräs kuparisten vesi- ja viemäriputkien alalla johtotehtävissä aiemmin toiminut henkilö 
(ks. johdanto-osan (213) kappale). Näiden raporttien perusteella vaikuttaa siltä, että 
hinnankorotusten vaikutukset ulottuivat pitkälle marraskuun 1994 jälkeen. Lisäksi 
OTK oli yhteydessä Wielandiin elokuuhun 1994 asti ja EM:ään joulukuuhun 1994 
asti. Outokumpu keskusteli luottamuksellisista tiedoista ainakin EM:n kanssa. 
Väitettyä sopimuksen lopettamista tiettynä hetkenä ei voida hyväksyä, jos kyseisen 
sopimuksen täytäntöönpanoa jatketaan myöhemmin ja sopimuksen vaikutukset 
näkyvät edelleen, kuten tapahtui tarkasteltavana olevassa tapauksessa.

(484) KM(E):n, TMX:n, EM:n ja Wielandin osalta on todisteita siitä, että eurooppalaiset 
järjestelyt jatkuivat SANCO-järjestelyjen muodossa SANCO-tuottajien kesken. 
Todisteiden perusteella KM(E) ja Wieland jatkoivat lisäksi WICU- ja Cuprotherm-
putkia koskevia järjestelyjä. Nämä tuottajat jatkoivat säännöllisesti määriä ja/tai 
hintoja ja/tai alennuksia koskevaa koordinointia ja/tai tietojen vaihtoa. KME luettelee 
heinäkuun 1994 ja heinäkuun 1997 väliseltä ”hiljaiselta ajanjaksolta” yksitoista 
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SANCO-kokousta846, joissa todennäköisesti vaihdettiin kaupallisesti arkaluonteisia 
tietoja, 26 päivänä syyskuuta 1995 pidetyn kokouksen lisäksi, jossa KME ja Wieland 
todistetusti keskustelivat arkaluonteisista liiketiedoista (ks. johdanto-osan 
(172) kappale sekä selitykset jäljempänä). Wieland ei ole kiistänyt tätä. Kuten edellä 
on jo esitetty, myös BCZ on vahvistanut kuparisten vesi- ja viemäriputkien alalla 
johtotehtävissä aiemmin toimineen henkilön lausunnon ja muistaa, että laiton yhteistyö 
ainakin SANCO-tuottajien kesken jatkui vuoden 1995 puoliväliin saakka, jolloin BCZ 
lopetti osallistumisen kokouksiin. Syyskuun 26 päivänä 1995 pidetystä kokouksesta 
(”Arbeitskreis Kupferrohre” –niminen yhdistys) KME toteaa, että siihen osallistui 
Wielandin ja KME:n lisäksi kaksi muuta saksalaista yritystä: MKM ja Standardwerke Werl. 
KME:n mukaan kokous ei siten liittynyt eurooppalaisiin kartellijärjestelyihin tai 
”SANCO-järjestelyihin”, joita väitetiedoksianto koskee847. Komissio katsoo, että 
johdanto-osan (172) kappaleessa mainitut neuvottelut koskevat selvästi arkaluonteisia 
liiketoimintastrategioita, joista keskusteleminen on kilpailusääntöjen vastaista. Se, että 
tällaisia keskusteluja käytiin toimialajärjestön työryhmäkokouksen yhteydessä, vahvistaa 
lausunnon (ks. johdanto-osan (285) kappale), jonka mukaan kyseisten kokousten puitteissa 
käytiin laittomia keskusteluja erityisesti ajanjaksolla, jolloin KME ja Wieland väittävät 
laittoman yhteydenpidon jo loppuneen. Vaikka keskusteluissa on mahdollisesti käsitelty 
pääasiassa Saksaa ja niihin on osallistunut muitakin yrityksiä, se ei vähennä KME:n ja 
Wielandin vastuuta kilpailusääntöjen rikkomisesta eikä estä katsomasta näitä keskusteluja 
osaksi monimuotoista rikkomista, johon KME ja Wieland osallistuivat. Komissio katsoo, 
että KME:n ja Wielandin välistä SANCO-merkkisiä kuparisia vesi- ja viemäriputkia 
koskevaa laitonta yhteistyötä ei voida erottaa sen monimuotoisen rikkomisen muista osista, 
johon KME ja Wieland ovat syyllistyneet.

(485) Neljänneksi, vaikka toukokuun 1994 ja heinäkuun 1997 välisenä aikana ei tehty ja/tai 
pantu täytäntöön juuri lainkaan määriä tai hintoja koskevia sopimuksia, se ei 
kuitenkaan tarkoita, että kuparisia vesi- ja viemäriputkia koskeva rikkominen oli 
loppunut kaikilta osin.

(486) Koko syyskuun 1989 ja maaliskuun 2001 välisen jakson ajan kartellijärjestelmässä on 
havaittavissa selkeä menettelytapojen ja käytännön toiminnan jatkuvuus. Itse asiassa 
useat vuonna 1996 pidetyt kokoukset (ks. johdanto-osan (288)–(293) kappale) 
osoittavat, että osanottajat palasivat vaivatta vuodesta 1989 heinäkuuhun 1994 
sovellettuihin järjestelyihin, joita jatkettiin ja vahvistettiin onnistuneesti 
heinäkuussa 1997. Vuosien 1996/1997 kokouksia on pidettävä vuoden 1994 kokousten 
jatkeena. Osanottajien ei tarvinnut käynnistää (täysin) uudenlaista yhteistyötä vaan 
pelkästään parantaa alkuperäistä järjestelmää. Keskeistä yhteistyössä oli myyntimääriä 
koskevien tietojen vaihtaminen ja määrällisten kiintiöiden jakaminen sen perusteella. 
Myyntimääriä koskevia tietoja vaihdettiin aluksi […]-lomakkeiden välityksellä. Noin 
vuodesta 1993 alkaen ainakin vuoden 1994 puoliväliin määrällisistä tavoitteista 
sovittiin IWCC:n tietojen perusteella. Vuonna 1996 osapuolet vaihtoivat keskenään 
suoraan eräitä tietoja kartellitoiminnan vahvistamiseksi siinä muodossa, kuin sitä oli 
harjoitettu aiemmin (ks. johdanto-osan (290) kappale). Heti kokousten jälleen alettua 
heinäkuussa 1997 osanottajat käynnistivät WBMS-tietojenvaihtojärjestelmän, jota 
voidaan pitää syyskuussa 1989 perustetun järjestelmän tehokkaampana ja 
kehittyneempänä jatkeena.

  
846 Tarkempia tietoja alaviitteessä 171.
847 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 179 kohta.
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(487) Kun osanottajien keskinäinen luottamus oli saatu jälleen vahvistettua 
heinäkuussa 1997 useiden huhti- ja heinäkuun 1996 välillä pidettyjen kokousten 
jälkeen, samat yritykset jatkoivat keskusteluja kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
Euroopan markkinoista samalla tavalla johtotason kokouksissa, joiden jälkeen 
pidettiin operatiivisen tason kokouksia. Useat johto- ja operatiivisen tason edustajat 
osallistuivat kokouksiin kartellin kaikissa kolmessa vaiheessa848. Vaihdetut tiedot 
olivat vuodesta 1997 alkaen tarkempia ja liittyivät viiteen keskeiseen maahan; muista 
maista keskusteltiin satunnaisesti. Tietojenvaihdon muodot sekä määristä sopimisen ja 
niiden noudattamisen valvonnan perusperiaatteet pysyivät kuitenkin samoina. 
Vakiintuneen käytännön mukaan samanlaiset menetelmät viittaavat vahvasti 
jatkuvuuteen.

(488) Suurin ero kartellin toiminnassa oli, että heinäkuun 1997 kokouksen jälkeen 
osanottajat olivat laatineet tehokkaan tietojenvaihtojärjestelmän, joka osoittautui 
luotettavaksi ja varmisti toivotut tulokset (ks. johdanto-osan (223) ja (301) kappale). 
Todisteena tietojenvaihdon luotettavuudesta heinäkuun 1997 jälkeen ovat osanottajien 
lausunnot kyseiseltä ajanjaksolta (ks. esimerkiksi johdanto-osan (326) ja 
(350) kappale). Näin ollen komissio katsoo, että kyseinen toiminta merkitsi 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan yhtä, jatkuvaa rikkomista, josta kunkin 
osanottajan on kannettava vastuunsa ajalta, jonka se kuului yhteiseen järjestelmään.

(489) Lisäksi Mueller, OTK ja KME ilmoittivat kansallisista kartelleista Saksassa, 
Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Alankomaissa, Espanjassa ja Belgiassa. 
Osapuolten mukaan eräät kartelleista jatkoivat toimintaansa ”hiljaisella 
ajanjaksollakin” (esimerkiksi Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Saksan ja 
Alankomaiden kartellit)849. Esillä olevassa asiassa Euroopan laajuisen 
kartellitoiminnan loppuminen olisi edellyttänyt kaiken kuparisia vesi- ja viemäriputkia 
koskevan kartellitoiminnan täydellistä ja lopullista lopettamista kaikkien niiden 
maiden ja/tai osapuolten osalta, jotka olivat mukana Euroopan laajuisessa kartellissa 
tai joita kyseinen kartelli koski. Kukaan osapuolista ei vetäytynyt tällä tavoin 
toiminnasta.

(490) Lopuksi todettakoon IMI:n osalta, että sitä ei voida kohdella samalla tavalla kuin 
HME:tä, BMA:ta, Halcoria tai Muelleria. Todisteiden perusteella näyttää siltä, että 
HME, BMA, Halcor ja Mueller eivät yli kolmen vuoden ajan osallistuneet kokouksiin 
eivätkä muuhun yhteydenpitoon Euroopan tasolla. Tästä syystä näiden yritysten 
kohdalla ei ole voitu osoittaa jatkuvuutta. Sen sijaan IMI i) pani kartellisopimusten 
seurauksena täytäntöön suuria hinnankorotuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
marraskuuhun 1994 asti (ks. johdanto-osan (483) kappale), ii) osallistui useisiin 
kokouksiin vuonna 1996 eräänä kartellin ydinjäsenistä ja oli aktiivisessa roolissa 
neuvoteltaessa toiminnan uudelleen vahvistamisen ehdoista (ks. johdanto-osan 
(288)-(293) kappale), iii) osallistui aktiivisesti osanottajien lukumäärän 
kasvattamiseen kutsumalla ja houkuttelemalla kokouksista vetäytyneitä kilpailijoita 
(erityisesti Muelleria ja HME:tä) osallistumaan jälleen yhteistyöhön vuoden 1997 
puolivälissä ja elokuussa 1998 (ks. johdanto-osan (216), (299), (305) ja 
(325) kappale), ja iv) oli keskeisessä asemassa järjestelyissä, kun siitä tuli 

  
848 Ks. johdanto-osan (193)-(225) kappale.
849 Tarkempia tietoja erityisesti näiden kartellien väitettyjen hiljaisten kausien osalta osapuolten 

lausunnoista ja johdanto-osan (106) ja (107) kappaleesta.
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markkinajohtaja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (ks. johdanto-osan (222) kappale). 
Tässä mielessä IMI:n jatkuva osallistuminen oli ratkaisevan tärkeää kartellin 
toiminnalle ja jatkumiselle. IMI:n keskeistä osuutta rikkomisessa ei voida lainkaan 
verrata pienempien kilpailijoiden, kuten HME:n, BMA:n, Halcorin ja myös Muellerin 
osallistumiseen. Lopuksi, IMI ei esittänyt minkäänlaisia johdonmukaisia selityksiä 
siitä, miten se oletettavasti vetäytyi järjestelyistä. Näistä syistä komissio ei näe 
perusteita kohdella IMI:tä samalla tavalla kuin HME:tä, BMA:ta, Halcoria ja 
Muelleria.

(491) Edellä esitettyjen selitysten perusteella komissio katsoo, että heinäkuun 1994 ja 
heinäkuun 1997 välistä ajanjaksoa voidaan pitää jaksona, jolloin markkinoiden paine 
oli vähäisempi johtuen Saksan yhdentymisestä ja kartellin osanottajien keskinäisestä 
epäluottamuksesta aiheutuneesta kriisistä, eikä niinkään yhden rikkomisen 
päättymisenä ja toisen alkamisena, kuten Outokumpu on vahvistanut (ks. johdanto-
osan (214) ja (215) kappale). On luonnollista, että yli yhdentoista vuoden aikana 
esiintyneen yhteydenpidon kuluessa osallistuvien yritysten keskuudessa on tapahtunut 
muutoksia. Lisäksi tiettyinä ajanjaksoina on saattanut esiintyä jännitystä, joka on 
johtanut kilpailun lisääntymiseen. Kartellin sisäinen jännitys on saattanut johtua siitä, 
että yritykset ovat toimittaneet tietoja, joita muut kartellin jäsenet ovat pitäneet 
epäluotettavina. Joka tapauksessa vuonna 1997 osanottajat organisoivat uudelleen 
tietojenvaihtojärjestelmän tehdäkseen siitä luotettavan ja sopivat toimittavansa tarkat 
luvut. Järjestelmä toimi nyt WBMS:n välityksellä.

11.3.4.3. Boliden

(492) Komissio on osoittanut, että BCZ ei lopettanut osallistumista rikkomisen kaikkiin osa-
alueisiin tarkasteltavana olevalla ajanjaksolla (kesäkuusta 1988 maaliskuuhun 2001) 
vaan osallistui edelleen laittomiin järjestelyihin, vaikkakin huomattavan pitkän 
ajanjakson osalta vähäisemmässä määrin.

(493) BCZ:n mukaan SANCO-ryhmän sisäiset kokoukset ja tietojenvaihto koostuivat pääasiassa 
kahdesta osasta: jossakin määrin laillisesta tavaramerkki- ja patenttikäyttölupasopimuksesta 
sekä laittomasta hintoja ja markkinoiden jakamista koskevasta kartellista850. BCZ osallistui 
SANCO-järjestelyjen ”lailliseen osaan” huhtikuusta 1988 maaliskuuhun 2001851. Tässä 
päätöksessä kuvattuun laittomaan toimintaan BCZ osallistui vuosina 1988–1995.
Vuoden 1995 jälkeiseltä ajalta Boliden ei ole voinut todistaa SANCO-kokousten 
järjestämistä tai niihin osallistumista lukuun ottamatta yhtä kesäkuussa 1999 pidettyä 
kokousta852. Boliden ilmoitti, että WICU-putkia koskevien neuvottelujen seurauksena se 
tapasi KME:n 21 päivänä marraskuuta 1997 ja toimitti WICU- ja SANCO-putkien myyntiä 
vuosina 1992–1997 koskevat oikeat luvut. BCZ:n mukaan myös OTK osallistui kyseiseen 
kokoukseen. BCZ hylkäsi KME:n ja OTK:n yhdessä tekemän tarjouksen osallistumisesta 
EDWD-kokouksiin (ks. johdanto-osan (310) kappale)853.

(494) Komissio myöntää, että BCZ ei osallistunut yhteenkään Euroopan tason kokoukseen 
vuoden 1995 puolivälistä elokuuhun 1998 ja 10 päivästä joulukuuta 1998 lokakuuhun 1999.
On kuitenkin todettu, että BCZ toimitti SANCO-putkien myyntimäärät SANCO-

  
850 Ks. BCZ:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 33–41 kohta.
851 Ks. BCZ:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 34 ja 35 kohta.
852 Ks. BCZ:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 36–41 kohta.
853 Ks. BCZ:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 42–52 kohta.
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sihteeristölle vuosina 1988–2001 ja vastaanotti tietoja SANCO-kilpailijoiden 
myyntimääristä. Tietojenvaihdossa ei ollut kyse ”laillisten” käyttölupasopimusten 
täytäntöönpanosta, vaan se toimi pohjana SANCO-tuottajien väliselle markkinoiden ja 
määrien jakamiselle, kuten BCZ tiesi, ja oli laitonta. Koska Bolidenin ei ole osoitettu 
lopettaneen osallistumista monimuotoisen rikkomisen kumpaankin osaan rikkomisen 
kaikkien osa-alueiden osalta, Bolidenin osallistumisen on katsottava olleen jatkuvaa.

11.3.4.4. Halcor

(495) Halcor ilmoittaa, että se ei osallistunut kokouksiin viiden kuukauden aikana 
29 päivästä lokakuuta 1998 19 päivään maaliskuuta 1999. Maaliskuun 19 päivänä 
1999 ja huhtikuun 28 päivänä 1999 pidettyjen kokousten jälkeen se ei enää 
osallistunut lainkaan kokouksiin854. Vaikka Halcor jatkoi tietojen toimittamista 
WBMS:lle elokuuhun 1999 asti, se ilmoittaa työntekijöidensä uskoneen, ettei ollut 
kilpailusääntöjen vastaista lähettää vielä jonkin aikaa tilastotietoja WBMS:lle 
”järjestelmästä vetäytymisen hyvittämiseksi”. Halcor uskoo, ettei sen WBMS:lle 
edelleen toimittamista tiedoista ollut mitään apua jäljellä oleville osanottajille. Lisäksi 
siitä ei ollut mitään hyötyä Halcorille itselleen lukuun ottamatta sitä, että se sai näin 
laillisesti selville oman markkinaosuutensa. Halcorin mielestä tietojen toimittamista 
WBMS:lle ei voida pitää kartellisopimukseen osallistumisena. Tietoja toimittavan 
henkilön läsnäolo kokouksissa oli olennaista, jotta järjestelmää voitiin hyödyntää 
kiintiöiden valvontaan. Halcor painottaa, että WBMS-järjestelmä oli sinänsä täysin 
kilpailusääntöjen mukainen, kunhan tietoja toimittavat yritykset eivät osallistuneet 
kokouksiin selitelläkseen myyntiään855.

(496) Komissio katsoo, että Halcor jatkoi laitonta yhteistyötä syyskuuhun asti, jolloin Halcor 
päätti olla toimittamatta enään tietoja WBMS:lle (ks. johdanto-osan (376) kappale). 
Komissio huomauttaa, että Halcor ei ole väittänyt rikkomisen keskeytyneen sen 
vuoksi, että se ei osallistunut kokouksiin viiteen kuukauteen (lokakuusta 1998 
maaliskuuhun 1999). WBMS:n tietojenvaihtojärjestelmän osalta on tärkeää huomata, 
että Halcor oli tietoinen siitä, että järjestelmä luotiin laitonta tarkoitusta varten eli 
kiintiöiden jakamisen valvomiseksi. Myyntimääriä koskevia tietoja toimittamalla 
Halcor edisti osaltaan määrien jakamista koskevaa järjestelmää ja auttoi kilpailijoita 
valvomaan paremmin markkinoita. Halcorin avulla kilpailijat pystyivät edelleen 
tarkistamaan, oliko määrien jakamista noudatettu, vähentämällä yksilölliset 
myyntiluvut WBMS:n yhteenlasketuista luvuista. Vetäytyäkseen laittomasta 
yhteistyöstä Halcorin olisi pitänyt lopettaa kokonaan osallistuminen laittomiin
järjestelyihin. Lisäksi rikkomuksen keston määrittämisen kannalta keskeinen 
päivämäärä riippuu myös sopimuksen täytäntöönpanosta ja vaihdettujen tietojen 
hyödyntämisestä kaupallisen strategian määrittelyyn kokouksen jälkeen. Halcorin 
jatkama myyntimäärätietojen toimittaminen WBMS:lle voidaan ymmärtää ainoastaan 
siten, että Halcor ei ollut päättänyt lopullisesti vetäytyä kokonaan laittomista 
järjestelyistä. Sen vuoksi Halcor osallistui edelleen laittomaan yhteistyöhön, vaikkakin 
vähäisessä määrin. Komissio lisäksi toteaa, että kartellin, jonka menestykseen Halicor 
vaikutti vetäytymiseensä saakka, vaikutukset kestivät paljon pidempään kuin 
syyskuuhun 1999. Komissio katsoo sen vuoksi Halicorin eduksi, että Halcor osallistui 
jatkuvaan rikkomiseen koko ajanjakson ajan elokuusta 1998 ainakin syyskuun alkuun

  
854 Ks. Halcorin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 3.16–3.66 kohta.
855 Ks. Halcorin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 3.67–4.3 ja 6.4 kohta.
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1999 ja vetäytyi järjestelystä syyskuussa 1999 lopettamalla myyntilukujen 
toimittamisen.

11.3.4.5. Muut osapuolet

(497) Päätös olisi osoitettava BMA:lle, HME:lle ja Muellerille vain siltä osin kuin ne 
osallistuivat rikkomiseen lokakuun 1997 tai elokuun 1998 jälkeisenä aikana. 
Rikkomisen jatkuvuutta ei ole kiistetty.

12. KILPAILUN RAJOITTAMINEN

12.1. Tavoite

(498) Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa ja ETA-sopimuksen 53 artiklan 
1 kohdassa kilpailua rajoittaviksi luetaan nimenomaisesti sopimukset ja 
yhdenmukaistetut menettelytavat, joilla856

- suoraan tai välillisesti vahvistetaan myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja,

- rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, markkinoita taikka teknistä kehitystä,

- jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä.

(499) Nämä ovat horisontaalisten järjestelyjen keskeiset piirteet tarkasteltavana olevassa 
asiassa. Markkinoita jaettiin ja tuotantoa valvottiin jakamalla markkinaosuuksia sekä 
sopimalla Euroopan eri alueiden markkinajohtajista (ks. viitteet johdanto-osan (449) ja 
(450) kappaleessa). Näillä järjestelyillä pyrittiin markkinaosuuksien ja myyntimäärien 
jäädyttämiseen ja vakiinnuttamiseen näiden alueiden osalta, mikä merkitsi sitä, että 
tuottajat eivät voineet kilpailla markkinaosuuksista. Markkinaosuuksien jäädyttäminen 
mahdollisesti sen, että osapuolet pystyivät korottamaan markkinahintaa tai estämään 
sen laskun markkinavoimien määräämässä tahdissa857. Kilpailuvastainen tavoite 
ilmenee selvästi tosiseikkojen kuvauksen yhteydessä esitetyistä todisteista 
(ks. esimerkiksi johdanto-osan (236), (237), (242), (335) ja (350) kappale).

(500) Erityisesti hinnan vahvistaminen, vaikka kyseessä olisi vain tavoitehinta, vaikuttaa 
kilpailuun, koska sen avulla kaikki kartelliin osallistujat voivat ennustaa melko 
suurella varmuudella, millaista hinnoittelupolitiikkaa niiden kilpailijat jatkossa 
harjoittavat858. Kun tuottajat ilmaisevat yhteisen aikomuksensa noudattaa tuotteidensa 
osalta tiettyä hintatasoa, ne eivät päätä itsenäisesti siitä toimintalinjasta, jota ne 
aikoivat markkinoilla noudattaa. Ne siis vievät pohjaa perustamissopimuksen kilpailua 
koskevien määräysten perusajatukselta859.

(501) Alennusjärjestelmästä, tavoitehinnoista ja/tai hintaryhmistä sopiminen, 
markkinajohtajan käynnistämät hinnankorotukset erityisesti vuodesta 1988 vuoden 
1994 loppuun ja heinäkuusta 1997 maaliskuuhun 2001 (ks. esimerkiksi johdanto-osan 

  
856 Luettelo ei ole tyhjentävä.
857 Ks. KME:n selitys johdanto-osan (220) kappaleessa.
858 Asia 8/72, Vereniging van Cementhandelaaren v. komissio (Kok. 1972, s. 977, 21 kohta).
859 Asia T-311/94, BPB de Eendracht v. komissio (Kok. 1998, s. II-1129, 192 kohta).
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(206), (207), (222) ja (277) kappale ja viittaukset alaviitteessä 603) sekä tietojen 
vaihtaminen muista kauppaehdoista kuten toimitus- ja maksuehdoista satunnaisestikin
ovat esimerkkejä myyntihintojen ja muiden kauppaehtojen vahvistamisesta 
(ks. viittaukset johdanto-osan (449) ja (450) kappaleessa). Koska hinta on tärkein 
kilpailukeino, tuottajien käyttöön ottamien salaisten järjestelyjen tavoitteena oli 
korottaa hintoja tuottajien hyödyksi ja yli sen tason, jolle hinta asettuisi vapaan 
kilpailun oloissa.

(502) Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen ovat nimenomaiselta luonteeltaan 
sellaisia, että ne rajoittavat kilpailua perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa ja 
ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

(503) Osapuolet pyrkivät nimenomaisesti salaamaan kokouksensa ja estämään 
kilpailunvastaisten sopimusten ja asiakirjojen ilmitulon. Tässä tarkoituksessa ne 
käyttivät esimerkiksi vuoden 1997 jälkeen keskinäisessä viestinnässään ja kokouksia 
järjestäessään ”koodinimeä” ”EU:n juomavesidirektiivikokous”, laativat 
harhaanjohtavia pöytäkirjoja, jotka eivät vastanneet kokousten sisältöä, eivätkä 
koskaan maininneet järjestelyjä kirjallisissa viesteissä. Vuoden 1997 jälkeen ne myös 
perustivat ”laillisen” tietojenvaihtojärjestelmän (WBMS-järjestelmä) järjestelyjensä 
pohjaksi ja ilmoittivat sen jälkeen yrityskohtaiset myyntiluvut kokouksissaan.

(504) Tietojenvaihdon kilpailunvastaisen tarkoituksen osalta järjestelyjä on tarkasteltava 
kaikki olosuhteet huomioon ottaen. Järjestelyjen avulla osanottajat pystyivät 
jäädyttämään markkinaosuudet ja yhteensovittamaan hintoja sellaisen hintatason 
ylläpitämiseksi, joka ei perustunut vapaaseen kilpailuun. Lisäksi yritykset saattoivat 
mukauttaa strategiaansa kilpailijoilta saatujen tietojen mukaan.

(505) Jatkuvan tietojenvaihdon tarkoituksena oli taata lainvastaisen järjestelyn vakaus. Jos 
markkinaosuudet tai hinnat ajautuivat ilmeiseen epätasapainoon, konflikti voitiin 
ratkaista keskusteluin, ehdotuksin, taivuttelemalla tai jopa painostamalla860.

(506) Tämän päätöksen D osassa kuvaillun sopimusten ja yhdenmukaistettujen 
menettelytapojen kokonaisuuden tavoitteena oli siis perustamissopimuksen 81 artiklan 
1 kohdassa ja ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kilpailun 
rajoittaminen. Sen vuoksi sitä on pidettävänä yhtenä rikkomisena.

(507) Tarkasteltavana olevassa asiassa Mueller, Outokumpu, KME, Wieland, Halcor, BCZ 
ja IMI myöntävät johdanto-osan (449) ja (450) kappaleessa esitettyjen 
kilpailunvastaisten sopimusten ja menettelytapojen olemassaolon, mutta KME, 
Outokumpu, IMI, Wieland, BCZ ja Halcor ovat esittäneet puolustuksekseen erilaisia 
näkökohtia: vähäpätöinen vaikutus hintoihin ja kilpailuun, vaikea taloudellinen tilanne 
(liikatuotanto), järjestelyjen soveltamatta jättäminen, rangaistusmekanismien 
puuttuminen, toistuva poikkeaminen sovituista periaatteista, ostajien neuvotteluvoima, 
isompien kilpailijoiden uhkaukset kilpailunvastaisiin järjestelyihin osallistumiseksi 
ja/tai tietämättömyys siitä, että eräitä toiminnan osia voitaisiin pitää lainvastaisina861.

  
860 Ks. myös yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-7/95 P, John Deere v. komissio (Kok. 1998, 

s. I-3111, 67 kohta), jossa pidetään voimassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 
(ks. erityisesti 96 kohta).

861 Ks. 23717–23725; 32539, 32540, 32301–32311, 25325, 25327 ja osapuolten väitetiedoksiantoon 
antamat vastaukset, joita käsitellään jäljempänä.
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Osapuolet ovat esittäneet, että hinnat laskivat eikä kartellilla ollut vaikutusta 
markkinoihin. Kuten 20.3.1.2 kohdassa esitetään, todisteiden mukaan osan aikaa 
järjestelyt johtivat huomattaviin hinnankorotuksiin keskeisillä Euroopan markkina-
alueilla.

(508) Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja 
ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi ei kuitenkaan tarvitse ottaa 
huomioon sopimuksen varsinaisia vaikutuksia, kun sen tarkoituksena on kilpailun 
estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen yhteismarkkinoilla. Siten vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaan ei ole välttämätöntä osoittaa todellisten kilpailunvastaisten 
vaikutusten olemassaoloa, kun toiminnan kilpailunvastainen tarkoitus on osoitettu862.
Lisättäköön, että johdanto-osan (507) kappaleessa mainitut osapuolten 
puolustuksekseen esittämät perustelut eivät vapauta rikkomiseen syyllistyneitä 
vastuustaan.

(509) Tässä asiassa ei sen vuoksi ole välttämätöntä osoittaa kilpailulle aiheutunutta 
haitallista vaikutusta, kun otetaan huomioon sopimuksen kiistatta kilpailunvastainen 
tavoite. Hintojen sopiminen ja markkinoiden jakaminen rajoittavat jo luonteensakin 
vuoksi kilpailua perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 
Tavoitehintojen ja markkinaosuuksien vahvistamisen sekä luottamuksellisten tietojen 
vaihdon on täytynyt vähintään vääristää tai jopa kokonaan estää markkinavoimien 
vapaa toiminta kilpailuun perustuvan hintatason muodostumisessa.

(510) Vaikka järjestelyjen kilpailua rajoittava tavoite riittääkin jo tukemaan päätelmää siitä, 
että perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ja ETA-sopimuksen 53 artiklan 
1 kohtaa on rikottu, nyt tarkasteltavana olevassa asiassa voidaan päätellä, että tässä 
päätöksessä esille tuotujen seikkojen perusteella komissio on osoittanut myös sen, että 
kilpailunvastaiset sopimukset on toteutettu ja että kartellijärjestelyillä on ollut 
todellisia kilpailunvastaisia vaikutuksia:

- Kartellipäätösten täytäntöönpano varmistettiin seurantajärjestelmällä, jota 
toteuttivat markkinajohtajat ja johon kuului luottamuksellisten tietojen 
säännöllinen vaihtaminen (ks. esimerkiksi johdanto-osan (449) ja 
(450) kappaleessa olevat viitteet). Päinvastaisten todisteiden puuttuessa 
voidaan olettaa, että kyseiset kilpailijat ottivat vaihdetut tiedot huomioon 
määrittäessään omaa toimintaansa markkinoilla.

- Kartellipäätösten täytäntöönpano varmistettiin myös kilpailijoiden välisellä 
tiheällä yhteydenpidolla. Kilpailijat tapasivat säännöllisesti yli kymmenen 
vuoden ajan keskustellakseen määristä, tavoitemääristä, hinnoista, 
alennuksista, toisinaan asiakkaista tai muista kauppaehdoista, ja todisteita on 
yli sadasta joko kahden- tai monenvälisestä tapaamisesta. Tämä osoittaa, että 
järjestelyn on täytynyt olla jollakin tapaa onnistunut. Pitkäaikaisen kartellin 
olemassaoloaikana voidaan pitää normaalina, että siihen sisältyy ajanjaksoja, 
jolloin osallistujien välillä ilmenee jännitteitä ja sovituista periaatteista 
poikkeamista, mitä näyttää esiintyneen eräiden osapuolten kohdalla erityisesti 
vuosina 1994, 1995 ja 1996 (johdanto-osan (463)–(493) kappale).

  
862 Asia T-62/98, Volkswagen AG v. komissio (Kok. 2000, II-2707, 178 kohta).
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- Rikkomiseen kesäkuusta 1988 tai syyskuusta 1989 maaliskuuhun 2001 
osallistuneet osapuolet pyrkivät keskeytyksettä jatkamaan tai toteuttamaan 
tehottomiksi väittämiään järjestelyjä parantamalla järjestelmää tietojen 
keräämiseksi ja levittämiseksi ja tehostamalla rikkomista (esimerkiksi
keskustelujen keskittäminen pääasiassa viiteen jäsenvaltioon).

- On myös todisteita sisäisistä ohjeista toteuttaa hinnankorotus, josta oli sovittu 
kilpailijoiden välisessä kokouksessa (ks. johdanto-osan (412) ja
(413) kappale), sekä muistiinpanoista, joissa selvitetään hintayhteistyön 
menestystä (ks. esimerkiksi johdanto-osan (180), (181), (213), (277), (321), 
(335), (338), (350), (366), (378), (394), (407), (412), (419), (420) ja 
(426) kappale; todisteita käsitellään tarkemmin 20.3.1.2 jaksossa).

- Markkinaosuuksien vakiinnuttamiseksi niiden kehitystä tarkasteltiin 
säännöllisesti kokouksissa, jolloin voitiin havaita mahdolliset poikkeamat ja 
palauttaa voimaan yhdessä sovitut prosenttiosuudet. Osanottajien 
markkinaosuuksien tarkastelu osoittaa, että osuudet pysyivät melko vakaina 
koko rikkomisen ajan (liite). Osapuolet hyväksyivät järjestelyistä johtuvan 
tietyn markkinaosuuksien menetyksen lisätäkseen tuottoaan (ks. esimerkiksi 
johdanto-osan (326) ja (350) kappale).

13. VAIKUTUS JÄSENVALTIOIDEN JA ETA-SOPIMUKSEN SOPIMUSPUOLTEN VÄLISEEN 

KAUPPAAN

(511) Kuparisten vesi- ja viemäriputkien valmistajien välisillä jatkuvilla kilpailunvastaisilla 
järjestelyillä oli tuntuva vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan sekä ETA-
sopimuksen sopimuspuolten väliseen kauppaan.

(512) Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohta on kohdistettu järjestelyihin, jotka ovat 
omiaan vaarantamaan jäsenvaltioiden välisten yhteismarkkinoiden saavuttamisen, joko 
jakamalla kansallisia markkinoita tai vaikuttamalla kilpailurakenteeseen 
yhteismarkkinoilla. Samalla tavoin ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan kohteena 
ovat järjestelyt, jotka vaikeuttavat yhtenäisen Euroopan talousalueen toteuttamista. 
Jotta päätös, sopimus tai yhdenmukaistettu menettelytapa olisi omiaan vaikuttamaan 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, sen on oikeudellisten seikkojen tai tosiseikkojen 
perusteella annettava riittävästi aihetta epäillä, että se voi vaikuttaa suoraan tai 
välillisesti taikka tosiasiallisesti tai mahdollisesti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan863.

(513) Kuten B osan 1.5 jaksossa ”Jäsenvaltioiden välinen kauppa” osoitetaan, kuparisten 
vesi- ja viemäriputkien markkinoille ominaista on huomattavan laaja jäsenvaltioiden 
välinen kauppa. Myös yhteisön jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueeseen kuuluvien 
EFTA-maiden välinen kauppa on tiivistä.

(514) Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan 
soveltaminen kartelliin ei kuitenkaan rajoitu pelkästään siihen osaan kartellin jäsenten 
myynnistä, johon sisältyy konkreettisesti tavaroiden kuljetusta jäsenvaltiosta toiseen. 
Näiden määräysten soveltaminen ei myöskään edellytä sen osoittamista, että kunkin 

  
863 Ks. yhdistetyt asiat 209–215 ja 218/78, Van Landewyck ym. v. komissio (Kok. 1980, s. 3125, 

170 kohta).
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jäsenen yksittäinen toiminta suhteessa koko kartellin toimintaan vaikuttaa 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan864.

(515) Tässä tapauksessa kartellijärjestelyt kattoivat ainakin osan aikaa käytännöllisesti 
katsoen kaiken kyseisen alan kaupan kaikkialla yhteisössä ja Euroopan talousalueella, 
vaikka kyse oli epäsuorasta vaikutuksesta, joka johtui kartellien olemassaolosta 
Euroopan keskeisillä markkina-alueilla. Määrien jakamismekanismin ja hintojen 
vahvistamisen tuloksena kaupankäynti poikkesi väistämättä tai todennäköisesti 
linjasta, jota se olisi ilman näitä järjestelyjä seurannut865.

(516) Siltä osin kun kartellin toiminta liittyi yhteisön tai ETA:n ulkopuolisiin maihin 
suuntautuneeseen myyntiin tai myyntiin ennen kuin näistä maista tuli yhteisön ja 
ETA:n jäseniä, se ei kuulu tämän päätöksen soveltamisalaan.

14. MUITA NÄKÖKOHTIA

14.1. SANCO-järjestelyt ja KME:n rooli

(517) Komissio selitti johdanto-osan (126) kappaleessa, missä määrin se perustaa kantansa
kuparisten vesi- ja viemäriputkien alalla johtotehtävissä aiemmin toimineen henkilön 
lausuntoihin, jotka BCZ on vahvistanut. Komissio katsoo, ettei ole voitu todistaa, 
pakottiko KM(E) BCZ:n osallistumaan SANCO-merkkisten kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien tuottajia ja laajempaa eurooppalaisten kilpailijoiden ryhmää koskeviin 
järjestelyihin sen jälkeen, kun BCZ oli ostanut UCZ:n vuonna 1987/1988. Lisäksi ei 
ole voitu todistaa, toimiko KME SANCO-tuottajien tai laajemmin Euroopan tason 
johtajana.

Bolidenin väitteet

(518) Periaatteessa BCZ vahvisti erään sen palveluksessa aiemmin toimineen johtajan, 
jäljempänä ’todistaja’, lausunnot. BCZ ilmoittaa, että käyttölupasopimusten uusimista 
koskevien neuvottelujen alkaessa KME:n kanssa vuonna 1988 KME esitti BCZ:lle 
uhkavaatimuksen. ”Jotta BCZ saisi toimia UCZ:n seuraajana WICU- ja SANCO-
sopimuksissa, sen olisi i) suostuttava yhteistyöhön KME:n ja muiden SANCO-tuottajien 
(Wieland, Tréfimétaux ja EM/LMI) kanssa useilla markkinatoiminnan aloilla, esimerkiksi 
ilmoitettava myyntilukunsa KME:lle ja osallistuttava SANCO-kokouksiin, ii) myytävä 
Saksaan enintään 10 000 tonnia vuodessa ja iii) pidättäydyttävä tuottamasta SANCO-putkia 
tuotantolaitoksessaan Gusumissa, Ruotsissa.” Lisäksi ”KME teki BCZ:lle selväksi, että 
läheinen yhteistyö KME:n ja muiden SANCO-tuottajien kanssa oli edellytys sille, että KME 
suostuisi auttamaan BCZ:aa uusimaan tämän tuotteiden kansalliset rekisteröinnit”866.

(519) BCZ esittää, että ”KME:n sensuurin välttääkseen” se ei ilmoittanut oikeita myyntilukujaan 
KME:lle ja muille SANCO-tuottajille. KME:llä oli useita keinoja pakottaa BCZ toimimaan 
haluamallaan tavalla: verhotut uhkaukset massiivisesta myynnistä polkuhinnoin BCZ:n 
tärkeimmille markkina-alueille, selvät ja toteutetut uhkaukset estää BCZ:aa uudistamasta 
tuotteidensa kansallisia lupia, BCZ:n käyttöluvan haltijoiden taivuttaminen jättämään 

  
864 Asia T-13/89, Imperial Chemical Industries v. komissio (Kok. 1992, s. II-1021, 304 kohta).
865 Ks. yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa Van Landewyck ym. v. komissio, 170 kohta.
866 Ks. BCZ:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 21 ja 22 kohta.
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lisenssimaksut maksamatta BCZ:lle867 ja BCZ:n WICU- ja/tai SANCO-käyttölupien 
lakkauttaminen868.

(520) BCZ kiistää KME:n väitteet, joiden mukaan KME ja BCZ olivat yhtä riippuvaiset toisistaan 
vuoden 1988 neuvotteluissa. BCZ ilmoitti, että KME:llä olevaan SANCO-patentin 
käyttölupaan ei vaikuttanut se, että BCZ hankki omistukseensa UCZ:n omaisuuserät.

KME:n väitteet

(521) KME kiistää BCZ:n ja todistajan lausunnot869. KME uskoo, että todistaja on 
epäluotettava ja puolueellinen, koska hän kantaa kaunaa KME:lle. Sen vuoksi hänen 
lausuntonsa tulisi jättää kokonaisuudessaan ottamatta huomioon. Tässä yhteydessä 
KME viittasi useisiin aineiston asiakirjoihin, jotka osoittavat todistajan ja KME:n 
vaikeaa suhdetta ja sitä, että todistaja rikkoi jatkuvasti BCZ:n sopimusvelvoitteita. 
KME katsoo, että komission haastatteluissa todistaja vähätteli BCZ:n osuutta ja esitti 
BCZ:n aggressiivisen suuryhtiön (KME) uhrina, joka osallistui laittomiin järjestelyihin 
vastentahtoisesti. Se, etteivät todistajan lausunnot vastaa BCZ:n lausuntoa, todistaa 
KME:n mielestä niiden perusteettomuuden870.

(522) KME ilmoittaa, että monet todistajan toteamuksista eivät pidä paikkaansa. Ensinnäkin, 
SANCO-järjestelyt eivät olleet keskeinen järjestelmä, jonka ympärille laajemmat 
eurooppalaiset järjestelyt kehittyivät. KME:n mukaan useimmilla SANCO-kokouksista ei 
ollut mitään tekemistä väitetiedoksiannossa kuvattujen järjestelyjen kanssa, sillä niihin 
osallistuivat yritysten tekniset edustajat eivätkä myyntiedustajat. SANCO-käyttölupia 
koskevan yhteistyön tarkoituksena ei ollut toimia perustana kilpailunvastaiselle 
yhteydenpidolle. Yhteydenpito koski eräitä yksinkertaisten vesi- ja viemäriputkien 
kansallisia markkina-alueita (lähinnä Saksaa ja Belgiaa). Vastaavaa yhteydenpitoa esiintyi 
useissa muissakin maissa, kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Siten kokouksia 
voitaisiin paremminkin kuvata ”kansallisiksi kokouksiksi”. SANCO-tuottajien 
volyymitietojen kerääminen koski ainoastaan Belgiaa, Ranskaa, Saksaa, Italiaa, 
Alankomaita ja Sveitsiä871.

(523) KME muistelee, että vuosina 1988 ja 1989 KME ja BCZ tapasivat monta kertaa 
neuvotellakseen mahdollisesta jakeluyhteistyöstä ja keskustellakseen hinnoista ja määristä.
Syyskuun 1989 jälkeen enintään 1990-luvun puoliväliin saakka KME, Wieland ja BCZ 
keskustelivat kahden- tai kolmenvälisissä kokouksissa määristä ja alennuksista erityisesti 
Saksan ja Belgian osalta (samanlaisia keskusteluja käytiin Yhdistyneen kuningaskunnan ja 
Ranskan tuottajien kesken). Viimeistään 1990-luvun puolivälistä lähtien järjestelyt, joissa 
KME oli mukana, toteutettiin lähinnä kahdenkeskisesti Wielandin kanssa. Keskustelut 
koskivat Saksaa. Muita markkina-alueita käsiteltiin ehkä satunnaisesti mutta lähinnä 
tiedotustarkoituksessa872. KME painottaa kuitenkin, että kokousten keskeinen tarkoitus oli 
keskustella teknisistä tai mainontaan liittyvistä kysymyksistä873. KME:n mukaan SANCO-

  
867 Tästä on todisteena BCZ:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen liitteeseen 5 sisältyvä 

asiakirja 30 päivältä lokakuuta 1989, joka on toimitettu kaikille osapuolille.
868 Ks. BCZ:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 25–33 kohta.
869 Ks. KME:n 5 päivänä joulukuuta 2003 antama lausunto.
870 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 9–30 kohta.
871 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 31–43 kohta.
872 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 44–49 kohta.
873 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 50–52 kohta.
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järjestelyissä ei ollut kyse ”toisen tason” eurooppalaisesta kartellista vaan nimenomaan 
KME:n ja Wielandin kahdenvälisistä, lähinnä Saksan markkinoita koskevista kokouksista.
KME uskoo, että todistajan lausunnossa on sekoitettu keskenään Euroopan tason ja 
SANCO-kokoukset. Väitetiedoksiannossa luetellut SANCO-kokoukset vuosina 1988–1995 
vahvistavat, ettei SANCO-kokouksissa ollut kyse sellaisista järjestelmällisistä, Euroopan 
laajuisista järjestelyistä, kuten todistaja esittää874.

(524) KME esittää, että komission olisi otettava arvioinnissaan huomioon, että SANCO-
käyttölupasopimusten perusteella tapahtuvaa volyymitietojen keräämistä pidettiin 
laillisena. Lisäksi KME huomauttaa, että SANCO-kokoukset eivät olleet ainoa tai 
keskeisin kilpailuvastaisen yhteydenpidon muoto eurooppalaisten järjestelyjen 
”alapuolella” eivätkä niiden alkuperä tai syy875. KME ei kuitenkaan kiistä sitä, etteikö 
saatuja tietoja olisi käytetty myös eräiden laittomien määriä koskevien järjestelyjen 
valvonnassa876.

(525) KME kiistää, että sillä olisi ollut hinnoittelupäätöksissä johtava rooli Euroopassa. Hintojen 
osalta kukin kansallinen tuottaja oli ratkaisevassa asemassa omilla kotimarkkinoillaan877.

(526) KME ei pakottanut BCZ:aa liittymään SANCO-järjestelyihin878. KME esittää, ettei 
todistajan lausuntoja, jotka koskevat ajanjaksoa ennen kesäkuuta 1988, tulisi ottaa 
huomioon879.

Komission johtopäätös

(527) Komissio huomauttaa, että Wielandilla ei ollut muistikuvia SANCO-yhteistyöstä. 
Wieland ei vahvistanut, että KME:llä olisi ollut johtava rooli SANCO-tuottajien 
yhteistyössä. Vaikka KME näyttää vaikuttaneen siihen, että BCZ:n käyttöluvan haltijat 
eivät maksaneet lisenssimaksujaan BCZ:lle, ei voida myöskään sulkea pois sitä 
mahdollisuutta, että ainoa syy tähän oli, ettei BCZ noudattanut sopimuksia. BCZ itse 
ilmoitti, että se piti käyttölupasopimuksia laillisina. Sen vuoksi BCZ ei ole voinut harkiten 
käsittää sen puolelta tapahtuneeseen sopimusten rikkomiseen liittyviä jännitteitä KME:n 
BCZ:lle osoittamaksi uhkaukseksi osallistua kartellijärjestelyihin, vaikka sopimukset 
näyttävätkin olleen laittomia. Koska muita todisteita KME:n roolista ei ole, komissio ei voi 
tehdä sitä johtopäätöstä, että KME pakotti BCZ:n osallistumaan kartellijärjestelyihin.

(528) Korostettakoon tässä yhteydessä, että kilpailusääntöjen perusteella KME:n ei ollut pakko 
myöntää BCZ:lle käyttölupaa tavaramerkkiinsä tai patentteihinsa. Vaikka BCZ:n 
osallistuminen kartelliin on voinut johtua liiketaloudellisista motiiveista sen halutessa tehdä 
käyttölupasopimukset KME:n kanssa (esimerkiksi WICU-putkien osalta), tämä ei oikeuta 
BCZ:aa osallistumaan kartelliin.

(529) Lisäksi ei ole todistettu, kuten BCZ on väittänyt, että SANCO-tuottajat olivat sopineet 
yhdessä olevansa ostamatta osia UCZ:sta varmistaakseen, että sen tuotantokapasiteetti 

  
874 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 53–68 kohta.
875 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 69–81 kohta.
876 Ks. KME.n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 419 kohta.
877 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 82–106 kohta.
878 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 112–140 kohta.
879 Ks. KME.n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 141 kohta.



FI 139 FI

poistuisi markkinoilta880. KME kiisti BCZ:n väitteen ja esitti tuekseen luotettavia 
asiakirjatodisteita881.

(530) Vaikkei komissio voinut osoittaa, oliko KME pakottanut BCZ:n osallistumaan 
järjestelyihin, se ei vaikuta BCZ:n asemaan tässä menettelyssä. Jos BCZ olisi kärsinyt 
KM(E):n painostamisesta, sen olisi pitänyt ilmoittaa asiasta kilpailuviranomaisille 
varmistaakseen, että kilpailusääntöjä noudatetaan.

14.2. WICU- ja Cuprotherm-järjestelyt

(531) KME ei kiistä WICU- ja Cuprotherm-putkia koskevaa arkaluonteisten tietojen vaihtoa, jota 
erityisesti Wieland ja KME harjoittivat Saksan osalta. KME kuitenkin korostaa WICU- ja 
Cuprotherm-putkien pientä merkitystä ja vastaavasti vähäpätöisyyttä käsiteltävänä olevan 
tutkimuksen kannalta.

14.3. Osapuolten väitteet tiettyjen järjestelyjen pitämisestä laillisina

(532) Wieland, KME ja BCZ väittivät, että niiden työntekijät pitivät laillisina tiettyjä SANCO-, 
WICU- ja Cuprotherm-järjestelyjen osia, kuten käyttölupasopimuksia ja määriä koskevien 
tietojen vaihtamista mainoskustannusten jakamiseksi kyseisellä ajanjaksolla. Siten
käyttölupasopimuksiin perustuvaa volyymitietojen vaihtamista tai käyttölupakumppaneiden 
kokouksia ei yritetty mitenkään salata882.

(533) Komissio huomauttaa, että Wielandin, KME:n ja BCZ:n työntekijät tiesivät määrien 
jakamisen ja hintojen yhteensovittamisen laittomaksi, ja nämä osatekijät olivat mukana 
myös SANCO-, WICU- ja Cuprotherm-järjestelyissä. Sen vuoksi komission ei tarvitse 
arvioida, millaiset seuraukset SANCO-, WICU- ja Cuprotherm-järjestelyjen muiden osa-
alueiden laitonta luonnetta koskevalla mahdollisella väärinymmärryksellä olisi.

14.4. Väitetty Halcorin pakottaminen

(534) Halcoria ei pakotettu osallistumaan kokouksiin eikä sille esitetty minkäänlaista 
uhkavaatimusta, jolla olisi voinut olla olennaista vaikutusta Halcorin halukkuuteen 
osallistua laittomiin järjestelyihin. Jos Halcoria olisi pakotettu, se olisi voinut ottaa 
yhteyttä kilpailuviranomaisiin sen sijaan, että päätti osallistua laittomiin järjestelyihin.

(535) Halcor väitti, että se oli pakotettu osallistumaan rikkomiseen. Saatuaan 
väitetiedoksiannon Halcor kuitenkin korjasi lausuntonsa keskeisiä osia (esimerkiksi
että se ei odottanut, että 28 päivänä elokuuta 1998 järjestetyssä kokouksessa 
keskusteltaisiin markkinaosuuksista ja myynnistä). Lisäksi Halcor korjasi eräitä asioita 
5 päivänä joulukuuta 2003 antamassaan lausunnossa883. Halcor esittää nyt, että 
uskottavat uhkaukset sen kotimarkkinoilla toteutettavasta kostosta pakottivat sen 
osallistumaan järjestelyihin, että yhdeksän ryhmän “lakaisijoiden” kokouksessa 

  
880 Ks. 33418.
881 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 107–111 kappale.
882 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 542–545 kohta.
883 Ks. esimerkiksi Halcorin lausunto, jonka mukaan ”suurimpien tuottajien esittämät avoimet uhkaukset 

pakottivat sen osallistumaan yhdeksän ryhmän “lakaisijoiden” kokoukseen 28 päivänä elokuuta 1998” 
(Halcorin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen sivu 1) ja Halcorin väite, jonka mukaan se 
”EI sanonut, että se pakotettiin osallistumaan 28 päivän kokoukseen” (Halcorin 5 päivänä joulukuuta 
2003 antaman lausunnon sivu 1).



FI 140 FI

28 päivänä elokuuta 1998 sille esitettiin uhkavaatimus ja että yhtenäisesti esiintynyt 
”viiden ison ryhmä” pakotti sen mukaan järjestelyihin884. Halcor selvitti, että sen 
väitteiden pohjana ovat erityisesti erään Halcorin edustajan muistiinpanot 29 päivältä 
elokuuta 1998, jotka Halcorin mukaan tukevat väitteitä885. Muistiinpanojen lisäksi 
Halcor lainaa useita asiakirjoja, jotka on laadittu ennen elokuuta 1998 ja joissa 
kilpailijat mainitsevat mahdollisia ”toimia” Halcoria tai muita kilpailijoita vastaan886.
Halcor painotti, ettei se voinut nimetä erityisesti jotakuta tuottajista ”painostajaksi”.

(536) Komission mielestä Halcorin mainitsemat asiakirjat eivät todista viiden ryhmän 
syyllistyneen pakottamiseen tai esittäneen uhkavaatimusta. Asiakirjat, jotka koskevat 
kilpailijoiden sisäisiä muistiinpanoja ajalta ennen 28 päivänä elokuuta 1998 pidettyä 
kokousta, eivät ole olennaisia kyseisessä kokouksessa tai sen jälkeen tapahtuneen 
pakottamisen kannalta, sillä kyseisessä kokouksessa Halcor ei ollut tietoinen 
kilpailijoidensa mahdollisista pakottamista koskevista ajatuksista. Tässä kohden on 
todettava, että Halcor ei ole väittänyt kilpailijoiden kohdistaneen siihen minkäänlaista 
laitonta painostusta ennen 28 päivänä elokuuta 1998 pidettyä kokousta.

(537) Elokuun 29 päivältä 1998 peräisin olevien muistiinpanojen tulkinnan osalta 
todettakoon ensiksikin, että Halcor ei väitä KME:n tai Wielandin erikseen (tai 
yhdessä) pakottaneen Halcoria (ks. johdanto-osan (538) kappale). Tällaista ei 
myöskään ole näytetty toteen. Toiseksi, asiakirjoista käy ilmi, että OTK ei edes 
osallistunut kokoukseen 28 päivänä elokuuta 1998 (ks. johdanto-osan (325) kappale). 
Vaikka KME:n työntekijä vakuutti Halcorille, että Outokumpu ”seuraa neljää muuta 
yritystä” (ks. johdanto-osan (326) kappale), ei ole viitteitä siitä, että Outokumpu olisi 
harjoittanut painostusta ja/tai ollut tietoinen tai hyväksynyt muiden tuottajien 
painostustoiminnan. Lopuksi, missään ei mainita IMI:n tai Muellerin toimintaa887.
Näissä olosuhteissa ei voida päätellä, että OTK, IMI tai Mueller olisivat osallistuneet 
minkäänlaiseen pakottamiseen.

(538) Sen sijaan, että Halcorin työntekijän muistiinpanot olisivat osoittaneet pakottamisen, 
niistä käy itse asiassa ilmi, että Halcor neuvotteli muiden yritysten tavoin itselleen 
parhaat mahdolliset määrät. Ei ole yllättävää, että yritykset korottaa omia kiintiöitä 
johtavat muiden kilpailijoiden reaktioihin, sillä näiden oli vastaavasti luovuttava 
omista osuuksistaan. Halcorin edustaja kuvitteli, ”mitä tapahtuu Euroopassa, jos ne 
aktivoivat käyttämättömän kapasiteettinsa” ja katsoi, että ”voimakkaan konfrontaation 
myötä me [Halcor] menettäisimme enemmän”. Nämä näkökohdat osoittavat, että 
Halcor päätti tietoisesti osallistua kartellikokouksiin välttääkseen ”voimakkaan 
konfrontaation” ja mahdollisen kilpailun. Tämä tapahtui siitä huolimatta, että muut 
kilpailijat kuten OTK eivät halunneet osallistua kyseisiin kokouksiin tai että Mueller 
vetäytyi kokouksista kilpailuoikeudellisista syistä samaan aikaan, kun Halcor osallistui 
järjestelyihin (ks. johdanto-osan (344) ja (349) kappale). Halcorin rooli ei ollut 
yksinomaan passiivinen, kuten se yrittää esittää. Halcorin muistiinpanoista 29 päivänä 

  
884 Ks. Halcorin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen sivu 1 ja 3.3–3.8 kohta; Halcorin 

5 päivänä joulukuuta 2003 antaman lausunnon 1–4.7 kohta.
885 Ks. Halcorin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 3.10–3.12 kohta.
886 Ks. Halcorin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 3.8 e–f kohta.
887 Ks. lisäksi sivu 0547, jossa Mueller pyytää Halcoria osallistumaan kokoukseen 28 päivänä elokuuta 

1998.
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lokakuuta 1998 pidetystä kokouksesta selviää, että ainakin tässä kokouksessa Halcor 
osallistui aktiivisesti keskusteluihin hinnoittelusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa888.

(539) KME889, IMI890, Mueller891, OTK892 ja Wieland893 kiistivät Halcorin väitteet. 
Tarkasteltuaan asiakirja-aineistoa ja kuultuaan muiden osapuolten väitteet suullisessa 
kuulemistilaisuudessa Halcor ei selittänyt tai selventänyt rooliaan Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa koskevissa kartellikokouksissa (jotka on mainittu useissa muiden 
osapuolten lausunnoissa ja Muellerin selvityksessä suullisessa kuulemistilaisuudessa) 
tai muissa aiemmissa Euroopan tason kokouksissa (eikä se myöskään kiistänyt 
osallistumistaan) tai kertonut, miksi se oli tuntenut kilpailijoiden uhkaavan sitä, vaikka 
se oli tehnyt jo aiemmin niiden kanssa lainvastaista yhteistyötä. Halcorin 18 päivänä 
huhtikuuta 2003 antama lausunto, jonka mukaan se ei ollut osallistunut mihinkään 
kaupallisia asioita koskeviin kokouksiin eurooppalaisten kilpailijoidensa kanssa ennen 
28 päivää elokuuta 1998, on ristiriidassa asiakirjatodisteiden ja kilpailijoiden 
lausuntojen kanssa894.

14.5. Ei todisteita Wielandin ja KME:n kostotoimenpiteistä IMI:tä vastaan

(540) IMI toteaa, että se harjoitti aggressiivista kauppapolitiikka kilpailijoitaan vastaan ja 
että KME ja Wieland kohdistivat siihen kostotoimenpiteitä895. Komissio katsoo, että 
KME:n mainitsemat asiakirjat ja muu asiakirja-aineisto eivät osoita, että KME ja 
Wieland olisivat ryhtyneet minkäänlaisiin kostotoimenpiteisiin IMI:tä vastaan. 
Ensimmäinen asiakirja896 on raportti eräistä KME:n myyntimääristä Yhdistyneen 
kuningaskunnan markkinoilla; kyseisiä myyntilukuja voitaisiin Wielandin mukaan 
pitää reaktiona IMI:n myyntiin Saksassa. Toisessa asiakirjassa897 mainitaan 
alennukset, joita IMI myönsi vastauksena kilpailuun HME:n taholta. Siihen aikaan 
Wieland odotti KME:n ja BCZ:n reagoivan ja uskoi, että sen oli mukautettava omaa 
alennuspolitiikkaansa vastaavasti. Kumpikin asiakirja todistaa ainoastaan 
kilpailijoiden reaktioista IMI:n aiheuttamiin kilpailupaineisiin mutta ei 
minkäänlaisesta kostosta.

14.6. Tiettyjä todisteita koskevat huomiot

(541) Useita tässä päätöksessä todisteena käytettyjä asiakirjoja ja taulukoita löydettiin erään 
kartellin osanottajan tiloista, eikä niitä ehkä ole jaettu muille osapuolille. Esimerkkinä 
ovat taulukot, joihin viitataan johdanto-osan (348) kappaleessa (ks. myös esimerkiksi 
johdanto-osan (366) ja (421) kappale). KME väittää, että taulukot ovat luonteeltaan 
sisäisiä ja niiden tarkoituksena on antaa kokonaiskuva senhetkisistä hintatarjouksista 
markkina-aseman parantamiseksi. KME:n mukaan taulukot perustuvat KME:n omiin 

  
888 Ks. 23420.
889 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 437–457 kohta.
890 Ks. IMI:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen liite 1.
891 Ks. Muellerin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen sivut 4–16 ja sen 5 päivänä joulukuuta 

2003 antama lausunto.
892 Ks. Outokummun 5 päivänä joulukuuta 2003 antaman lausunnon sivut 1 ja 2.
893 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 28 kohta.
894 Ks. 25297.
895 Ks. IMI:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen sivut 5, 13 ja 14, joilla viitataan asiakirja-

aineiston sivuihin 22174 ja 22217.
896 Ks. 22174.
897 Ks. 22217.
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markkinoita koskeviin tietoihin, jotka ovat peräisin erityisesti asiakkailta, jotka ovat 
ilmoittaneet KME:lle kilpailijoilta saamansa tarjoukset898.

(542) Komissio ei voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että osa taulukoiden tiedoista on 
KME:n itse markkinoilta hankkimia. Koska taulukoissa on kuitenkin hyvin 
yksityiskohtaista ja täydellistä tietoa useimmista mainituista Euroopan maista ja tiedot 
vastaavat osapuolten keskenään vaihtamia tietoja ja liittyvät ajallisesti läheisesti 
useisiin kokouksiin, komissio katsoo, että taulukoiden tiedot ovat suuressa määrin 
peräisin arkaluonteisten liiketietojen laittomasta vaihtamisesta rikkomisen osanottajien 
kesken. Sama koskee vastaavia todisteita tämän päätöksen tosiseikkoja koskevassa 
osassa.

F. – OSOITUS

15. VASTUU KILPAILUSÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA

15.1. Yleiset periaatteet

(543) Yhteisön ja ETA:n kilpailusääntöjen kohteena on ”yritys”, joka ei ole identtinen käsite 
kansallisten kauppa- tai vero-oikeuden säännösten mukaisen ä yhtiöoikeudellisen
oikeushenkilön käsitteen kanssa. Käsitettä ”yritys” ei määritellä 
perustamissopimuksessa. Se voi kuitenkin viitata mihin tahansa taloudellista toimintaa 
harjoittavaan yksikköön. Tilanteen mukaan saattaisi olla mahdollista katsoa koko 
konserni tai yksittäiset alakonsernit tai tytäryhtiöt asianomaiseksi ”yritykseksi” 
perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamista varten.

(544) Kysymysestä, joka koskee emoyrityksen vastuuta tytäryhtiöidensä toiminnasta,
yhteisöjen tuomioistuimet ovat johdonmukaisesti viitanneet siihen, että tytäryhtiöllä 
”ei ole todellista itsenäisyyttä määrittää toimintalinjaansa markkinoilla”899. Tässä 
suhteessa voidaan olettaa, että emoyhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö noudattaa 
periaatteessa joka tapauksessa emoyhtiön määräämää politiikkaa eikä sillä sen vuoksi 
ole niin itsenäistä asemaa900.

(545) Yhteisöjen tuomioistuin tutkii muun muassa, oliko emoyhtiö sellaisessa asemassa, että 
se saattoi käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa tytäryhtiönsä kaupalliseen politiikkaan, 
vai oliko tytäryhtiö itsenäinen901. Lukuun ottamatta tilannetta, jossa emoyhtiö omistaa 
tytäryhtiön kokonaan, tällaisen vallan käytöstä on kyse silloin, kun tosiseikat 
osoittavat, ettei tytäryhtiö ole toiminnassaan markkinoilla ”itsenäinen” tai päinvastoin. 
Tästä voi olla kyse esimerkiksi silloin, jos emoyhtiö on antanut tytäryhtiölle suorat
ohjeet toimia tietyllä tavalla902, jos emoyhtiö on muulla tavoin aktiivisesti osallisena 

  
898 Ks. 24647, 24648 ja lisäksi 24649.
899 Vrt. asia Imperial Chemical Industries Ltd. v. komissio, 134 kohta; asia 107/82, AEG v. komissio

(Kok. 1983, s. 3151); ks. myös asia T-354/94, Stora v. komissio (Kok. 1998, s. II-2111).
900 Asia AEG v. komissio, 50 kohta.
901 Asia C-286/98 P, Stora v. komissio (Kok. 2000, s. I-9925, 28 kohta).
902 Ks. edellä mainittu asia ICI v. komissio, 137–138 kohta; asia 6/72, Europemballage and Continental 

Can v. komissio (Kok. 1973, s. 215, 16 kohta); edellä mainittu asia AEG v. komissio, 51 kohta.
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rikkomiseen, esimerkiksi edustaa kartellikokouksissa tytäryhtiönsä etuja903, tai jos 
emoyhtiö oli ollut tietoinen kyseisestä sääntöjenvastaisesta toiminnasta, mutta ei ollut 
puuttunut asiaan sen lopettamiseksi904.

15.2. Emoyhtiöiden vastuu tarkasteltavana olevassa asiassa

15.2.1. Boliden AB:n, Boliden Fabrication AB:n ja Boliden Cuivre & Zinc S.A:n vastuu

(546) Komissio huomauttaa, että Boliden AB:n hallussa oli Boliden Fabrication AB:n ja 
epäsuorasti Boliden Cuivre & Zinc S.A:n koko osakepääoma koko rikkomuksen 
keston ajan (ks. johdanto-osan (27) kappale). Sen vuoksi komissio olettaa, että Boliden 
AB:llä oli täysimääräinen todellinen määräysvalta ja ratkaiseva vaikutusvalta 
tytäryhtiönsä kaupalliseen politiikkaan. Boliden AB ja Boliden Fabrication AB eivät 
ole kiistäneet, että niillä oli täysimääräinen määräysvalta ja ratkaiseva vaikutusvalta 
BCZ:n suhteen. Lisäksi mikään asiakirja-aineiston osa ei ole ristiriidassa komission 
päätelmän kanssa. Boliden AB:n, Boliden Fabrication AB:n ja Boliden Cuivre & Zinc 
S.A:n hallintoelinten välillä esiintyi päällekkäisyyksiä.

(547) Sen vuoksi tämä päätös olisi osoitettava Boliden AB:lle, Boliden Fabrication AB:lle ja 
Boliden Cuivre & Zinc S.A:lle ja näiden olisi oltava yhteisvastuussa Boliden Cuivre & 
Zinc S.A:n ja sen tytäryhtiöiden sääntöjenvastaisesta toiminnasta rikkomisen aikana 
kesäkuusta 1988 maaliskuuhun 2001.

15.2.2. Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H:n, Austria Buntmetall AG:n ja Wieland Werke AG:n 
vastuu

(548) Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H oli kokonaan Austria Buntmetall AG:n omistuksessa 
koko rikkomisen ajan (ks. johdanto-osan (30) kappale). Sen vuoksi komissio olettaa, 
että Austria Buntmetall AG:llä oli täysimääräinen (100-prosenttinen) todellinen 
määräysvalta ja ratkaiseva vaikutusvalta tytäryhtiönsä kaupalliseen politiikkaan. 
Mikään asiakirja-aineiston osa ei ole ristiriidassa komission olettamuksen kanssa eikä 
Austria Buntmetall AG ole kiistänyt sitä.

(549) Heinäkuun 9 päivästä 1999 lähtien, jolloin Wieland osti Austria Buntmetall AG:n 
yksityisiltä omistajilta 75,1 prosenttia yrityksen osakkeista (omistusosuus kasvoi 
82,8 prosenttiin 1 päivänä lokakuuta 1999 ja 83,3 prosenttiin 30 päivänä marraskuuta 
2000), Wielandilla oli täysi määräysvalta Austria Buntmetall AG:ssä (ks. johdanto-
osan (30) kappale). Wieland ei ole kiistänyt tätä arviota, jonka vahvistaa se, että 
Wielandin hankittua Buntmetallin osakkeita Buntmetallin työntekijöitä siirtyi 
Wielandille (ks. johdanto-osan (33) kappale). Lisäksi Wieland neuvotteli KME:n 
kanssa Buntmetall-merkin käytöstä jatkossa (ks. johdanto-osan (119) kappale). Tämä 
osoittaa, että Wielandilla oli ratkaiseva vaikutusvalta Buntmetallin liiketoimintaan. 
Oman osallistumisensa myötä Wieland sai tietoja Buntmetallin toiminnasta.

  
903 Asia T-309/94, Koninklijke KNP v. komissio (Kok. 1998, II-1007, 48 kohta); vahvistettu asiassa 

C-248/98 P (Kok. 2000, s. I-9641, 73 kohta).
904 Asiat T-308/94, Cascades v. komissio (Kok. 1998, s. II-925, 158 kohta); T-347/94, Mayr-Melnhof v. 

komissio (Kok. 1998, s. II-1751, 397–398 kohta); T-354/94, Stora v. komissio, 83 kohta). Ks. myös 
asiat C-279/98 P, Cascades v. komissio (Kok. 2000, s. I-9693, 77 kohta); C-286/98 P, Stora v. komissio, 
31–32 kohta; vrt. samassa merkityksessä julkisasiamies Mischon ratkaisuehdotus jälkimmäisessä 
asiassa (Kok. 2000, s. I-9925, 40 ja 51 kohta).
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(550) Sen vuoksi tämä päätös olisi osoitettava Buntmetall AG:lle ja Buntmetall Amstetten 
Ges.m.b.H:lle ja näiden olisi oltava yhteisvastuussa Buntmetall Amstetten 
Ges.m.b.H:n sääntöjenvastaisesta toiminnasta elokuusta 1988 heinäkuun 8 päivään 
1999.

(551) Heinäkuun 9 päivästä 1999 maaliskuuhun 2001 Wieland Werke AG:n, Buntmetall
AG:n ja Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H:n olisi oltava yhteisvastuussa Buntmetall 
Amstetten Ges.m.b.H:n sääntöjenvastaisesta toiminnasta, joten kyseisen ajanjakson 
osalta tämä päätös olisi osoitettava mainituille yrityksille.

15.2.3. Viohalco S.A. – ei vastuussa

(552) Kuten johdanto-osan (35) kappaleessa todetaan, Viohalco S.A. omistaa eri 
holdingyhtiöiden välityksellä 65,55 prosenttia Halcor S.A:n osakkeista. Komissio 
huomauttaa, että Halcor S.A ei ole kokonaan Viohalco S.A:n omistuksessa, ja katsoo, 
että asiakirja-aineisto ei sisällä riittäviä todisteita siitä, että Viohalco S.A. käyttäisi 
määräysvaltaa Halcor S.A:ssa.

15.2.4. IMI plc:n, IMI Kynoch Ltd:n ja IMI Yorkshire Copper Tube Ltd:n vastuu

(553) Koko IMI Yorkshire Copper Tube Ltd:n, jäljempänä ’YCT’, osakepääoma oli IMI 
plc:n hallussa sen kokonaan omistaman tytäryhtiön IMI Kynoch Ltd:n välityksellä 
koko rikkomisen ajan905. Sen vuoksi komissio olettaa, että IMI:llä oli täysimääräinen
(100-prosenttinen) todellinen määräysvalta ja ratkaiseva vaikutusvalta tytäryhtiönsä 
kaupallisiin menettelytapoihin. Mikään asiakirja-aineiston osa ei ole ristiriidassa 
komission olettamuksen kanssa. Lisäksi IMI:n ja YCT:n hallintoelinten välillä esiintyi 
päällekkäisyyksiä. IMI plc. ja IMI Kynoch Ltd. eivät ole kiistäneet sitä, että niillä oli 
määräysvalta ja vastuu tytäryhtiönsä asioissa.

(554) IMI pyysi, että sakot määrättäisiin IMI plc:lle eikä YCT:lle, joka myytiin KME:lle. 
Komissio katsoo, että IMI plc:llä on oikeus maksaa IMI Kynoch Ltd:n ja Yorkshire 
Copper Tube Ltd:n sakot, sillä sen olisi katsottavan olevan niiden osalta
yhteisvastuussa. Sen sijaan pelkkä yrityksen myynti ei vapauta yritystä vastuustaan.

(555) Sen vuoksi tämä päätös olisi osoitettava IMI plc:lle, IMI Kynoch Ltd:lle ja Yorkshire 
Copper Tube Ltd:lle ja näiden olisi oltava yhteisvastuussa YCT:n ja sen tytäryhtiöiden 
sääntöjenvastaisesta toiminnasta syyskuusta 1989 maaliskuuhun 2001.

15.2.5. Vastuukysymykset SMI/KME-konsernissa

15.2.5.1. Vastuukysymykset

(556) Väitetiedoksianto osoitettiin sekä SMI:lle että sen nykyisille tytäryhtiöille KME:lle, 
TMX:lle ja EM:lle. Jälkimmäisten kolmen yrityksen katsottiin olevan yhteisvastuussa 
toistensa toiminnasta osana samaa kartellia vuosina 1990–2001, jolloin ne kaikki 
kuuluivat SMI-konserniin (johdanto-osan (44), (50) ja (56) kappale). Lisäksi 
väitetiedoksianto osoitettiin SMI:lle, joka kantoi yhteisvastuun EM:n ja TMX:n 
sääntöjenvastaisesta toiminnasta rikkomisen alusta syyskuusta 1989 lähtien sekä KM:n 

  
905 Ks. 26270–26301 ja johdanto-osan (41) kappale.



FI 145 FI

(vuodesta 1995 KME) toiminnasta siitä lähtien, kun se liittyi SMI-konserniin 
vuonna 1990, aina rikkomisen loppuun saakka maaliskuussa 2001.

KME:n väitteet

(557) SMI väittää, ettei sitä voida pitää vastuullisena (yhdessä KME:n, EM:n ja TMX:n 
kanssa) kiistanalaisesta toiminnasta. Sen tärkein perustelu on se, että puhtaasti 
rahoituksellisena holdingyhtiönä SMI ei osallistunut tytäryhtiöidensä liiketoimintaan 
eikä väitetiedoksiannossa kuvattuihin järjestelyihin. Tätä väitettä tukee myös KME:n 
vastaus väitetiedoksiantoon; siinä esitetään lisätietoja sen osoittamiseksi, ettei SMI:llä 
ollut ratkaisevaa vaikutusvaltaa omassa tai tytäryhtiöidensä kaupallisessa politiikassa. 
Näihin asiakirjoihin sisältyvät kopiot keskeisistä konsernin sisäisistä 
palvelusopimuksista ja niihin liittyvistä asiakirjoista sekä raporteista, jotka osoittavat, 
että konsernin vuonna 1995 tapahtuneen organisaatiouudistuksen jälkeen KME oli 
oikeudellisesti vastuussa konsernin johtamisesta.

(558) Vuosien 1989–1995 osalta KME huomauttaa, että SMI:n osakkuus EM:ssä (joka 
puolestaan omisti TMX:n kokonaan) oli vain noin 41–52 prosenttia. Se kiistää 
komission tulkinnan, jonka mukaan SMI:n merkittävä rooli EM:n johtokunnan 
jäsenten ja SMI:n, TMX:n ja EM:n johtoryhmien kolmen yhteisen jäsenen (11:stä tai 
12:sta) nimittämisessä todistaisi SMI:n ratkaisevasta vaikutusvallasta EM:ään 
vuosina 1989–1995.

(559) Vaikka KME ei ole kiistänyt vastuun jakautumista KME:n, EM:n ja TMX:n kesken, se 
on väittänyt kartellin osanottajien suhteellista painoarvoa määriteltäessä, että 
konsernin muodostavat yritykset eivät aina noudattaneet yhteistä kaupallista 
politiikkaa. Osoittaakseen konsernin sisäisen kilpailun olemassaolon ja yhteisen 
kaupallisen politiikan puuttumisen KME viittaa useisiin komission aineistoon 
kuuluviin asiakirjoihin906. Vuoden 1989 ja vuoden 1993 lopun väliseltä ajanjaksolta se 
mainitsee kaksi asiakirjaa eli 5 päivänä kesäkuuta 1991 pidetyn konsernin sisäistä 
kokousta käsittelevän raportin907 ja TMX:n vuosikertomuksen vuodelta 1993, jossa 
konsernin sisäinen kilpailu mainitaan syynä sille, että TMX:n ja EM:n yhteinen 
myyntiorganisaatio, EMT, perustettiin908. KME:n mukaan se, että konserniin kuuluvat 
yhtiöt joutuivat toteuttamaan näissä asiakirjoissa mainitut toimenpiteet (eli päätökset 
markkinakäyttäytymisen yhteensovittamisesta ja yhteisen myyntiorganisaation 
perustamisesta) lopettaakseen keskinäisen kilpailunsa, osoittaa, että niiden välillä oli 
kilpailua ja että kukin niistä toteutti itsenäistä kaupallista toimintalinjaansa.

(560) Kyseisten toimenpiteiden (eli marraskuun 1993) jälkeisen ajan osalta KME väittää 
konsernin sisäisen kilpailun yhteensovittamisen tai poistamisen, jotka jatkuivat 
KME:n organisaatiouudistukseen asti vuonna 1995 ja jossakin määrin vuoteen 1999 
asti, onnistuneen vain osittain. Väitteensä tueksi KME viittaa NERA-raporttiin, jonka 
mukaan jokaisella tytäryhtiöllä oli itsenäinen kaupallinen toimintalinja909.

  
906 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 276–283 kohdassa olevat viitteet.
907 Ks. sivu 5279.
908 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 279 kohdassa oleva viite.
909 Ks. KME.n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 281 kohta.
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Komission näkemys

(561) Tutkittuaan SMI:n ja KME:n esittämät näkemykset SMI:n asemasta tässä menettelyssä 
komissio katsoo, ettei tätä päätöstä olisi osoitettava SMI:lle. Komissio toteaa 
kuitenkin, että oikeudellinen vastuu yhtiön johdosta ei välttämättä vastaa liike-elämän 
todellisuutta.

(562) On huomattava, että toisin kuin Outokumpu Oyj:n tapauksessa, SMI:llä ei ollut 
täysimääräistä määräysvaltaa tytäryhtiöissään. Toisin kuin Outokumpu Oyj:n 
tilanteessa, jonka osalta komissio voi todeta suoran osallistumisen kartelliin ja 
tietoisuuden sen olemassaolosta silloin, kun rikkominen Outokummun mukaan alkoi, 
komissio ei SMI:n osalta pysty osoittamaan, että tämä on ollut joko osallinen kartelliin 
tai tietoinen siitä. Komissio ei voinut myöskään osoittaa tässä tapauksessa, että SMI on
johtanut tytäryhtiöidensä kaupallisia toimintalinjoja tai antanut niille tällaisia 
toimintalinjoja koskevia ohjeita.

(563) Komissio panee myös merkille, että johdanto-osan (557) kappaleessa mainituissa 
todisteissa nimenomaisesti todetaan, että vuonna 1995 tapahtuneen SMI-konsernin 
organisaatiouudistuksen jälkeen KME:llä on ollut oikeudelliselta kannalta täysi vastuu 
konsernin liiketoiminnan johtamisesta. Itse asiassa KME kiisti ainoastaan holdingyhtiö 
SMI:n vastuun. Sen sijaan se ei tässä yhteydessä kiistänyt KME:n, EM:n ja TMX:n 
yhteisvastuuta vuosina 1990–2001, jolloin kaikki mainitut yhtiöt kuuluivat SMI-
konserniin, eikä se kiistä EM:n ja TMX:n yhteisvastuuta ajalla ennen KME:n 
liittymistä konserniin vuonna 1990, kuten väitetiedoksiannossa todetaan.

(564) Tästä huolimatta esitetyn näytön perusteella on aiheellista erottaa toisistaan kaksi 
erillistä ajanjaksoa SMI-konsernin vastuunjakokysymysten selvittämiseksi, kun SMI 
on vapautettu vastuusta. Ensimmäisen ajanjakson 1988–1995 aikana KME:n 
johtoryhmä poikkesi kokoonpanoltaan sen sisaryhtiöiden johtoryhmistä (johdanto-
osan (53) kappale) ja näyttää siltä, että KME:n liiketoiminnan johto ja 
vastuunjakosuhteet sovitettiin yhteen EM:n ja TMX:n kanssa vasta vuonna 1995 
toteutetun organisaatiouudistuksen jälkeen (johdanto-osan (54) ja (56) kappale). 
Lisäksi edellä (559) kappaleessa mainituista konsernin sisäistä kilpailua koskevista
tilanteista ja muista todisteista ilmenee, että useimmiten KME ja TMX olivat 
konsernin yrityksistä ne, jotka kilpailivat keskenään markkinoilla. Kaikkien näiden 
seikkojen perusteella komissio katsoo, että KME oli EM:stä ja TMX:stä erillinen 
yritys vuoteen 1995 saakka siitä huolimatta, että se liittyi SMI-konserniin jo 
vuonna 1990. Sen vuoksi komissio katsoo, että KME on ajanjakson 1988–1995 osalta 
vastuussa ainoastaan omasta toiminnastaan.

(565) Toisaalta EM:ää ja TMX:ää, joka oli EM:n kokonaan omistama tytäryhtiö 
vuoteen 1995 saakka, on pidettävä yhtenä taloudellisena yksikkönä ja siten yhtenä 
yrityksenä, joka oli erillinen KME:stä konsernin organisaatiouudistukseen saakka. Sen 
lisäksi, että EM omisti kokonaan TMX:n osakepääoman, useat muut seikat tukevat 
oletusta, että tytäryhtiö ei noudattanut itsenäistä kaupallista toimintalinjaa. KME on 
itse todennut, että TMX:n johtokuntaan tuli italialaisia johtajia ja TMX:n ja EM:n 
liiketoimintasuunnitelmat ja kaupalliset strategiat yhtenäistettiin vuodesta 1987 alkaen 
(johdanto-osan (50) kappale). EM:n ja TMX:n kaupalliset toimintalinjat oli siten 
kytketty toisiinsa ja kyseiset yhtiöt osallistuivat toistensa strategiseen ja hallinnolliseen 
johtoon. Kun emoyhtiö ja sen tytäryhtiö valmistavat samaa tuotetta ja lisäksi 
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osallistuvat samaan kartelliin, kuten tässä tapauksessa, on tuskin ajateltavissa, että 
kukin niistä noudattaisi itsenäistä toimintalinjaansa kyseisillä tuotemarkkinoilla ja 
tekisi itsenäisesti kilpailun kannalta merkittävät päätöksensä, erityisesti hintojen, 
myynnin ja tuotantomäärien osalta. Siten ajanjaksona 1989–1995 EM on vastuussa 
omasta toiminnastaan sekä yhteisvastuussa tytäryhtiönsä TMX:n kanssa tämän 
sääntöjenvastaisesta toiminnasta.

(566) SMI-konsernin vuonna 1995 toteutetun organisaatiouudistuksen jälkeisenä 
ajanjaksona, jolloin KME on omistanut kokonaan sekä EM:n että TMX:n 
osakepääoman, näiden yhtiöiden johto oli läheisessä yhteisvaikutuksessa keskenään. 
Näiden yhtiöiden johtoryhmien kokoonpano oli järjestetty siten, että konserniin 
kuuluvien yhtiöiden välillä oli huomattavia päällekkäisyyksiä (johdanto-osan 
(54) kappale) ja niiden liiketoiminnan johto oli sovitettu yhteen (johdanto-osan 
(56) kappale). Tällä perusteella, ja ottaen huomioon johdanto-osan (565) kappaleessa 
esitetyt perustelut, KME:n ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden on katsottava 
toimineen markkinoilla yhtenä yrityksenä ajanjaksona 1995–2001. Oletusta KME:n 
määräysvallasta, joka perustuu sen 100 prosentin omistukseen EM:n ja TMX:n 
osakepääomasta ja jota myös huomattavat yhtiöiden johdon väliset yhteydet ja 
taloudellinen todellisuus tukevat, ei ole kumottu riittävällä näytöllä.

(567) Edellä esitetyn perusteella KME:n olisi vastattava omasta kilpailusääntöjen 
rikkomisestaan kesäkuusta 1988 22 päivään maaliskuuta 2001. Lisäksi KME:n olisi 
oltava yhteisvastuussa EM:n ja TMX:n sääntöjenvastaisesta toiminnasta 
vuosina 1995–2001, ja EM:n olisi oltava yhteisvastuussa TMX:n menettelystä 
vuosina 1988–1995.

15.2.5.2. Yritysseuraannot

Europa Metalli

(568) Europa Metallin osalta oikeushenkilö, joka aloitti kilpailusääntöjen rikkomisen vuonna 
1989, oli Europa Metalli-LMI SpA (’EM-LMI’) (johdanto-osan (236) kappale). EM-
LMI siirsi teollisen toimintansa juuri perustettuun tytäryhtiöönsä Europa Metalli 
SpA:han (’EM’) vuonna 1995, minkä jälkeen sen oikeushenkilöllisyys lakkasi. EM-
LMI:n seuraajana EM:n olisi oltava vastuussa edeltäjänsä toteuttamasta 
kilpailusääntöjen rikkomisesta.

15.2.6. Mueller Industries, Inc:n, WTC Holding Company, Inc:n, Mueller Europe Ltd:n, 
DENO Holding Company, Inc:n ja DENO Acquisition EURL:n vastuu

(569) Mueller Industries Inc:n määräysvallassa oli Wednesbury Tube & Fittings Company 
Ltd:n/Mueller Europe Ltd:n ja Desnoyers S.A:n/Mueller S.A:n koko osakepääoma
koko rikkomisen ajan (ks. johdanto-osan (57)-(60) kappale) […].

(570) Koska Mueller S.A. on asetettu konkurssiin ja on selvitystilassa ja koska Muellerin 
voidaan katsoa olevan vastuussa tytäryhtiöistään, komission on päättänyt, ettei se 
aloita menettelyä Mueller S.A:ta vastaan.
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(571) Mueller on vahvistanut määräysvaltansa Mueller Europe Ltd:ssä ja Mueller S.A:ssa910

[…]koko rikkomisen ajan lokakuusta 1997 alkaen. Marraskuussa 1999 Wednesbury 
Tube & Fittings Company Ltd:stä tuli Mueller Europe Ltd. ja Desnoyers S.A:sta tuli 
Mueller S.A. Pelkkä yrityksen nimen muutos ei vaikuta sen vastuuseen. Sen vuoksi
Mueller Europe Ltd. on vastuussa Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd:stä ja 
Mueller S.A. Desnoyers S.A:sta.

(572) Lisäksi komissio katsoo tosiseikkojen perusteella, että Mueller Europe Ltd. (entinen 
Wednesbury) ja Mueller S.A. (entinen Desnoyers) osallistuivat yhdessä rikkomiseen. 
Usein niitä edusti jommankumman yrityksen liiketoiminnan johtaja, ja lisäksi ne 
koordinoivat osallistumistaan kartellijärjestelyihin. Siten niiden on täytynyt olla 
tietoisia toistensa sääntöjenvastaisesta toiminnasta koko rikkomisen ajan911. Kun 
samaan konserniin kuuluvat yhtiöt valmistavat samaa tuotetta ja lisäksi osallistuvat 
samaan kartelliin, on tuskin ajateltavissa, että kukin niistä noudattaisi itsenäistä 
toimintalinjaansa kyseisillä tuotemarkkinoilla ja tekisi itsenäisesti kilpailun kannalta 
merkittävät päätöksensä, erityisesti hintojen, myynnin ja tuotantomäärien osalta. 
Mueller ei kiistä tätä väitettä.

(573) Sen vuoksi tämä päätös olisi osoitettava seuraaville yrityksille: Mueller Industries, 
Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, 
Inc. ja Mueller S.A:n holdingyhtiö DENO Acquisition EURL, joiden olisi oltava
yhteisvastuussa Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd:n/Mueller Europe Ltd:n ja 
Desnoyers S.A:n/Mueller S.A:n sääntöjenvastaisesta toiminnasta 21 päivän lokakuuta 
1997 ja tammikuun 2001 välisenä aikana.

15.2.7. Outokumpu Oyj:n ja Outokumpu Copper Products Oy:n vastuu

(574) Väitetiedoksiannossa komissio totesi, että Outokumpu Oyj hallitsi OCP:n koko 
osakepääomaa koko rikkomisen ajan syyskuusta 1989 maaliskuuhun 2001. Se oletti, 
että Outokumpu Oyj:llä oli täysimääräinen (100-prosenttinen) todellinen määräysvalta 
ja ratkaiseva vaikutusvalta tytäryhtiönsä kaupalliseen politiikkaan, ja totesi, ettei 
Outokumpu Oyj kiistänyt olettamusta eikä mikään asiakirja-aineiston osa ole sen 
kanssa ristiriidassa. Sen vuoksi Outokumpu Oyj:n katsottiin olevan yhteisvastuussa 
kokonaan omistamansa tytäryhtiön Outokumpu Copper Products Oy:n (’OCP’) 
sääntöjenvastaisesta toiminnasta. 

(575) Vastauksessaan väitetiedoksiantoon Outokumpu kiistää Outokumpu Oyj:n vastuun. 
Ainoastaan Outokumpu Copper Products Oy:n johto oli mukana rikkomisessa, johon 
sen sijaan ei osallistunut yksikään emoyhtiö Outokummun jäsen. Lisäksi Outokumpu 
Copper Products Oy oli perustettu ja aloittanut toimintansa joulukuuhun 1988 
mennessä eli ennen sen ajanjaksoa alkua, jota komissio tässä menettelyssä 
tarkastelee912.

(576) Kokonaan omistetun tytäryhtiön osalta vastuullisuuden olettamus voidaan kiistää 
esittämällä todisteita siitä, että tytäryhtiö määrittää toimintalinjansa markkinoilla 
itsenäisesti eikä emoyhtiöllä ole todellista määräysvaltaa sen kaupalliseen 

  
910 Ks. 29554, 29556.
911 Ks. esimerkiksi Desnoyersin ja Wednesburyn kirjeenvaihto, joka koski WBMS:ää (0849–0984).
912 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 51, 52 ja 75–79 kohta.
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politiikkaan913. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että tytäryhtiöllä on itsenäinen asema 
erityisesti rikkomisen suhteen. Siten ei ole tarpeen osoittaa, että emoyhtiö on 
osallistunut suoraan kartellikokouksiin tai muuhun sääntöjenvastaiseen kilpailijoiden 
yhteydenpitoon.

(577) Vaikka komissio on rajoittanut väitetiedoksiannon koskemaan syyskuusta 1989 
alkavaa ajanjaksoa, se huomauttaa, että Outokumpu selitti rikkomisen alkaneen jo 
vuonna 1987, vaikkakin vähemmän järjestäytyneessä muodossa. Tässä yhteydessä on 
tärkeää, että Outokumpu Copper Products Oy rekisteröitiin yhtiönä vuonna 1988 
(ks. johdanto-osan (62) kappale). Outokumpu Oyj on omistanut OCP:n koko 
osakekannan siitä lähtien, kun OCP rekisteröitiin itsenäisenä oikeudellisena 
yksikkönä. OCP perustettiin vuonna 1988 eli vuosi Outokummun ilmoittaman 
rikkomisen alkamispäivän jälkeen. Emoyhtiö oli siten alkuvaiheessa vastuussa 
kupariputkitoiminnasta ja siten suoraan osallisena kilpailusääntöjen rikkomisessa. Itse 
rikkominen voidaan ehdottomasti johtaa emoyhtiöön, vaikka näihin menettelyihin ei 
osallistunut muuta Outokummun henkilökuntaa Outokumpu Copper Products 
-liiketoimintayksikön tai -yrityksen lisäksi ja korkeimmassa asemassa oleva mihinkään 
tähän asiaan liittyvään kokoukseen osallistunut edustaja kuului kupariputkien 
liiketoiminta-alan johtajistoon.

(578) OCP:n perustamista 30 päivänä joulukuuta 1988 seuranneen rikkomisajanjakson osalta 
(syyskuusta 1989 22 päivään maaliskuuta 2001) komissio olettaa Outokumpu Oyj:llä 
olleen todellinen määräysvalta kokonaan omistamansa tytäryhtiön kaupallisiin 
menettelytapoihin. Mikään komission aineistossa ei osoita OCP:n todella olleen
itsenäinen liiketoiminnassaan, eikä Outokumpu ole pystynyt toimittamaan riittäviä 
todisteita kumotakseen komission olettamuksen. Tämän päätöksen kannalta 
Outokumpu Oyj ja OCP olisi siten katsottava yhdeksi ainoaksi yritykseksi. Lisäksi 
komission aineistoon sisältyy kirjeitä, joiden mukaan Outokumpu Oyj:n 
toimitusjohtaja järjesti kokouksia ja oli yhteydessä Europa Metallin 
varatoimitusjohtajaan vuonna 1993 keskustellakseen markkinatilanteesta kuparista ja 
kupariseoksista tehtyjen puolivalmisteiden alalla914. Lisäksi hän ehdotti OCP:n ja 
Europa Metallin johdon yhteisiä kokouksia915. Komissiolla on siis pätevät syyt olettaa, 
että Outokumpu Oyj:n ylin johto oli mukana päättämässä Outokummun tytäryhtiön 
OCP:n kaupallisesta politiikasta.

(579) Sen vuoksi Outokumpu Oyj:n olisi oltava yhteisvastuussa Outokumpu Copper 
Products Oy:n (’OCP’) sääntöjenvastaisesta toiminnasta syyskuusta 1989 22 päivään 
maaliskuuta 2001.

16. YRITYKSET, JOILLE TÄMÄ PÄÄTÖS ON OSOITETTU

(580) Tässä päätöksessä kuvattujen tosiseikkojen perusteella ja ottaen huomioon edellä 
15 jaksossa selitetyt vastuukysymykset ja yritysseuraannot seuraavien yritysten 
katsotaan osallistuneen suoraan tässä päätöksessä todettuun rikkomiseen vastaavina 
ajanjaksoina: Boliden AB, Boliden Fabrication AB ja Boliden Cuivre & Zinc S.A.; 
Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. ja Austria Buntmetall AG; Halcor S.A; HME 

  
913 Imperial Chemical Industries Ltd. v. komissio, 134 kohta).
914 Asiakirja-aineiston sivu 10831.
915 Asiakirja-aineiston sivu 10830.
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Nederland BV; IMI plc, IMI Kynoch Ltd. ja IMI Yorkshire Copper Tube Ltd; KM 
Europa Metal AG, Tréfimétaux SA ja Europa Metalli SpA; Mueller Industries, Inc., 
WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company Inc. ja 
DENO Acquisition EURL; Outokumpu Oyj ja Outokumpu Copper Products Oy; ja 
Wieland Werke AG (tarkempia tietoja johdanto-osan (597) kappaleessa).

(581) EM:n ja TMX:n katsotaan muodostaneen vuosina 1989–1995 yhden yrityksen 
(johdanto-osan (565) kappale), joka on yhteisvastuussa rikkomisesta kyseisellä 
aikavälillä. EM on myös vastuussa edeltäjänsä, EM-LMI:n, toiminnasta rikkomisen 
alusta lähtien syyskuusta 1989 siihen saakka, kun siitä tuli tämän sijasta oikeussubjekti 
(johdanto-osan (568) kappale).

(582) Komissio katsoo KME:n, EM:n ja TMX:n muodostaneen vuodesta 1995 lähtien yhden 
yrityksen (johdanto-osan (566) kappale), joka on yhteisvastuussa rikkomisesta 
vuosina 1995–2001 (tarkempia tietoja (597) kappaleessa).

G. – RIKKOMUKSEN KESTO

17. RIKKOMUKSEN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISPÄIVÄ TÄMÄN MENETTELYN KANNALTA

(583) Kyseisten yritysten välisen salaisen yhteistyön tarkkaa alkamisajankohtaa ei voida 
enää varmuudella määritellä, joten komissio rajoittaa kilpailusääntöjen mukaisen 
arviointinsa sekä mahdollisten sakkojen määräämisen tässä asiassa ajanjaksoon, joka 
alkoi joko 3 päivänä kesäkuuta 1988, jolloin järjestettiin ensimmäinen SANCO-
tuottajien KM(E):n ja BCZ:n kokous, josta on olemassa asiakirjanäyttöä (ks. johdanto-
osan (163) ja (164) kappale), tai 29 päivänä syyskuuta 1989, jolloin oli ensimmäinen 
dokumentoitu eurooppalaisten tuottajien kokous (ks. johdanto-osan 
(236)-(241) kappale). Eräät yritykset osallistuivat järjestelyihin vasta 21 päivästä 
lokakuuta 1997 (ks. johdanto-osan (306) kappale) tai 27/28/29 päivästä elokuuta 1998 
(ks. (325), (326) ja (592) kappale) lähtien. Yksikään osapuolista ei ole kiistänyt 
mainittuja alkamisajankohtia, tosin eräät osapuolet väittävät rikkomisen keskeytyneen 
välillä (ks. (463)–(497) kappale).

(584) Komissio katsoo, että 22 päivää maaliskuuta 2001 (komission tarkastusten ajankohta) 
on pidettävä rikkomisen päättymisajankohtana lukuun ottamatta Muelleria, joka lopetti 
osallistumisen kartellijärjestelyihin tammikuussa 2001, ja Halcoria, joka lopetti
osallistumisen syyskuussa 1999.

(585) Europa Metalli osallistui säännöllisesti kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
eurooppalaisten tuottajien kartellikokouksiin ja kuului SANCO-ryhmään, mikä viittaa 
sen olleen mukana myös monimuotoisessa rikkomisessa (johdanto-osan 
(236)-(245) kappale). Komissio huomauttaa, että alkuvaiheen kokouksiin ennen 
yrityksen organisaatiouudistusta osallistunut oikeushenkilö oli Europa Metalli-LMI
S.p.A, joka siirsi kupariputkitoimintansa vasta perustetulle tytäryhtiölleen Europa 
Metalli S.p.A:lle vuonna 1995 ja lakkasi sen jälkeen olemasta oikeussubjekti. Koska 
Europa Metalli-LMI S.p.A. lakkasi olemasta ja Europa Metalli S.p.A jatkoi kuparisia 
vesi- ja viemäriputkia koskevaa Europa Metalli-LMI S.p.A:n toimintaa, vesi- ja 
viemäriputkitoiminnan siirtäminen katsotaan pelkäksi yrityksen 
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organisaatiouudistukseksi ja yritysseuraannoksi. Tällainen organisaatiouudistus ei 
vaikuta rikkomuksen kestoon.

(586) Vaikka TMX ja jossain määrin myös Europa Metalli eivät välillä osallistuneet 
kokouksiin, se ei ole olennaista määritettäessä niiden osallisuutta kartelliin, sillä EM 
ja/tai KM(E) edustivat TMX:ää ja/tai EM:ää ja sopivat koko konsernia koskevista 
määristä. Lisäksi kartelli vaikutti edelleen TMX:n ja Europa Metallin toimintaan 
markkinoilla niiden yksittäisen jäsenyyden päättymisen jälkeenkin. Kumpikin yritys 
kuului myös SANCO-ryhmään. Ne eivät ole kiistäneet osallistumistaan järjestelyihin.

(587) Komissio on osoittanut, että huolimatta ajoittaisesta vetäytymisestään 
kartellikokouksista BCZ osallistui edelleen SANCO-tuottajien sääntöjenvastaiseen 
tietojenvaihtoon (ks. johdanto-osan (492)-(494) kappale).

(588) Muellerin ja sen eurooppalaisten tytäryhtiöiden osalta todettakoon, että 5 jaksossa 
kuvattujen tosiseikkojen perusteella Mueller oli mukana kartellissa 21 päivästä 
lokakuuta 1997 tammikuuhun 2001 huolimatta siitä, että se ei osallistunut EDWD-
kokouksiin 10 päivästä joulukuuta 1998 lähtien (ks. johdanto-osan (344) kappale) eikä 
WBMS-tietojenvaihtojärjestelmään 10 päivästä joulukuuta 1999 lähtien 
(ks. (306)-(308) kappale). Komissio huomauttaa, että Mueller oli edelleen mukana 
eräissä järjestelyissä tammikuuhun 2001 saakka eurooppalaisiin järjestelyihin 
osallistuvien kilpailijoiden kanssa. Näyttää siis siltä, että Mueller ei vetäytynyt täysin 
kartellista ennen kuin se aloitti yhteistyön komission kanssa tammikuussa 2001 
(ks. (422) kappale).

(589) BMA ja HME tulivat mukaan järjestelyihin 27 ja/tai 28 ja/tai 29 päivänä elokuuta 
1998 ja ne vetäytyivät kartellista 22 päivänä maaliskuuta 2001 (johdanto-osan 
(325) kappale; rikkomisen päättymiseen johtaneiden syiden osalta (ks. johdanto-osan
(590) kappale). Halcor tuli mukaan järjestelyihin 27 ja/tai 28 ja/tai 29 päivänä 
elokuuta 1998 (johdanto-osan (325) kappale) ja se vetäytyi kartellista syyskuussa 1999 
(rikkomisen päättymiseen johtaneiden syiden osalta ks. johdanto-osan (496) kappale).

(590) Komissio toteaa, että vaikka viimeinen tiedossa oleva kartellikokous pidettiin 
14 päivänä maaliskuuta 2001 (johdanto-osan (427) kappale), kuten osapuolet ovat 
vahvistaneet, rikkomuksen keston määrittelyn kannalta olennainen päivämäärä riippuu 
pikemminkin sopimuksen täytäntöönpanosta kuin viimeisen kartellikokouksen 
ajankohdasta. Kokouksia oli suunniteltu pidettäväksi myös komission tarkastusten 
jälkeen (ks. (428), (429) ja (430) kappale). Nämä todisteet tukevat johtopäätöstä, jonka 
mukaan kartellisopimusten täytäntöönpano jatkui ainakin 22 päivään maaliskuuta 
2001, jolloin komissio suoritti asetuksen N:o 17 14 artiklan 3 kohdan nojalla 
tutkimuksia.

18. VANHENTUMISAJAN SOVELLETTAVUUS

(591) Vanhentumisajoista liikennettä ja kilpailua koskeviin Euroopan talousyhteisön 
sääntöihin liittyvissä menettelyissä ja niiden nojalla määrättyjen seuraamusten 
täytäntöönpanossa 26 päivänä marraskuuta 1974 annetun neuvoston 
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asetuksen (ETY) N:o 2988/74916 1 artiklan nojalla komission toimivalta langettaa 
sakkoja tai seuraamuksia kilpailuun liittyviin aineellisiin oikeussääntöihin 
kohdistuvien rikkomisten vuoksi on rajattu viiteen vuoteen. Jatkettujen rikkomisten 
osalta aika alkaa kuitenkin kulua vasta siitä päivästä, jona rikkominen on lakannut917.
Kaikki komission suorittamat toimenpiteet rikkomisen alustavan tutkinnan tai 
rikkomiseen liittyvän menettelyn toimittamiseksi keskeyttävät menettelyyn 
sovellettavan vanhentumisajan ja vanhentumisaika alkaa kulua uudelleen kustakin 
keskeytymisestä918.

(592) Tarkasteltavana olevassa asiassa komission tutkimukset alkoivat asetuksen N:o 17 
14 artiklan 3 kohdan mukaisilla yllätystarkastuksilla 22 päivänä maaliskuuta 2001. 
Sen vuoksi ennen 22 päivää maaliskuuta 1996 päättyneistä rikkomisista ei voida 
määrätä sakkoja. Komissio katsoo, että vanhentumisaikaa sovelletaan Buntmetalliin, 
HME:hen, Halcoriin, Desnoyersiin ja Wednesburyyn siltä osin kuin on kyse niiden 
osallistumisesta Euroopan laajuiseen rikkomiseen vuoteen 1994 mennessä. Ensinnäkin 
komissiolla ei ollut riittävästi todisteita osoittaakseen niiden jatkaneen osallistumistaan 
vuosina 1995, 1996 ja 1997 lokakuuhun 1997 tai elokuuhun 1998 asti. Toiseksi, 
todisteet niiden osallistumisesta ennen vuotta 1994 ovat lähinnä satunnaisia. 
Bolidenin, IMI:n, KME(-konsernin), Outokummun ja Wielandin osalta on osoitettu 
11.3 kohdassa, että kyseessä on yksi ainoa rikkominen, joten asiassa ei sovelleta 
vanhentumisaikoja.

19. KARTELLIN TOIMINNAN HILJAISET KAUDET

(593) Boliden, IMI, KME, Wieland ja OTK ovat vaatineet, että komission olisi vähennettävä 
rikkomisen kokonaiskestosta ajanjaksot, joiden aikana kartellin toiminta oli 
huomattavasti vähentynyt tai kokonaan keskeytynyt.

(594) Kuten johdanto-osan (445) kappaleessa on mainittu, komissio korostaa sitä, että 
vaikka kartelli on yhteistoimintaa, kullakin sopimuspuolella saattaa olla oma erityinen 
roolinsa. Kartellissa voi ilmetä sisäisiä ristiriitoja ja kilpailua tai vilppiä, mutta nämä 
seikat eivät kuitenkaan estä sitä, että järjestelyssä on kyse perustamissopimuksen 
81 artiklan 1 kohdan mukaisesta jatkuvasta sopimuksesta tai yhdenmukaistetusta 
menettelytavasta, jos järjestelyllä on yhteinen ja jatkuva tavoite, kuten tässä asiassa. 
Yrityksen voidaan katsoa olevan vastuussa koko kartellista, vaikka se olisikin suoraan 
osallistunut vain yhteen tai joihinkin sen olennaisista osa-alueista, jos se tiesi tai sen 
olisi ehdottomasti pitänyt tietää, että salainen yhteistyö, johon se osallistui, oli osa 
yleiskattavaa suunnitelmaa, johon kuuluivat kaikki kyseisen kartellin olennaiset osa-
alueet. Tällaisten olosuhteiden vallitessa se, ettei kyseinen yritys osallistunut suoraan 
kaikkiin yleiskattavan kartellin olennaisiin osa-alueisiin, ei vapauta sitä 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan rikkomiseen liittyvästä vastuusta919.

(595) Osapuolet ovat pyytäneet, että rikkomisen kokonaiskestosta vähennettäisiin vuoden 
1990 ja joulukuun 1992 sekä heinäkuun 1994 ja heinäkuun 1997 väliset ajanjaksot, 
jolloin kartellin toiminta oli vähäistä. Tältä osin riittää viittaus johdanto-osan 

  
916 EYVL L 319, 29.11.1974, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1/2003.
917 Asetuksen (ETY) N:o 2988/74 1 artiklan 2 kohta.
918 Asetuksen (ETY) N:o 2988/74 2 artiklan 1 kohta ja 2 artiklan 3 kohta.
919 Asia T-334/94, Sarrió vastaan komissio (Kok. 1998, s. II-1439, 168–169 kohta).
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(463)-(491) kappaleeseen, joissa komissio selvitti, ettei kartellin toiminta missään 
vaiheessa loppunut kokonaan. Bolidenin osallistumista kartelliin käsitellään 
(492)-(494) kappaleessa. Sopivaa määrää, jolla sakon perusmäärää korotetaan kultakin 
vuodelta, jona rikkominen jatkui, arvioidaan jäljempänä (ks. 20.3.6 kohta).

(596) Tämän vuoksi osapuolten vaatimukset rikkomuksen keston lyhentämisestä hylätään.

(597) Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että seuraavien yritysten olisi kannettava 
vastuu omasta rikkomuksestaan ja tämä päätös olisi osoitettava niille seuraavien 
ajanjaksojen osalta:

- Boliden AB, Boliden Fabrication AB ja Boliden Cuivre & Zinc S.A. 
yhteisvastuussa 3 päivästä kesäkuuta 1988 22 päivään maaliskuuta 2001
(12 vuotta ja 9 kuukautta);

- Austria Buntmetall AG ja Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H yhteisvastuussa 
27 ja/tai 28 ja/tai 29 päivästä elokuuta 1998 8 päivään heinäkuuta 1999 ja 
yhteisvastuussa Wieland Werke AG:n kanssa 9 päivästä heinäkuuta 1999 
22 päivään maaliskuuta 2001 (yhteensä 2 vuotta ja 6 kuukautta);

- Halcor S.A. yksin vastuussa 27 ja/tai 28 ja/tai 29 päivästä elokuuta 1998 
ainakin syyskuun alkuun 1999 (1 vuosi);

- HME Nederland BV yksin vastuussa 27/28/29 päivästä elokuuta 1998 
22 päivään maaliskuuta 2001 (2 vuotta ja 6 kuukautta);

- IMI plc, IMI Kynoch Ltd. ja IMI Yorkshire Copper Tube Ltd. yhteisvastuussa 
29 päivästä syyskuuta 1989 22 päivään maaliskuuta 2001 (11 vuotta ja 
5 kuukautta);

- KM Europa Metal AG yksin vastuussa 3 päivästä kesäkuuta 1988 22 päivään 
maaliskuuta 2001 (yhteensä 12 vuotta ja 9 kuukautta) ja yhteisvastuussa 
Tréfimétaux SA:n ja Europa metalli SpA:n kanssa 20 päivästä kesäkuuta 1995 
22 päivään maaliskuuta 2001;

- Europa Metalli SpA ja Tréfimétaux SA yhteisvastuussa 29 päivästä syyskuuta 
1989 19 päivään kesäkuuta 1995 ja yhteisvastuussa KM Europa Metal AG:n 
kanssa 20 päivästä kesäkuuta 1995 vuoteen 2001 (11 vuotta ja 5 kuukautta). 
Vuosien 1989–1995 osalta Europa Metalli SpA on vastuussa rikkomisesta EM-
LMI:n seuraajana;

- Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., 
DENO Holding Company, Inc. ja DENO Acquisition EURL yhteisvastuussa 
21 päivästä lokakuuta 1997 8 päivään tammikuuta 2001 (3 vuotta ja 
2 kuukautta);

- Outokumpu Oyj ja Outokumpu Copper Products Oy yhteisvastuussa 
29 päivästä syyskuuta 1989 22 päivään maaliskuuta 2001 (11 vuotta ja 
5 kuukautta);

- Wieland Werke AG yksin vastuussa 29 päivästä syyskuuta 1989 22 päivään 
maaliskuuta 2001 (11 vuotta ja 5 kuukautta) ja yhteisvastuussa Austria 
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Buntmetall AG:n ja Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H:n kanssa 9 päivästä 
heinäkuuta 1999 22 päivään maaliskuuta 2001.

20. OIKEUSKEINOT

20.1. Asetuksen (EY) N:o 1/2003 7 artikla

(598) Jos komissio katsoo, että perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa tai ETA-
sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaa on rikottu, se voi vaatia kyseessä olevia yrityksiä 
lopettamaan tällaisen rikkomisen asetuksen N:o (EY) 1/2003 7 artiklan nojalla.

(599) Vaikka kyseiset yritykset ovat ilmoittaneet komissiolle toteuttaneensa tarvittavat 
toimet heti komission tarkastusten jälkeen sen varmistamiseksi, etteivät niiden 
edustajat enää osallistu kilpailunvastaisiin kokouksiin tai muuhun salaiseen 
yhteistyöhön, on välttämätöntä varmistaa, että rikkominen on päättynyt. Komission 
onkin vaadittava yrityksiä, joilla tämä päätös on osoitettu, lopettamaan rikkominen 
(jos niin ei ole jo tehty) ja pidättymään vastedes sopimuksista, yhdenmukaistetuista 
menettelytavoista tai yhteenliittymien päätöksistä, joilla voi olla sama tai 
samankaltainen tavoite tai vaikutus kuin rikkomisella.

(600) Kieltoa olisi sovellettava salaisten kokousten ja monenvälisten tai kahdenvälisten 
yhteyksien lisäksi myös yritysten toimintaan, jos se koskee erityisesti yrityskohtaisten 
myyntitilastojen jakamista.

20.2. Asetuksen N:o 17 (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohta

(601) Asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan nojalla komissio voi määrätä 
yrityksille tai yritysten yhteenliittymille sakon, jos ne tahallaan tai tuottamuksesta 
rikkovat perustamissopimuksen 81 artiklaa ja/tai ETA-sopimuksen 53 artiklan 
1 kohtaa. Asetuksen N:o 17920 15 artiklan 2 kohdan mukaan, joka oli voimassa 
rikkomisen aikana, sakko on enintään 10 prosenttia kunkin rikkomiseen osallisen 
yrityksen edellisen tilikauden liikevaihdosta. Sama rajoitus on 
asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdassa.

(602) Sekä asetuksen N:o 17 asetuksen15 artiklan 2 kohdan että (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 
2 kohdan nojalla komission on sakon suuruutta määrättäessä on otettava huomioon 
rikkomisen vakavuuden lisäksi sen kesto. Määrätyssä sakossa on otettava huomioon 
mahdolliset raskauttavat tai lieventävät seikat,

(603) Tässä asiassa kartelli merkitsi perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja ETA-
sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan tahallista rikkomista. Kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien johtavat valmistajat, jotka olivat täysin tietoisia toimintansa 
sääntöjenvastaisuudesta, loivat yhdessä salaisen ja vakiintuneen järjestelmän, jolla 
rajoitettiin kilpailua tärkeällä teollisuudenalalla. Rikkomuksen tahallinen luonne käy 

  
920 Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 

28 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2894/94 5 artiklan nojalla 
”Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklassa [nykyisin 81 ja 82 artikla] [...] ilmaistut 
periaatteet täytäntöön panevia yhteisön säännöksiä on sovellettava soveltuvin osin”. 
(EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6).
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ilmi muun muassa osapuolten ilmaisemasta yhteisestä tavoitteesta valvoa yhdessä 
kuparisten vesi- ja viemäriputkien Euroopan markkinoita, yritysten omien lakimiesten 
oikeudellisista neuvoista (ks. esimerkiksi johdanto-osan (294) kappale) sekä niiden 
kartellin salaamiseksi toteuttamista varotoimista (ks. viitteet (449) ja 
(450) kappaleessa). Outokumpu ei välillä osallistunut johtotason kokouksiin, koska se 
oli huolissaan siitä, olivatko kokoukset kilpailusääntöjen nojalla laillisia (ks. johdanto-
osan (322) ja (329) kappale).

20.3. Sakkojen perusmäärä

(604) Sakkojen perusmäärä määritellään rikkomuksen vakavuuden ja keston mukaan.

20.3.1. Vakavuus

(605) Arvioidessaan rikkomisen vakavuutta komissio ottaa huomioon rikkomuksen 
luonteen, sen todellisen vaikutuksen markkinoihin, jos se on todettavissa, ja 
merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden koon.

20.3.1.1. Rikkomuksen luonne

(606) Tarkasteltavana olevassa asiassa rikkominen koostuu pääasiassa markkinoiden 
jakamisesta ja hintojen vahvistamisesta, jotka ovat luonteeltaan kaikkein vakavimpia 
kilpailunrajoituksia. Komissio katsoo sen vuoksi, että tässä asiassa on kyse 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan 
hyvin vakavasta rikkomisesta.

(607) Wieland esittää, että kartellit ovat luonteeltaan salaisia ja että niiden seurauksena on 
”yleiselle edulle koituva haitta”. Tämä on ollut lainsäätäjän motiivina 
perustamissopimuksen 81 artiklaa luotaessa. Lisäksi se on jo otettu huomioon 
sakkojen määrittämistä koskevissa oikeudellisissa puitteissa eikä sitä voida soveltaa 
toistamiseen rikkomisen erityisen vakavuuden perustelemiseksi921.

(608) Komissio huomauttaa, että perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa määritellyn 
rikkomisen toteaminen ei liity mitenkään rikkomisen vakavuuteen. Kaikessa kyseisen 
artiklan rikkomisessa ei ole kyse kartellista, eikä kaikkea rikkomista luokitella hyvin 
vakavaksi. Rikkomisen vakavuudella on merkitystä nimenomaan sakkojen 
määrittämisessä (ks. johdanto-osan (605) kappale). Sakkoja määrittäessään komission 
on myös arvioitava rikkomisen vaikutuksia. Komissio pitää salaisia vakavia kartelleja 
eräänä kilpailusääntöjen rikkomisen vakavimmista muodoista. Tässä päätöksessä 
osapuolten osallistuminen kartelliin tarkoittaa, että ne rikkoivat perustamissopimuksen 
81 artiklan 1 kohtaa. Kartellin salassapidolla ja asiakkaille koituneella vahingolla on 
merkitystä arvioitaessa rikkomisen vakavuutta (sen luonnetta ja vaikutusta 
markkinoihin).

20.3.1.2. Rikkomisen todelliset vaikutukset

(609) Boliden, Halcor, IMI, Outokumpu, KME ja Wieland (sekä BMA) ovat aikaisemmissa 
lausunnoissaan ja vastauksissaan väitetiedoksiantoon esittäneet useita perusteluja 
osoittaakseen, että kartellilla ei ollut lainkaan vaikutusta tai vain rajallinen vaikutus 

  
921 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 91–97 kohta.
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markkinoihin, mikä johtui useista tekijöistä, kuten ylikapasiteetista, ostajien 
neuvotteluvoimasta, vaikeasta taloudellisesta tilanteesta ja sopimusten löyhästä 
soveltamisesta.

Osapuolten perustelut922

(610) KME uskoo, että kuluttajille ei juuri aiheutunut haittaa järjestelyistä. Itse asiassa se 
uskoo, että ainakin yksinkertaisten vesi- ja viemäriputkien osalta ”lopputulos oli 
kaiken kaikkiaan sama kuin jos kartellia ei olisi ollut olemassa”923.

(611) KME väittää, että se hyötyi järjestelyistä hyvin vähän, jos lainkaan924. Se väittää, että 
Wielandin muistiossa 10 päivältä kesäkuuta 1998 ei sanota, mistä ylimääräinen tuotto oli 
peräisin eli markkinatilanteen kohenemisesta ja/tai EDWD-kokouksista. Muistion laatinut 
työtekijä viittasi yleisesti tuottotilanteen paranemiseen markkinoilla. Vaikka HME ei tuohon 
aikaan osallistunutkaan EDWD-kokouksiin, sekin sai noin 11 miljoonan Saksan markan 
ylimääräisen tuoton925. KME kiistää ylimääräistä tuottoa koskevat todistajan lausumat926.
KME huomauttaa, että kesäkuussa 1988 Saksan muokkauslisä nousi […] euroon kilolta. 
Kesäkuussa 1995 muokkauslisä oli noussut […] prosenttia […] euroon kilolta. Samaan 
aikaan elinkustannukset olivat Saksassa nousseet yli 20 prosenttia (esimerkiksi inflaation 
takia)927. KME esittää, että on hyvin vaikea arvioida puolueettomasti sääntöjenvastaisesti 
hankittuja voittoja, sillä tuoton kasvamiseen voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten inflaatio, 
raaka-ainekustannusten kohoaminen ja työvoimakustannusten kasvu. Arvion tekeminen 
edellyttäisi siten perusteellista taloudellista analyysia928.

(612) Osoittaakseen, ettei järjestelyillä ollut vaikutusta hintoihin, KME esitti NERA 
Economic Consultingin asiantuntijaekonomistien laatiman raportin ”An Analysis of the 
Impact of Industry Information Exchanges on Copper Tube Prices in Europe, 
Plumbing Tubes” (jäljempänä ’KME:n NERA-raportti’). Mainitussa KME:n 
pyynnöstä laaditussa raportissa analysoidaan, nousivatko KME:n ja sen tytäryhtiöiden 
perimät hinnat ja kuinka paljon kilpailijoiden 1990-luvulla käymien keskustelujen 
tuloksena. Analyysi perustuu tiedostoon, joka on muodostettu KME:n toimittamista 
saatavilla olevista laskutus- ja asiakastiedoista ja joka sisältää kaikkien asiakkaiden 
tilaukset ja toimitetut määrät vuosina 1990–2002. NERA-raportin keskeiset tulokset 
ovat seuraavat: ”Kupariputkien tuottajien yhteydenpidolla ei ollut minkäänlaista 
vaikutusta Europa Metallin ja Tréfimétaux’n tuotteistaan asiakkailta laskuttamiin 
lopullisiin hintoihin. Yksinkertaisia vesi- ja viemäriputkia koskevat KME AG:n 
keskustelut kilpailijoiden kanssa eivät vaikuttaneet hintoihin, joita asiakkailta 
laskutettiin yksinkertaisista vesi- ja viemäriputkista. KME AG:n WICU- ja 
Cuprotherm-putkista perimät hinnat nousivat yrityksen oltua yhteydessä 
kilpailijoihin.” KME:n mukaan raportti osoittaa, että kilpailijoiden yhteistyöllä oli 
hintoihin vain vähäinen vaikutus, joka rajoittui pelkästään WICU- ja Cuprotherm-
putkiin. Koska ”todellinen vaikutus” on eräs kolmesta keskeisestä tekijästä 

  
922 Eräät osapuolista esittivät seuraavat perustelut lieventävänä asiana, mutta analyyttisistä syistä niitä 

käsitellään tässä kohdassa.
923 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 190–289 kohta.
924 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 458–461 kohta.
925 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 462–465 kohta.
926 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 466–471 kohta.
927 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 471 kohta.
928 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 472–474 kohta.
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arvioitaessa rikkomisen vakavuutta, taloudellisten vaikutusten puuttuminen on otettava 
huomioon929. KME korostaa, että osanottajien ja erityisesti KME:n, Outokummun ja 
Halcorin lausunnot vahvistavat, ettei järjestelyillä ollut vaikutusta hintoihin930.
Lopuksi, Yhdysvaltojen ja Euroopan muokkauslisien vertailu osoittaa, että hinnat 
olivat Euroopassa huomattavasti alhaisemmat931.

(613) Outokumpu toimitti komissiolle ”Economic context of the European copper tubes 
industry” otsikoidun muistion Euroopan kupariputkiteollisuuden taloudellisesta 
tilanteesta osoittaakseen kartellin rajallisen vaikutuksen markkinoihin932. Outokumpu 
selitti, että järjestelyillä ei juuri ollut vaikutusta markkinoihin. Yhteistyö ei koskenut 
kaikkia tuottajia eikä se ollut jatkuvaa, lisäksi yhteistyö oli melko hajanaista ja 
kausittaista eikä suunniteltuja tavoitteita ollut käytännössä saavutettu933. Yhteistyö 
koski ainoastaan muokkauslisää934.

(614) Outokumpu selitti, että 1990-luvun alusta Outokummun jalostushintojen kehitys on 
ollut epätasaista ja on vastannut yleistä talouskehitystä935. Siksi Outokumpu katsoo, 
että yhteistyö ei ole vääristänyt hintoja, vaan useat seikat ovat taanneet hintojen 
itsenäisen kehityksen936. Pitkään jatkunut ylikapasiteettitilanne ja kilpailu 
mahdollistivat kustannuksiin perustuvan hinnoittelun vain satunnaisesti, jos lainkaan. 
Hinnat määräytyivät enimmäkseen kilpailun perusteella. Ostajilla oli 
neuvotteluvoimaa937. Outokummun mukaan hinnat nousivat Saksan yhdentymisen 
johdosta (1990–1993). Vuosista 1993–1997 lähtien tilanne vakiintui. Hyvä hintataso 
synnytti lisää kapasiteettia, joka johti liikatarjontaan. Sen seurauksena hinnat laskivat. 
Vuosista 1999–2000 lähtien teollisuusputkien erittäin korkea kysyntä johti kapasiteetin 
siirtymiseen pois vesi- ja viemäriputkista. Tarjonnan puute nosti hintoja.

(615) Wieland puolestaan ei kiistä, etteikö kartellilla olisi ollut vaikutuksia mutta väittää 
niiden olleen melko vähäiset ja vaihtelevat. Se väittää, että tiettyjen jaksojen aikana 
hinnat jopa olivat kilpailun mukaisella tasolla sopimusten soveltamisen 
keskeyttämisen vuoksi.

(616) Väitteensä tueksi Wieland toimitti (deflatoimattoman) muokkauslisänsä kehitystä 
kuvaavat luvut ja huomautti, että vuoden 2000 muokkauslisä olisi deflatoituna 
70 prosenttia vuoden 1989 arvosta. Wieland katsoo, ettei rikkomisen ja hintojen 
kohoamisen välillä ollut yhteyttä938.

(617) Lisäksi Wieland korostaa, että tavoitehinnat asetettiin korkeintaan hieman 
hypoteettisten kilpailuhintojen yläpuolelle. Wieland väittää myös KME:n tavoin, että 
rikkomisen vakavuuden määrittämiseksi komission on otettava huomioon, ettei 
kartellista koitunut osanottajille taloudellista hyötyä.

  
929 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 190–201 kohta.
930 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 202–204 kohta.
931 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 204–207 kohta.
932 Asiakirja-aineiston sivut 23716–23754.
933 Ks. 17624.
934 Ks. 17625.
935 Ks. 17625.
936 Ks. 17625.
937 Ks. 17625.
938 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 45 ja 46 kohta.
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(618) Wielandin mukaan rikkomisella oli vähäinen vaikutus kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien markkinoihin seuraavista syistä: ostajien neuvotteluvoima 
(ks. johdanto-osan (171) kappale), sopimusten rajoittaminen koskemaan vain tiettyjä 
asiakkaita, tuottajien ylikapasiteetti, jatkuvasti vaikea markkinatilanne ja järjestelyjen 
soveltaminen vain osaan markkinoista939. Muita syitä kuvataan seuraavissa johdanto-
osan kappaleissa.

(619) Ensinnäkin Wieland esittää, että vaihdetut tiedot olivat yleisesti saatavissa. 
Tietojenvaihto ei siis voinut vääristää kilpailua940.

(620) Toiseksi Wieland selitti, että kartellin luonne oli puolustuksellinen. Järjestelyjen 
ensisijaisena tavoitteena ei sen mukaan ollut hintojen korottaminen vaan pikemminkin 
hintojen laskun estäminen941. Tavoitehintoja koskevat satunnaiset keskustelut eivät sen 
mielestä riitä toisenlaisen arvion perusteeksi. Hinnat mukautettiin aina 
markkinaolosuhteisiin lisäalennuksia myöntämällä942. Keskustelut koskivat ainoastaan 
hintojen yhtenäistämistä eivätkä niiden korottamista943. Markkinajohtaja mukautti 
hinnat markkinaolosuhteisiin joko nostamalla tai laskemalla niitä944. Järjestelyistä 
huolimatta teollisuudenala ei ollut kannattava, mistä ovat osoituksena 
vuosina 1988-2002 tapahtuneet konkurssit ja yritysostot945.

(621) Kolmanneksi Wieland esitti, että muiden kuin eurooppalaisten kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien tuottajien, kartelliin kuulumattomien tuottajien ja jopa kartellin 
jäsenten hintakilpailu varmisti hintojen luonnollisen kehityksen946. Kartellin jäsenten 
markkinaosuudet olivat liian pienet, jotta kartellin osanottajat olisivat voineet hallita 
markkinoita. Wieland katsoo, että 11 päivänä joulukuuta 1998 laaditun muistion 
mukaan Halcor, HME, Boliden ja BMA, joiden yhteenlaskettu markkinaosuus oli 
noin 22,2 prosenttia (eikä 20,8 prosenttia, kuten Wieland oli alun perin arvioinut), 
aiheuttivat huomattavasti kilpailupainetta947. Osapuolet menettivät 
markkinaosuuksiaan948, ja niiden oli kilpailtava muiden materiaalien kanssa949.

(622) Neljänneksi Wieland ilmoittaa, että järjestelyjä ei pantu täytäntöön. Toimitetut tiedot 
eivät pitäneet paikkaansa, järjestelyt olivat tehottomat eikä niitä pantu täytäntöön950.
Suuret hinnanvaihtelut ja hintojen laskeminen jopa 30 prosenttia ovat ristiriidassa 
toimivan kartellin kanssa951. Tehokasta valvontajärjestelmää ei ollut952, ja valvonta 
perustui ainoastaan osapuolten toimittamiin lukuihin953. Eräiden ajanjaksojen ja 

  
939 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 47 kohta.
940 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 48 ja 49 kohta.
941 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 50 kohta.
942 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 51 kohta.
943 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 52 kohta.
944 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 52 kohta.
945 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 53 kohta.
946 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 54–60, 62–66 kohta.
947 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 63 kohta. Ks. sivu 23002.
948 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 67 kohta.
949 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 68 ja 69 kohta.
950 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 70 kohta.
951 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 71 kohta.
952 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 72 kohta.
953 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 73 kohta.
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maiden osalta valvontaa kuitenkin helpottivat vientitilastot954. Sovittuja alennuksia ei 
noudatettu955. Kilpailijat huijasivat toisiaan eri tavoin, mikä johti hintojen laskuun956.

(623) Halcor esittää, että kartelliin osallistuminen ei vaikuttanut millään tavalla sen 
toimintaan markkinoilla957. Halcor pyytää komissiota todistamaan, että näytön 
perusteella osoitettu Halcorin toiminta rikkoi kyseisissä olosuhteissa 
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ottaen huomioon, että Halcoria oli 
painostettu osallistumaan, sen rooli laittomassa järjestelmässä oli vähäinen, se ei 
pannut mitään sopimuksista täytäntöön, määrien jakamista koskeva järjestelmä oli 
luonteeltaan yksisuuntainen ja siitä oli hyötyä ainoastaan viiden suuren tuottajan 
ryhmälle eikä järjestelyillä ole osoitettu olleen todellista vaikutusta markkinoihin.

(624) IMI toimitti komissiolle tutkimuksen ”Conditions in the Copper plumbing tube 
industry 1987-2001” kuparisten vesi- ja viemäriputkien toimialan olosuhteista 
vuosina 1987–2001. Tutkimuksessa todetaan, että kyseinen ala muistuttaa monin 
tavoin kypsiä hyödyketuotteiden markkinoita ja että alalla esiintyi jatkuvasti 
huomattavaa ylikapasiteettia vuosina 1990–2001. Tilanne johti nettomarginaalien (ja 
muokkauslisien) laskuun keskeisillä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan 
markkinoilla kyseisellä kaudella. Vaikka YCT:n marginaalit paranivat 
vuosina 1992-1996, tämä johtui poikkeuksellisista olosuhteista (kysynnän 
räjähdysmäinen kasvu Saksan markkinoilla, Yhdistyneen kuningaskunnan tuottajien 
kannalta poikkeuksellisen edullinen valuuttakurssi, muiden kupariputkien kuin vesi- ja 
viemäriputkien markkinoiden laajeneminen, mikä johti kapasiteetin poistumiseen vesi-
ja viemäriputkien alalta). Tutkimuksessa todetaan myös, että kansallisten tuottajien 
osuudet niiden omista kotimarkkinoista pienenivät muiden eurooppalaisten tuottajien 
hyväksi. Kansalliset tuottajat säilyivät silti yleensä markkinajohtajina 
kotimarkkinoillaan. Tutkimuksessa viitataan riippumattomien markkinatutkijoiden 
vuosina 1993–2000 julkaisemiin raportteihin, joiden mukaan alalla esiintyi voimakasta 
hintakilpailua. Lopuksi tutkimuksessa esitetään, että jakelijoilla ja putkitarvikkeiden 
tukkukauppiailla oli huomattava neuvotteluvoima, ja väitetään niiden hyödyntäneen 
sitä.

(625) Hintakeskustelujen vaikutusta Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoihin arvioidaan 
myös NERA Economic Consultingin tutkimuksessa ”An Analysis of the Impact of the 
Alleged Cartel in the UK Market for Copper Plumbing Tubes” (jäljempänä ’IMI:n 
NERA-raportti’), joka on laadittu IMI plc:n pyynnöstä. Se perustuu IMI:n 
liiketietoihin maaliskuusta 1988 elokuuhun 2003. Liiketiedot on esitetty 
yhteenlaskettuina kuukausittain, jolloin tuloksena on aikasarja, joka käsittää […]
kuukausittaista havaintoa Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilta. Samoin kuin 
KME:n NERA-raportissa tässäkin käytetään dummy-muuttujaa mittaamaan 
keskustelujen vaikutusta hintoihin. IMI:n NERA-raportissa verrataan hintatasoa 
kausina, jolloin hinnoista ei keskusteltu, hintatasoon kausina, jolloin hintakeskusteluja 
käytiin (ajallinen vertailu). Useiden muuttujien avulla kontrolloidaan kysynnän 
muutoksia ja kustannustekijöitä sekä aikatrendiä. Tutkimuksessa on mitattu useita 
mallivaihtoehtoja. Lisäksi on käytetty toista menetelmää, jossa mitataan kupariputkien 

  
954 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 74–76 kohta.
955 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 77 ja 78 kohta.
956 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 79–84 kohta.
957 Ks. Halcorin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 5.1–5.7 kohta.
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hintojen ja muiden kontrollimuuttujien pitkäaikaista suhdetta kartellin ajalta. Näiden 
arvioiden perusteella arvioidaan, millainen hintataso olisi kartellin jälkeisellä 
ajanjaksolla, jos hintakeskusteluja edelleen käytäisiin. Näin saatua arviota verrataan 
todelliseen hintaan kartellitutkimuksen jälkeen huhtikuusta 2001 joulukuuhun 2002. 
IMI:n NERA-raportin keskeinen havainto on, että ”kauppahintojen arvellaan 
nousseen kartellin takia enintään […]–[…] % riippuen sovellettavasta menetelmästä. 
Kaikki nämä arvioidut hinnankorotukset ovat kuitenkin tilastollisesti merkityksettömiä 
eli suurella todennäköisyydellä kartelli ei vaikuttanut hintoihin lainkaan…”.

(626) Lopuksi IMI toimitti komissiolle toisen raportin, ”Financial performance of IMI plc’s 
Copper plumbing tube Business 1989-2001”, joka käsitteli IMI plc:n taloudellista 
tulosta kuparisten vesi- ja viemäriputkien alalla vuosina 1989–2001. Raportissa 
väitetään, että vaikka YCT:n ilmoitettu liikevoitto vuosina 1989–2001 vaihteli 
vuoden 1992 […] […]vuoden 1996 […] miljoonan Englannin punnan voittoon 
(verojen jälkeen), tämä ei kuvaa IMI:lle kupariputkien alalta kertynyttä tuottoa.
[Tiivistelmä IMI:n toimittamista liiketoiminnallisista tiedoista] Outokumpu on 
esittänyt vastaavia perusteita, jotka koskevat sen kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
tuotannonalan heikkoa kannattavuutta.

Komission näkemys

Yleiset huomiot

(627) Komissio korostaa, että KME:n esittämästä oikeuskäytännön tulkinnasta poiketen 
rikkomisen todellinen vaikutus markkinoihin ei ole keskeisin tekijä arvioitaessa 
rikkomisen vakavuutta, sillä se on vain yksi kolmesta seikasta: rikkomuksen luonne, 
sen todellinen vaikutus ja merkitykselliset maantieteelliset markkinat (ks. johdanto-
osan (605) kappale). Jokaisen mainitun tekijän mukaisesti rikkomusta arvioidaan sen 
vakavuuden mukaan. Lisäksi. riippumatta komission havainnosta, jonka mukaan 
kilpailusääntöjen rikkomisella oli kilpailua rajoittava vaikutus, komission 
määritellessä rikkomista hyvin vakavaksi sillä seikalla, että järjestelyllä oli kilpailua 
rajoittava tavoite, mikä on itsessään hyvin vakavaa, on enemmän merkitystä kuin 
rikkomisen vaikutuksiin liittyvillä tekijöillä. Sopimuksen tai yhdenmukaistetun 
menettelytavan mahdollinen vaikutus normaaliin kilpailuun ei sen vuoksi ole 
ratkaiseva peruste arvioitaessa sakon asianmukaista määrää. Kuten oikeuskäytännössä 
vahvistetaan, menettelytavan suunnitelmallisuuteen ja siten sen tarkoitukseen 
liittyvillä seikoilla voi nimittäin olla suurempi merkitys kuin sen vaikutuksiin 
liittyvillä seikoilla, ”varsinkin niiden liittyessä sellaisinaan vakaviin rikkomisiin kuten 
hintojen vahvistamiseen ja markkinoiden jakamiseen”958.

(628) Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut asiassa ADM, että ”tästä seuraa 
ensinnäkin, että hintajärjestelyjen osalta on todettava, että asianomaiset yritykset ovat 
sopimusten avulla todellisuudessa kyenneet saavuttamaan korkeamman hintatason 
kuin taso, joka ilman yhteistoimintajärjestelyä olisi vallinnut”959. Komission ei 
tarvitse esittää tarkkaa määrällistä arviota siitä, missä määrin hinnat poikkesivat 
hinnoista, joita olisi saatettu soveltaa ilman näiden järjestelyjen olemassaoloa. Asiaa ei 

  
958 Asia T-141/94, Thyssen Stahl v. komissio (Kok. 1999, s. II-347, 635–636 kohta).
959 Asia T-224/00, Archer Daniels Midland Company ym. v. Euroopan yhteisöjen komissio, tuomio 

9.7.2003 (ei vielä julkaistu), 151 kohta.
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voida aina mitata luotettavasti, sillä tuotteiden hintakehitykseen ovat saattaneet 
samanaikaisesti vaikuttaa useat ulkoiset tekijät, minkä vuoksi on erittäin vaikeaa tehdä 
johtopäätöksiä kaikkien mahdollisten syy-yhteysvaikutusten suhteellisesta 
merkityksestä. Itse asiassa tämä vaikeus käy ilmi osapuolten väitteistä, jotka koskevat 
hintatasoon vaikuttaneita eri tekijöitä, ja rikkomuksen kesto pahentaa sitä edelleen.

(629) Vaikka asiakirja-aineiston eräiden osien perusteella voidaan arvioida huolellisesti 
rajoitetun aikavälin osalta kartellin vaikutusta hintoihin, komission on mahdotonta 
päätellä tarkalleen, miten hinnat olisivat kehittyneet rikkomuksen aikana ilman 
kartellia. Kuten asiassa ADM960 todettiin, se seikka, että kartellin osanottajat 
ilmoittivat toisilleen myyntimääränsä ja hintatasonsa, oli omiaan vaikuttamaan niiden 
toimintaan sekä kartellin sisällä että markkinoilla.

(630) Komissio toteaa edelleen, että järjestelyjen tarkoituksena ei ollut ainoastaan nostaa 
hintoja vaan erityisesti estää hintoja laskemasta markkinavoimien määrittämällä 
vauhdilla. Hintoihin vaikuttaminen määrien rajoittamisella ja tavoitehintoja 
asettamalla oli nimittäin koko kartellijärjestelyn perusta. Järjestelyihin osallistuneiden 
talouden toimijoiden senaikaisten arvioiden sekä eräiden muiden seikkojen perusteella 
voidaan todeta, että hinnat olivat korkeammat kuin ne olisivat olleet normaalissa 
kilpailutilanteessa. Tämä kuten myös muut johdanto-osan (452)–(454) kappaleessa 
esitetyt selitykset mahdollistavat sellaisen päätelmän, että järjestelyt toteutettiin.

(631) Kiistääkseen kartellin merkittävän vaikutuksen markkinoihin osapuolet ovat esittäneet 
kahdenlaisia perusteluja, joista toisten mukaan järjestelyillä ei ollut minkäänlaista 
vaikutusta hintoihin (tai ne eivät johtaneet hinnankorotuksiin) ja toisten mukaan 
järjestelyt eivät hyödyttäneet taloudellisesti siihen osallistuneita yrityksiä.

(632) Eräät osapuolet ovat esittäneet ensin mainittujen perustelujen tueksi johdanto-osan 
(612) ja (625) kappaleessa mainittuja taloudellisia/ekonometrisia tutkimuksia. 
Alustavana huomautuksena todettakoon, että oikeuskäytännön mukaan kartellin 
vaikutusta ei tarvitse arvioida yhden yrityksen tai edes konsernin tasolla vaan koko 
kartellin tasolla. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että ”Ottaessaan kantaa 
kilpailusääntöjen rikkomisen vaikutusten huomioonottamiseen ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuimen ei ole tarvinnut tutkia yritysten yksilöllistä 
käyttäytymistä, koska kuten se toi perustellusti esiin 280 kohdassa, sakon yleistä tasoa 
määritettäessä ei ollut otettava huomioon vaikutuksia, jotka johtuvat tietyn yrityksen 
omaksumakseen väittämästä käyttäytymisestä, vaan sen kilpailusääntöjen rikkomisen 
kokonaisuuden vaikutukset, johon yritys on osallistunut”961. Sen vuoksi on syytä 
päätellä, että kartellin vaikutusta yhteen tai vain muutamaan yritykseen tutkiva raportti 
ei vastaa oikeuskäytännössä esitettyjä vaatimuksia eikä sitä sen vuoksi voida pitää 
tässä suhteessa ratkaisevana. Tämä koskee myös muiden osapuolten esittämiä muita 
perusteita vaikutuksista, joiden ne väittävät kohdistuneen niihin yksitellen.

Vaikutus hintoihin

(633) Edellä esitetyistä perusteluista huolimatta komissio tutki huolellisesti kaikki tiedot 
arvioidakseen kartellisopimuksen vaikutuksia markkinahintoihin. Ensinnäkin 

  
960 Archer Daniels Midland Company ym. v. komissio, 279 kohta.
961 Komissio v. Anic Partecipazioni SpA, 152 kohta.
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rikkomisen vaikutuksia hintoihin tiettyinä ajanjaksoina kuvaavia johtajien lausuntoja 
on verrattu osapuolten ilmoittamaan todelliseen hintakehitykseen. Toiseksi komissio 
tutki huolellisesti osapuolten toimittamat ekonometriset todisteet (KME:n ja IMI:n 
NERA-raportit).

(634) Näiden arvioiden perusteella komissio katsoo, että hintojen osalta järjestelyt olivat 
ainakin osan aikaa tehokkaat. Vaikka huomattavia vaikutuksia hintoihin voidaan 
todeta useimmilla markkina-alueilla, tietojen perusteella rikkomisen vaikutukset 
näyttäisivät olleen suurimmat Saksan markkinoilla Cuprotherm- ja WICU-tuotteiden 
osalta.

(635) Vaikutusten arvioimiseksi olisi myös otettava huomioon, että järjestelyyn osallistuvien 
kuparisten vesi- ja viemäriputkien tuottajien osuus Euroopan talousalueen 
markkinoista oli enimmillään 84,6 prosenttia. Koska komissio ei periaatteessa ota 
kansallisia järjestelyjä mukaan analyysiinsa, kyseinen luku näyttää olevan aivan liian 
alhainen. Itse asiassa osapuolten mukaan useat ”kilpailijat”, mukaan lukien jakelijat, 
osallistuivat kansallisiin kartelleihin (tarkempien tietojen osalta ks. viitteet johdanto-
osan (106) ja (107) kappaleessa).

(636) Komissio päättelee, että kuparisten vesi- ja viemäriputkien hinnat kehittyivät 
vuosina 1989–2001 ehdottomasti eri tavalla kuin ne olisivat kehittyneet vapaissa 
kilpailuolosuhteissa eli ilman kartellia.

(637) Kuten aiemmin todettiin, Wieland myönsi, että hinnat asetettiin korkeintaan hieman 
hypoteettisten kilpailuhintojen yläpuolelle (ks. johdanto-osan (617) kappale). Wieland 
myönsi lisäksi, että tiettyjen jaksojen aikana hinnat jopa olivat kilpailun mukaisella 
tasolla sopimusten soveltamisen keskeyttämisen vuoksi (ks. johdanto-osan
(615) kappale). KME ja Outokumpu myöntävät, että järjestelyt vaikuttivat hintoihin, 
mutta pitävät vaikutusta vähäisenä (ks. johdanto-osan (610) ja (613) kappale). KME:n 
NERA-raportissa todettiin, että KME AG:n WICU- ja Cuprotherm-putkista perimät 
hinnat nousivat yrityksen oltua yhteydessä kilpailijoihin (ks. johdanto-osan
(612) kappale).

(638) Useat asiakirja-aineiston osat osoittavat, että ainakin osan aikaa järjestelyt olivat 
tehokkaat.

(639) Eräs johtotason osanottaja kertoi kartellijärjestelyjen olleen vuodesta 1988 
vuoden 1995 puoliväliin erittäin tehokkaat (ks. johdanto-osan (213) kappale). Hänen 
selityksensä mukaan muokkauslisä kasvoi järjestelyjen ansiosta kyseisellä ajanjaksolla 
Belgiassa yli 30 prosenttia. Saksassa paikallisten SANCO-tuottajien järjestelyjen 
ansiosta saaman ylimääräisen tuoton arvioitiin olevan noin yksi euro kilolta 
vuoden 1995 lopussa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa muokkauslisä kaksinkertaistui 
kyseisellä ajanjaksolla962. Muellerin mukaan osapuolten harjoittama hintojen 
vahvistaminen nosti kupariputkien hintoja kaikkiaan noin 60 prosenttia huhtikuusta 
marraskuuhun 1994 (ks. johdanto-osan (277) kappale)963. Tämä vastaa kokeellisesti 
havaittua hinnankorotusta. Esimerkiksi IMI:n NERA-raportissa todetaan IMI:n 
kauppahintojen nousseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa […] punnasta kilolta 

  
962 Ks. 33432, 33433.
963 Ks. 15951.
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(huhtikuussa 1994) […] puntaan kilolta (marraskuussa 1994). Tämä vastaa 
[…] prosentin hinnannousua huhtikuusta marraskuuhun 1994. Jos tarkastellaan 
hieman pidempää ajanjaksoa marraskuusta 1993 huhtikuuhun 1995, hinnat nousivat 
[…] punnasta […] puntaan kilolta, mikä merkitsee […] prosentin hinnankorotusta. 
Komissio huomauttaa, että Muellerin vahvistama kupariputkien hinnan kohoaminen 
kaikkiaan noin 60 prosenttia vastaa suunnilleen muokkauslisän kaksinkertaistumista, 
kuten eräs kokouksiin aiemmin osallistunut henkilö on todennut. Kyseisen entisen 
johtotason osanottajan lausunto perustuu muistikuviin, joiden perusteella henkilö 
vastasi suullisessa haastattelussa komission esittämiin kysymyksiin. Lausuntoa ei 
voida pitää epäluotettavana, vaikka todistaja ei muistanut tarkkaan hinnankorotusta tai 
ajanjaksoa, jolloin hintojen vahvistaminen onnistui. Osapuolet eivät varsinaisesti 
kiistäneet väitetiedoksiannossa kuvattua hintojen kohoamista Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa IMI:tä ja KME:tä lukuun ottamatta. IMI:n vastaväitteet tuntuvat 
yllättäviltä, sillä IMI itse ehdotti tiettyä hinnoittelutoimintaa, joka pantiin täytäntöön 
onnistuneesti (ks. johdanto-osan (277) kappale). KME:n tutkimuksessa ei oteta kantaa 
tai analysoida hintojen kehitystä nimenomaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 
Lisäksi Boliden ilmoitti suullisessa kuulemistilaisuudessa vahvistavansa entisen 
kartellikokousedustajansa lausunnon. Komissio katsoo siis, että hintojen on osoitettu 
nousseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 1994 kaikkiaan […] prosenttia 
hintakeskustelujen seurauksena. Komissio huomauttaa, että vaikka suuren 
tuottajaryhmän Euroopan tason kokouksia ei mahdollisesti järjestetty enää D osassa 
kuvatun keväällä 1994 pidetyn viimeisen kokouksen jälkeen, hinnat nousivat edelleen 
Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla ainakin huhtikuuhun 1995 saakka.

(640) Talouden toimijoiden analyysissa 10 päivältä kesäkuuta 1998 (johdanto-osan (180), 
(181) ja (321) kappale) todettiin, että vuoden 1998 viiden ensimmäisen kuukauden 
aikana ”ylimääräinen tuotto” Saksan markkinoilla kasvoi keskimäärin 
30 Saksan markkaa % kg964. Tämän hinnankorotuksen perusteella KME-konsernin 
arvioitiin saaneen Saksassa kyseisenä aikana 3,9 miljoonan Saksan markan 
ylimääräisen tuoton. Komissio katsoo, että ilmaus ”ylimääräinen tuotto” viittaa 
lisääntyneisiin tuloihin eikä liikevoittoon.

(641) Heinäkuusta 1997 lähtien ”ylimääräinen tuotto” Saksasta nousi noin 70 Saksan 
markkaa % kg, joten ”ylimääräinen tuotto on vielä huomattavasti suurempi”965. Jos 
laskentaperusteena käytetään ”vain 30 Saksan markkaa % kg”, Wielandin saama 
lisätuotto oli 1,54 miljoonaa Saksan markkaa. Ranskan ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan osalta ”ylimääräisen tuoton” arveltiin olevan suunnilleen sama kuin 
Saksassa, sen sijaan Alankomaissa se oli jonkin verran pienempi ja Espanjassa 
huomattavasti pienempi (Wieland ilmoitti, että Espanjassa sen oli lisättävä 
osuuttaan)966. Parantuneiden hintojen perusteella HME:n arvioitiin saaneen 
vuonna 1998 lisävoittoa 11 miljoonaa Saksan markkaa vuoteen 1997 verrattuna, jos 
laskentaperusteena käytetään 15 000 tonnin vuosituotantoa967.

(642) Wielandin sisäisessä muistiossa 10 päivältä kesäkuuta 1998 todetaan seuraavaa: 
”Hintatilanne: Kesäkuussa 1997 tekemiemme sisäisten löydösten jälkeen 

  
964 Ks. 8602.
965 Ks. 8602.
966 Ks. 8603.
967 Ks. 8604.
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tuotantohinnat ovat nousseet keskimäärin 70 Saksan markkaa viidellä 
tavoitemarkkina-alueella… erot Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ovat 
liian suuret. Ne ovat noin 100 Saksan markkaa.” KME kiistää hinnannousun liittyneen 
kartellin toimintaan. Tueksi KME esittää, että HME ei osallistunut tuona ajanjaksona 
EDWD-kokouksiin. Komissio huomauttaa kuitenkin, että Wielandin muistio on 
päivätty 10 päivänä kesäkuuta 1998 eli Wielandin ja KME:n kokouksen jälkeisenä 
päivänä, ja Wielandin mukaan se on puolueettomasti laadittu kartellikokouksen 
raportti (ks. johdanto-osan (180) ja (226) kappale). Lisäksi KME:n mukaan HME oli 
mukana Alankomaita koskeneessa kansallisessa kartellissa.(ks. johdanto-osan
(489) kappale). Tämä saattaa selittää, miksi sisällytti muistioon analyysin kartellin 
hyödyistä HME:lle. Toinen syy voi olla, että HME hyötyi muiden kartellijärjestelyistä, 
jotka kattoivat Benelux-maat tai vaikuttivat Benelux-maihin.

(643) Erään Muellerin johtajan samanaikaisissa muistiinpanoissa (ks. johdanto-osan 
(335) kappale) vahvistetaan hinnannousu968. Muokkauslisät969 nousivat heinäkuusta 
1997 lokakuuhun 1998 seuraavasti:

- Saksa: 145:stä 200:aan (Saksan SANCO), 75:stä 170:een (Euro SANCO), 
60:stä 140 Saksan markkaan (maahantuojat); lisäksi sovittiin strategiasta 
hintojen nostamiseksi edelleen 30–45 Saksan markkaa;

- Ranska: 103:sta tai 92:sta 177–187 Saksan markkaan (TMX), 75:stä 
173-187 Saksan markkaan (Euro SANCO), 67:stä 141–164 Saksan markkaan 
(muut kuin SANCO); lisäksi sovittiin strategiasta hintojen nostamiseksi 
edelleen 3–23 Saksan markkaa;

- Alankomaat: 150:stä 196:een (KME), 145:stä 170–186 Saksan markkaan 
(muut); lisäksi sovittiin strategiasta hintojen nostamiseksi edelleen 
24-29 Saksan markkaa;

- Espanja: 141:stä 134–155 Saksan markkaan (KME), 81:stä 128–155 Saksan 
markkaan (OKC), 65:stä 120:een (muut); lisäksi sovittiin strategiasta hintojen 
nostamiseksi edelleen 15–45 Saksan markkaa;

- Yhdistynyt kuningaskunta: 175:stä 230–247 Saksan markkaan (Yhdistyneen 
kuningaskunnan tuottajat), 160:stä 201–225 Saksan markkaan (muut); lisäksi 
sovittiin strategiasta hintojen nostamiseksi edelleen 10–24 Saksan markkaa.

  
968 Lisätietoja muistiinpanoissa sivuilla 0232–0248 ja Muellerin toimittamassa tiivistelmässä 

(s. 0226-0230).
969 Kuten edellä alaviitteessä 586 on selitetty, ”marginaalilla” tarkoitetaan ”nettomyyntihintaa ennen kassa-

alennusta miinus raakamateriaalin kustannukset (eli kuparin hinta) ja pieni lisämaksu, jolla 
rahoitetaan kuparin hankinta. Esitetyt marginaalit on ilmoitettu Saksan markkoina/100 kiloa 
suosituinta kupariputkea (15 x 1 Saksassa, Espanjassa, Alankomaissa; 14 x 1 Ranskassa ja 15 x 0.7 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa). Ne määriteltiin marginaaleiksi, jotka osanottajien olisi saatava 
kaikkien alennusten jälkeen lukuun ottamatta maksualennusta. Ne perustuivat siihen, että kuparin hinta 
Lontoon metallipörssissä olisi yli 100 USA:n dollaria (17 DEM)/100 kg. Marginaalien oli tarkoitus olla 
markkinoiden alhaisimmat (eli niiden marginaalien ”alaraja”, jotka osanottajien on tarkoitus saada).” 
Ks. sivu 0227.
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(644) Halcorin muistiinpanoissa (ks. johdanto-osan (338) kappale) vahvistetaan suunnitellut 
hinnankorotukset, esimerkiksi Saksan osalta: ”esimerkiksi KME:n kohdalla … 200:sta 
230:een”970.

(645) Vuoden 1998 ylimääräistä tuottoa koskevat senaikaiset laskelmat vahvistavat 
huomattavan lisävoiton (ks. lisäksi selityksiä johdanto-osan (642) kappaleessa). 
Saksan osalta: ”KME:llä…. on suurin markkinaosuus… [ja siksi] tuoton kannalta se 
hyötyy absoluuttisesti katsottuna eniten vallitsevasta hyvästä hintatasosta”. Jos 
nettotuotto paranee ”vain 50 Saksan markkaa kilolta”, kuten ”varmasti” tapahtui 
vuonna ”98 vuoteen 97 verrattuna” ”todellisten määrien” perusteella, vuonna ”98 
KME:n nettotuoton lisäys on ollut noin 30 miljoonaa Saksan markkaa, kun taas
meidän tuottomme on kasvanut alle 9 miljoonaa Saksan markkaa”. On lisäksi selvää, 
että osapuolet päättivät tietoisesti nostaa hintoja ja ottaa riskin markkinaosuuksien 
menettämisestä: ”Ehdotuksemme uusille osanottajille on siis, että meidän tulisi jatkaa 
[…]. Tämä on ehdottomasti parempi vaihtoehto kuin kaiken tähän asti 
saavuttamamme vaarantaminen […]; tämän tulisi olla selvää jokaiselle osanottajalle 
ottaen huomioon ansaitut miljoonat, kuten edellä todetaan, ja erityisesti KME-
konsernille, joka oli ja on edelleen koko järjestelyn suurin hyötyjä absoluuttisesti 
laskettuna…” (ks. johdanto-osan (350) kappale).

(646) Wielandin markkina-analyysin mukaan saavutettu hintataso, jonka perusteella kukin 
osanottaja saattoi lisätä voittojaan miljoonia, oli peräisin 15 päivältä tammikuuta 1999 
(ks. johdanto-osan (350) kappale): Saksa 209 (Saksan SANCO), 164 (DVGW); 
Ranska: 177; Alankomaat: 204; Espanja: 160; Yhdistynyt kuningaskunta: 193.

(647) KME:n kokoamat vuoden 1998 myyntitiedot971 vahvistavat suurin piirtein Wielandin 
analyysin (ks. johdanto-osan (366) kappale). Ensinnäkin KME:n ”kunkin kilpailijan 
tulosta” esittelevän analyysin mukaan vuonna 1998 KME-konserni hyötyi 
yhteenlaskettuna ehdottomasti eniten markkinoiden hintatilanteesta. IMI, Mueller, 
Wieland ja Halcor näyttävät myös hyötyneen hintatilanteesta972. Järjestelyjen 
ydinmarkkina-alueilla yksinkertaisten kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
muokkauslisät, jotka ilmaistiin ”euroa % kg” ”laskettuna ilman muita palkkioita ja 
lisiä”, olivat seuraavat973:

- Saksa: […] (KME-konserni), […] (Wieland), […] (BCZ), […] (OTK), […]
(IMI), […] (Mueller),[…] (BMA), […] (HME), […] (Halcor);

- Ranska: […] (KME-konserni), […] (Wieland), […] (BCZ), […] (OTK), […]
(IMI), […] (Mueller), […] (BMA), […] (HME), […] (Halcor);

- Alankomaat: […] (KME-konserni), […] (Wieland), […] (BCZ), […] (OTK), 
[…] (IMI), […] (Mueller), […] (BMA), […] (HME), […] (Halcor);

- Espanja: […] (KME-konserni), […] (muut);

  
970 Ks. 23418.
971 Ks. 7374–7385.
972 Ks. 7384.
973 Ks. 7377–7379.
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- Yhdistynyt kuningaskunta: […] (KME-konserni), […] (IMI), […] (Mueller), 
[…] (muut).

(648) KME:n markkinoilta keräämien tietojen mukaan muokkauslisä kehittyi 
vuosina 1999-2000 seuraavasti (Saksan markkoina 0/0 kg)974:
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974 Ks. 7030–7047.
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(649) Lokakuun 2000 alussa (ks. johdanto-osan (407) kappale) Wieland kuitenkin selitti977,
että ”asetettuja hintatavoitteita (SANCO® Saksa > 200 Saksan markkaa/kg) ei voida 
todennäköisesti saavuttaa pelkästään indeksien avulla. Sen tähden uusi hinnasto 
julkaistaan vuoden lopulla.” Samaan aikaan hinnankorotukset Espanjassa ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa onnistuivat: ”5.9.2000 Outokumpu otti käyttöön 
uuden hinnaston Espanjan markkinoilla. Olemme noudattaneet uutta hinnastoa ja 
muutettua alennusjärjestelmää. Sikäli kuin voimme päätellä, kilpailijamme ovat 
tehneet samoin. Markkinointivaiheesta riippuen alennukset ovat nyt 46-52 prosenttia... 
Bonuksia ei enää myönnetä…Yhdistynyt kuningaskunta: Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa hinnasto nro 7 tuotiin markkinoille syyskuun lopussa. Hinnasto 
nro 8 julkaistaan todennäköisesti lokakuussa. Saamiemme tietojen perustella 
kilpailijat ovat seuranneet muutosta Muelleria lukuun ottamatta. Mueller näyttää 
ottavan itselleen enemmän aikaa.”978

(650) Jo lokakuun puolivälissä979 raportoitiin hinnankorotusten onnistuneen Espanjassa, 
Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa (johdanto-osan 
(412) kappale): ”Espanja: Olemme pystyneet viime viikkoina lähestymään 
hintatavoitteitamme Espanjassa. Enimmäisalennus on 52 prosenttia. Etenemme 
edelleen sen olettamuksen perusteella, että vuoden lopussa pääsemme viitelukuun, 
joka on 100 euroa... Ranska: AFNOR puuhailee tällä hetkellä puolikovien tuotteiden 
parissa. Suunnitteilla on neuvotteluja ranskalaisten tuottajien kanssa; myös Muellerin 
kanssa, josta tiedämme, ettei se ole valmis toimittamaan puolikovia missään 
olosuhteissa. Viitehinta on tällä hetkellä noin 90 euroa (enimmäisalennus 66 %), joten 
täälläkin on hyvät mahdollisuudet päästä 100 euron hintaan vuoden loppuun 
mennessä... Yhdistynyt kuningaskunta: 100 euron tavoite on jo saavutettu... Saksa: 
Muiden kuin SANCO-putkien viitehinta on 153 Saksan markkaa; SANCO-putkien 
osalta on jo saavutettu 200 Saksan markkaa. Yritämme nostaa hintatasoa vielä 
50 Saksan markkaa/100 kg hintaindeksien avulla sekä ottamalla käyttöön uuden 
hinnaston.”980

(651) KME:n tiivistelmässä ”Uusi hinnasto 2001 – käyttöönotto markkinoilla” esiteltiin 
lyhyesti osapuolten strategiaa (ks. johdanto-osan (419) kappale) ja niiden vaikutuksia 
hintojen kehitykseen. ”Lisäarvon” oli tarkoitus kehittyä elokuun 23 päivän 2000 ja 
joulukuun 2000 lopun välillä (uuden hinnaston myötä) seuraavasti: […]:een Saksan 
markkaan/[…] kg ryhmässä ”[…] prosenttia” ja […]aan Saksan markkaan/[…] kg 
ryhmässä ”[…] prosenttia”981. Joulukuun 8 päivänä 2000 osapuolet yltivät […] euroon 
[…] kilolta (Saksan SANCO) ja […]kilolta (muut kuin SANCO)982. Myös tammikuun 

  
975 Luvun alkuperää selitetään johdanto-osan (651) kappaleessa.
976 Luvun alkuperää selitetään johdanto-osan (651) kappaleessa.
977 Ks. 22236–22252 (myös liitteenä olevat taulukot).
978 Ks. 22237, 22238.
979 Ks. 22963–22966.
980 Ks. 22963, 22964.
981 Ks. 6933. SANCO-putket 15 x 1,0 mm.
982 Ks. 7076.
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24 päivän 2000 tilanteen käsittävän taulukon mukaan näyttää siltä, että ”lisäarvoa” 
nostettiin edelleen huomattavasti vuonna 2001983.

(652) Wielandin sisäisessä muistiossa 8 päivältä tammikuuta 2001 arvioidaan 
kilpailunvastaisen yhteistyön onnistumista (ks. johdanto-osan (420) kappale)984: 
”Saksa: Uudet hinnastomme julkaistiin ennen joulua. Niitä sovelletaan tammikuussa. 
Niiden myötä saavutamme tavoitteeksi asetetun 100 vakiomitan osalta. … Ranska: 
Näillä markkinoilla tuottotavoitteeksi asetettu 100 on saavutettu… Yhdistynyt 
kuningaskunta: markkinoilla saavutettiin 100, … Alankomaat: … Hintataso on 
epätyydyttävä… 75 euroa.”985

(653) Kohta kokouksen jälkeen 12 päivänä maaliskuuta 2001 Wieland esitti lisää huomioita 
salaisen hintayhteistyön onnistumisesta (ks. johdanto-osan (426) kappale)986: ”Saksan 
markkinoiden suurin ongelma ei enää ole tuottojen laatu vaan määrien jatkuva 
laskeminen”. ”Espanjassa syyskuun alussa käyttöön otettua uutta hinnastoa on alettu 
soveltaa vasta vähitellen, mutta sen myötä 100 euron tuottoon päästään 50 prosentin 
alennuksella… Yhdistyneessä kuningaskunnassa hinnasto 02/01 on markkinoilla 
tehtyjen havaintojen mukaan nyt yleisesti käytössä.” ”Hollannin markkinoilla on 
edelleen ongelmia.”987

(654) Johtopäätöksenä on, että kartellilla oli todistetusti hyvin vakavat vaikutukset hintoihin 
kaikilla keskeisillä markkina-alueilla (Saksa, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, 
Espanja ja Alankomaat) vuosina 1994/95 ja 1998. Todisteita vakavista vaikutuksista 
hintoihin löytyy myös vuosilta 2000 ja 2001.

Ekonometriset todisteet

(655) Osapuolet (KME ja IMI) toimittivat komissiolle kaksi ekonometrista tutkimusta 
todistaakseen, että rikkomisen vaikutukset hintoihin olivat mitättömät niin 
tilastolliselta kuin taloudelliselta kannalta. Komissio vastaanotti myös osapuolten 
käyttämät käsittelemättömät tiedot ja arviointimenetelmät. Tutkittuaan huolellisesti 
raportteja komissio katsoo, etteivät ne kumoa johdanto-osan (633)–(654) kappaleessa 
osoitettuja kartellin vakavia vaikutuksia hintoihin. Raportit kuitenkin osoittavat, että 
kartellin vaikutus hintoihin oli kaikkein suurin niillä markkinoilla, joilla KME:n 
tytäryhtiö toimi, ja erityisesti Cuprotherm- ja WICU-tuotteiden kohdalla. Näitä 
johtopäätöksiä käsitellään seuraavissa johdanto-osan kappaleissa.

KME:n NERA-raportti

(656) KME:n NERA-raportin yleinen puute on kontrollimuuttujien pieni määrä. 
Kontrollimuuttujat säätelevät muita hintoihin vaikuttavia tekijöitä. Kuparin hinnan, 
BKTL:n ja ostajien neuvotteluvoiman lisäksi raportin laatijat eivät ole löytäneet muita 

  
983 Ks. 7077: 161:stä 250:een (ryhmä ”60,5 %” ajalla 7.9.2000–24.1.2001) ja 122:sta 208:aan 

(ryhmä ”63 %”, sama ajanjakso). SANCO-putket 15 x 1,0 mm. Tavoitehinnan 200,-/kg osalta 
ks. johdanto-osan (210) kappale.

984 Koko muistio sivuilla 7862, 7863 ja 22965, 22967.
985 Ks. 22965, 22967.
986 Muistion mukaan tiivistelmä koski 8 päivänä maaliskuuta 2001 pidettyä kokousta. Näyttää kuitenkin 

siltä, että siinä kuvataan maaliskuun 5 päivän kokousta.
987 Ks. 22253, 22254. 
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kontrollimuuttujia, jotka kuvaisivat kyseisen teollisuudenalan kannalta keskeisiä 
kysynnän, kustannusten tai markkinarakenteen muutoksia. Sen sijaan raportissa 
sovelletaan useita dummy-muuttujia (tuoteperheen, tavaramerkin, alueen ja maan 
osalta) sekä aikamuuttujia (lineaarinen aikatrendi, maakohtainen aikatrendi ja 
vuotuiset kiinteät vaikutukset). Tekijät eivät kuitenkaan esitä minkäänlaisia 
menetelmiä robustisuuden tarkastamiseksi, jotta voitaisiin arvioida, korreloivatko 
kyseiset muuttujat keskusteluja kuvaavien muuttujien kanssa 
(kollineaarisuusongelma). Kollineaarisuuden vallitessa väitetyn kilpailusääntöjen 
rikkomisen vaikutuksia koskevat tilastollisesti merkityksettömät arviot kuvastavat 
ainoastaan sitä, että menetelmät, joita on käytetty rikkomisen vaikutusten 
erottamiseksi muista tekijöistä, eivät ole olleet riittävän tehokkaat. Sen sijaan ne eivät 
tarkoita, että itse rikkomisen vaikutus hintoihin olisi vähäpätöinen.

(657) Lisäksi kolmesta perustellusta kontrollimuuttujasta ainoastaan ostajien 
neuvotteluvoiman osalta pystyttiin toteamaan huomattava ja intuitiivinen 
(negatiivinen) vaikutus. Raportin sivulla 34 esitellyistä yhdeksästä mallivaihtoehdosta 
kahdeksassa BKTL:lla ei ole vaikutusta, ja kuparin hinnalla on odottamaton 
negatiivinen vaikutus kupariputkien täyteen hintaan yhden tytäryhtiön (Europa 
Metalli) osalta988. Näiden tulosten valossa on epäselvää, miksi raportin laatineet 
konsultit väittävät, että ”on tärkeää huomata, että näihin regressiomalleihin sisältyvien 
kontrollimuuttujien parametrien kertoimilla on oletetut etumerkit” (raportin sivu 33). 
Europa Metallin osalta ainakaan raportissa esitettyjen tulosten ei voida katsoa olevan 
taloudellisesti järkevissä puitteissa ottaen huomioon kuparin hinnan negatiivinen 
vaikutus kokonaishintaan ja se, että ostajien neuvotteluvoiman lisäksi millään muulla 
kontrollimuuttujalla ei ole merkittävää vaikutusta hintoihin (yhdessä kahdesta 
esitetystä mallivaihtoehdosta).

(658) Lopuksi, kun vaikutuksia mitataan lineaarisessa eikä log-lineaarisessa muodossa, 
komission laskemien arvioiden mukaan pieni muutos funktionaalisessa muodossa 
muuttaa huomattavasti KME:n tytäryhtiön osalta mitattuja vaikutuksia. Tässä 
tapauksessa hinnankorotuksen arvioidaan olevan keskimäärin […] prosenttia, ja 
yksittäisten keskustelujen vaikutus hintaan oli […] prosenttia (kaikki ovat 
tilastollisesti merkittäviä vähintään […] prosentin tasolla)989. Osapuolet eivät ole 
esittäneet minkäänlaisia taloudellisia perusteluja sille, miksi sovellettiin log-lineaarista 
funktionaalista muotoa tai miksi toisenlainen, esimerkiksi lineaarinen, kuvaus ei olisi 
taloudelliselta näkökannalta yhtä järkeenkäypä.

(659) Lyhyesti sanottuna KME:n NERA-raportti ei komission mielestä kumoa asiakirja-
aineistoon perustuvia edellisissä kappaleissa esitettyjä empiirisiä todisteita. Siinä ei 
esitetä perusteltuja kontrollimuuttujia, jotka kuvaisivat kysynnän tai 
kustannustekijöiden, kuten työvoiman, energian tai pääomakustannusten muutoksia. 
Koska dummy- ja aikamuuttujia on niin paljon, on epäselvää, pystytäänkö niillä 
kuvamaan väitetyn rikkomisen vaikutuksia hintoihin vai aliarvioidaanko todelliset 
vaikutukset hintoihin. KME:n tytäryhtiön osalta tiedot tukevat käsitystä, että 
tuotteiden reaaliset loppuhinnat kohosivat […] prosenttia. On muistettava, että kyse on 
keskimääräisestä hinnannoususta kaikkina ajanjaksoina ja maissa, joihin konsultit 

  
988 Kuparin hinnannoususta on siis seurauksena kupariputkien kokonaishinnan lasku.
989 Keskimääräisen hinnankorotuksen arvioitiin olevan 0,816 euroa. Kun KME:n myymien putkien 

keskihinta oli 4,64 euroa, mainittu hinnankorotus oli 18 prosenttia. Muut prosenttiluvut on laskettu 
vastaavasti.
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katsovat hintakeskustelujen vaikuttaneen (ks. raportin liitteessä D oleva täydellinen 
luettelo). Tulokset viittaavat siis siihen, että kaikkien KME:n tytäryhtiön Euroopassa 
vuosina 1991–2001 tekemien kauppojen osalta, jotka on lueteltu liitteessä D, hinnat
nousivat pysyvästi […] prosenttia. Tulos on yhteneväinen sen kanssa, että kartellilla 
oli hyvin vakavat vaikutukset hintoihin joinakin ajanjaksoina ja joissakin maissa. 
Raportti kuitenkin osoittaa, että kartellin vaikutus hintoihin oli kaikkein suurin niillä 
markkinoilla, joilla KME:n tytäryhtiö toimi, ja erityisesti Cuprotherm- ja WICU-
tuotteiden kohdalla.

IMI:n NERA-raportti

(660) Toinen komissiolle toimitettu ekonometrinen todiste eli IMI:n NERA-raportti koskee 
ainoastaan Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoita. Raportissa esitellään kahta 
erityyppistä tutkimusta. Kummassakin vertaillaan hintaa komission kartellitutkimusta 
edeltävältä ajalta (lokakuusta 1989 huhtikuuhun 2001) tutkimuksen jälkeiseen hintaan 
(huhtikuusta 2001 joulukuuhun 2002) sen jälkeen kun niihin on sovellettu useita 
kontrollimuuttujia.

(661) Kumpikin tutkimus perustuu olettamukselle, että komission tutkimusten jälkeen hinnat 
lähenivät jälleen lyhyellä aikavälillä kilpailukykyistä hintatasoa. Jos 
kartellisopimuksilla on ollut pysyvä vaikutus hintoihin komission tutkimusten jälkeen, 
kumpikin raportissa esitetty tilastollinen tutkimus aliarvioi huomattavasti sopimusten 
vaikutuksia. Vertailukohtana käytetty suhteellisen lyhyt ajanjakso (huhtikuusta 2001 
joulukuuhun 2002) vähentää tutkimusten tehoa. Lisäksi konsulttien esittämät 
hintaennusteet osoittavat todellisen hinnan ja ennustetun hinnan lähenevän toisiaan 
yhä suuremmassa määrin vuodesta 2002 alkaen. Tämä osoittaa hintojen lähenevän 
huomattavasti toisiaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä (raportin sivulla 26 oleva 
kaavio 4.1).

(662) Raportissa myös todetaan ensimmäisen mallijoukon osalta, että ”ensimmäisessä 
tutkimuksessa ainoa selittävä muuttuja, jolla on robusti etumerkki ja joka on aina 
tilastollisesti merkittävä, on Lontoon metallipörissin kuparin hinta” (IMI:n NERA-
raportin sivu 19). Toisessa tutkimuksessa havaittiin toinen merkittävä muuttuja eli 
kaasun hintaindeksi. Tekijät eivät kuitenkaan tutki tarkemmin, onko sen vaikutus yhtä 
robusti arvioiduissa mallivaihtoehdoissa. Siten raportti ei selitä muiden muuttujien 
kuin kuparin hinnan vaikutuksia kupariputkien hintaan. Jos tähän tulokseen 
suhtaudutaan vakavasti, muokkauslisän (kupariputkien hinta miinus kuparin hinta) 
muutoksia ei voida selittää kustannusten tai kysynnän muutoksilla, mikä taas tukisi
edellisissä kappaleissa esitettyjä todisteita.

(663) Lisäksi kysynnän tai kustannusten muutoksia kuvaavien perusteltujen 
kontrollimuuttujien puuttuminen rajoittaa ennusteen tarkkuutta. Esimerkiksi KME:n 
NERA-raportissa esitetyistä teollisuudenalaa kuvaavista tiedoista käy ilmi huomattava 
rakenteellinen muutos Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla vuonna 2001 
(KME:n NERA-raportin sivulla 8 oleva kuvio 2.4). Näiden lukujen perusteella 
”kuparisten vesiputkien näkyvä kulutus” Yhdistyneessä kuningaskunnassa laski 
40-50 prosenttia vuoteen 2000 verrattuna, ja ”kuparisten vesiputkien kotimaan 
tuotanto ja vienti jäsenvaltioihin” laski Yhdistyneen kuningaskunnan osalta noin 



FI 171 FI

80 prosenttia vuoteen 2000 verrattuna990. Perusteltujen kontrollimuuttujien puuttuessa 
raportin tekijät eivät ota kantaa tämän rakenteellisen muutoksen vaikutukseen 
suorittamiinsa kahteen tutkimukseen, vaikka se rajoittaa heidän 
selitysmahdollisuuksiaan.

(664) Lopuksi IMI:n NERA-raportissa oletetaan, että kartellikeskustelujen vaikutus 
hintoihin oli jatkuva. Komissio katsoo kuitenkin, että vaikka kyseessä on 
oikeudelliselta kannalta yksi ainoa rikkominen, keskustelujen teho vaihteli 
huomattavasti ja niiden vaikutus hintoihin oli eräinä ajanjaksoina todella huomattava. 
Tällaista kartellin monimutkaisempaa vaikutusta hintoihin ei voida mitata luotettavasti 
sellaisen muuttujan avulla, joka perustuu olettamukseen jatkuvasta ja pysyvästä 
vaikutuksesta. Komissio teki esimerkiksi oman analyysinsa, jossa hinta nousi 
lineaarisesti huhtikuusta marraskuuhun 1994, minkä jälkeen vaikutuksen hintoihin 
arveltiin olevan pysyvä. Tämä lähestymistapa vastaa edellä esitettyjä tosiseikkoja (ks. 
johdanto-osan (639) kappale). Jos sovelletaan IMI:n NERA-raportin taulukossa 3.2 
olevaa osapuolten esittämää mallia mutta korvataan kartellia kuvaava dummy-
muuttuja uudella vastaavalla dummy-muuttujalla, huomataan kartellikeskusteluilla 
olleen mainitulla ajanjaksolla tilastollisesti merkittävä (5 prosentin tasolla) ja 
positiivinen vaikutus hintoihin. Arvioiden mukaan hinnannousu tällä ajanjaksolla oli 
0,0565 puntaa/kg kuukaudessa, joten hinnannousu huhtikuusta marraskuuhun 1994 
olisi 0,452 puntaa/kg. Tämä vastaa aiemmin saatuja tuloksia, jotka perustuivat 
yksinkertaiseen hintavertailuun kyseisellä ajanjaksolla. Lisäksi tosiseikkojen 
kuvauksessa esitetyt todisteet (ks. johdanto-osan (639) kappale) tukevat olettamusta, 
jonka mukaan hinnannousu johtui tarkasteltavana olevasta rikkomisesta.

(665) Lyhyesti sanottuna IMI:n NERA-raportissa olevat ekonometriset todisteet perustuvat 
ensinnäkin olettamukselle, että kartellikeskustelujen vaikutukset eivät jatkuneet 
komission tutkimusten jälkeen. Toiseksi, ne eivät pysty osoittamaan kuparin hinnan 
lisäksi muita kupariputkien hintaan vaikuttavia kysyntään tai kustannuksiin liittyviä 
tekijöitä. Kolmanneksi, ne olettavat, että keskustelujen vaikutus hintoihin oli jatkuva. 
Siten raportin tiedot eivät kumoa aiemmissa kappaleissa esitettyjä selkeitä 
asiatodisteita (ks. johdanto-osan (277) ja (639) kappale) vaan päinvastoin tukevat niitä 
Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoiden osalta, sillä ne osoittavat, että muutokset 
kysyntä- tai kustannusparametreissa eivät selitä muokkauslisän muutoksia.

(666) KME ei kiistä WICU- ja Cuprotherm-putkia koskevaa arkaluonteisten tietojen vaihtoa, jota 
erityisesti Wieland ja KME kävivät Saksan osalta. KME kuitenkin korostaa WICU- ja 
Cuprotherm-putkien vähäistä merkitystä ja vastaavasti niiden pientä vaikutusta esillä olevan 
tutkimuksen kannalta. Vuosina 1989–2001 KME:n WICU- ja Cuprotherm-putkien osuus 
kuparisten vesi- ja viemäriputkien markkinoista Euroopan talousalueella (mukaan lukien 
Sveitsi) oli keskimäärin […] prosenttia991. Komissio huomauttaa kuitenkin, että KME:n 
toimittaman NERA-raportin mukaan KME:n WICU- ja Cuprotherm-putkista perimät hinnat 
nousivat sen jälkeen, kun se oli käynyt kilpailijoidensa kanssa keskusteluja muovitetuista 
kuparisista vesi- ja viemäriputkista.

  
990 Nämä prosenttiluvut perustuvat kuvioissa esitettyihin absoluuttisiin arvoihin. Kuvion 2.4 ensimmäinen 

diagrammi kuvaa ”näkyvää kulutusta”, joka oli Yhdistyneessä kuningaskunnassa noin 60 000 tonnia 
vuonna 2000 ja noin 30 000 tonnia vuonna 2001. Toinen diagrammi kuvaa ”kotimaan tuotantoa ja 
vientiä”, joka oli Yhdistyneen kuningaskunnan osalta 50 000 tonnia vuonna 2000 ja noin 10 000 tonnia 
vuonna 2001. Kuviossa ei esitetä vuoden 2002 lukuja (KME:n NERA-raportti, sivu 8).

991 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 149–154 kohta.
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Vaikutus kannattavuuteen 

(667) Komissio huomauttaa, että osapuolten yleiset perustelut eivät riitä kumoamaan 
komission väitetiedoksiannossa esittämiä yksityiskohtaisia todisteita, joita on esitelty 
lyhyesti johdanto-osan (633)–(654) kappaleessa.

(668) Osapuolten esittämät tutkimukset ja perustelut, jotka osoittavat kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien alhaista keskimääräistä kannattavuutta rikkomisen aikana 
vuosina 1989–2001, eivät riitä todistamaan, ettei kartellilla ollut vaikutusta 
markkinoihin. Päätöksen D osassa kuvatut asiakirjatodisteet, jotka mainitaan myös 
johdanto-osan (639)–(653) kappaleessa, osoittavat, että kyseisinä ajankohtina eräät
kartellin päättämät hinnankorotukset pantiin onnistuneesti täytäntöön ja johtivat 
muokkauslisien, tulojen ja/tai voittojen huomattavaan nousuun. Nämä esimerkit 
riittävät osoittamaan, että hintojen ja voittojen kehitys olisi ollut toisenlainen ilman 
kartellia. Lisättäköön myös, että alhainen keskimääräinen kannattavuus sopii hyvin 
yhteen Wielandin kuvaileman kartellin puolustuksellisen luonteen kanssa ja kuvastaa 
teollisuudenalaa, jolla lopettamisesta aiheutuvat kustannukset ovat korkeat ja on 
kannattavampaa kärsiä (jonkin verran) tappiota kuin lopettaa toiminta kokonaan. On 
muistettava, että edes negatiivinen kannattavuus (eli taloudellisin termein ’tappio’) ei 
todista, että kartellilla ei ollut vaikutusta markkinoihin, jos tappiot olivat kartellin 
ansiosta pienemmät kuin muuten olisivat olleet. Komission luettelemat tapaukset 
osoittavat selvästi, että kartellin tulot olivat aivan erilaiset kuin ne olisivat olleet 
kilpailutilanteessa.

(669) Komissio huomauttaa, että KME:n toimittamat tiedot ovat epämääräiset Yhdysvaltojen ja 
Euroopan muokkauslisien vertailun osalta. Ensinnäkin KME:n toimittaman taulukon992

mukaan vuoden 1997 puoliväliin asti muokkauslisä oli Saksassa (SANCO) suurempi kuin 
Yhdysvalloissa. Toiseksi, komissio huomauttaa muokkauslisän kehityksen osalta 
vuoden 1997 puolivälistä kartelliin loppuun vuonna 2001, että taulukossa oleva Saksan 
muokkauslisä (SANCO) ei vastaa KME:n tiloista löydettyjä ja väitetiedoksiannossa 
esitettyjä yrityksen sisäisiä tietoja (ks. johdanto-osan (648) kappale). Jos kuitenkin oletetaan, 
että Yhdysvaltojen muokkauslisää koskevat luvut ovat oikeat, rajoitetulla ajanjaksolla eli 
vuoden 1997 puolivälistä maaliskuuhun 2001 muokkauslisä oli korkeampi Yhdysvalloissa 
kuin Saksassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kartellilla ei ollut vaikutusta hintoihin 
Euroopan markkinoilla. Tässä yhteydessä on tärkeää huomata, että taulukon mukaan heti 
kartellin päättymisen jälkeen Saksan muokkauslisä (SANCO) nousi tasaisesti vuoden 2001 
puolivälistä vuoden 2003 puoliväliin noin 50 prosenttia.

Johtopäätös

(670) Komissio katsoo, että ilman kilpailunvastaisia sopimuksia hinnat olisivat kehittyneet 
eri tavalla, joko laskeneet enemmän tai nousseet vähemmän.

(671) Myöskään mainitut tapaukset, joissa tavoitehintaa ei ole saavutettu, eivät missään 
tapauksessa kumoa vakuuttavasti komission esittämää näyttöä tai todista, että 
kartellisopimuksen täytäntöönpanolla ei ole voinut olla osaa hintojen määrittämisessä 
ja heilahteluissa kuparisten vesi- ja viemäriputkien markkinoilla. Se, että kartellin 
pyrkimyksistä huolimatta osallistujien tavoittelemiin tuloksiin ei täysin päästy, saattaa 

  
992 Taulukon on laatinut Commoditites Research Unit; ks.KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman 

vastauksen 205-207 kohta.
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kuvata osapuolten kohtaamia vaikeuksia niiden yrittäessä korottaa hintoja tietyssä 
markkinatilanteessa. Se ei kuitenkaan millään tavalla todista sitä, ettei kartellilla olisi 
ollut vaikutusta markkinoihin tai ettei hintoja olisi pidetty keinotekoisella tasolla. Olisi 
pidettävä mielessä myös se, että ilmaus ”ei täysin päästy”, merkitsee sitä, että tietyssä 
määrin menestystä saavutettiin ja että myöhemmät aloitteet suunniteltiin täydentämään 
osittain saavutetun tehokkuutta. Komissio katsoo myös, ettei kartellin vaikutus rajoitu 
hintoihin varsinkaan silloin, kun kilpailunvastaisen toiminnan tavoite koskee myös 
markkinaosuuksien jakamista. Nyt tarkasteltavana olevassa asiassa eräs tavoitteista oli 
markkinaosuuksien vakiinnuttaminen, kuten Outokumpu, KME, Mueller ja Wieland 
Werke ovat todenneet (ks. johdanto-osan (199)-(226) kappale). Yksikään osallistujista 
ei ole kiistänyt komission väitetiedoksiannossa esittämää havaintoa siitä, että 
markkinaosuudet säilyivät suhteellisen vakaina rikkomuksen keston ajan, vaikka 
osapuolet korostivat, että asiakkaat siirtyivät osallistujalta toiselle993 (ks. liitteen
taulukko).

(672) Lisäksi on huomautettava, että kartellin vaikutuksia markkinoihin ei voida arvioida 
pelkästään todellisen markkinarakenteen ja käytetyn kapasiteetin perusteella, vaan 
yritysten ja kapasiteetin pitäminen markkinoilla ja markkinoiden ulkomaiselle 
kilpailemiselle avautumisen estäminen ovat myös kielteisiä vaikutuksia, jotka on 
otettava huomioon. Itse asiassa järjestelyihin sisältyi markkinoiden 
eriyttämismekanismi: kansallisilla markkinoilla nimettiin markkinajohtaja, joka päätti 
hintojen muutoksista. Lisäksi päätettiin hintatasosta, jota muut kansalliset tuottajat ja 
eri tuotteiden maahantuojat sovelsivat. Kyse oli siis tosiasiallisesti järjestäytyneestä 
kilpailusta. Tällaisen markkinoiden eriyttämisen avulla hintataso eri kotimarkkinoilla 
pystyttiin pitämään erilaisena, mikä ei olisi ollut mahdollista (ainakaan siinä määrin) 
ilman kartellia. Kilpailukykyisessä markkinaympäristössä markkinoiden eriytymistä 
olisi rajoittanut tuottajien vakiintunut tapa yrittää voittaa määriä muissa maissa 
kotimarkkinoilla menetettyjen määrien korvaamiseksi.

(673) Edellä esitetyn perusteella ja ottaen huomioon kartellin osapuolten ponnistelut 
kartellin organisoimiseksi on katsottava, että vaikka kartellin toteutus toisinaan 
häiriintyi sen vuoksi, että osapuolet poikkesivat sovituista periaatteista, komissiolla on 
riittävää näyttöä siitä, että kilpailunvastaisella järjestelmällä on kaiken kaikkiaan ollut 
vaikutusta markkinoilla, vaikka tätä vaikutusta ei voidakaan tarkasti määrittää. 
Komissio katsoo, että osapuolet, joille tämä päätös on osoitettu, eivät ole pystyneet 
kumoamaan komission toteamusta rikkomisen todellisesta vaikutuksesta kuparisten 
vesi- ja viemäriputkien markkinoihin Euroopan talousalueella.

20.3.2. Merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden koko

(674) Outokumpu väittää, että koska Norja, Ruotsi, Suomi ja Itävalta liittyivät Euroopan 
talousalueeseen vasta vuonna 1994, kaikki näihin maihin liittyvä sääntöjenvastainen 
toiminta syyskuun 1989 ja kyseisen ajankohdan välillä jää yhteisön/ETA:n 
oikeudellisen toimivallan ulkopuolelle ja että sen vuoksi tämä olisi otettava huomioon 
määritettäessä Outokummun markkinaosuutta ja arvioitaessa kartellin vaikutusta 
markkinoihin994. Kun otetaan huomioon komission oikeudellinen toimivalta, sakon 
perusmäärää laskettaessa ja sakkoja määrättäessä asianmukaiseksi maantieteelliseksi 

  
993 Ks. esimerkiksi Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 33 kohta.
994 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 61 ja 62 kohta.
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toiminta-alueeksi olisi katsottava Euroopan talousalue995. Halcor korostaa, että se 
ainoastaan osallistui järjestelyihin, jotka koskivat viittä jäsenvaltiota ja että suuri osa 
sen myynnistä on kyseisten viiden jäsenvaltion ulkopuolella996.

(675) On tärkeää huomata, että kartelli kattoi koko Euroopan yhteisön ja Euroopan 
talousalueen sen perustamisen jälkeen. Vuodesta 1996 lähtien kartelli keskittyi 
keskusteluihin koskien viitttä jäsenvaltiota, joiden osuus ETA:n kulutuksesta on noin 
72 prosenttia. Osapuolilla oli samanaikaisesti yhteisymmärrys siitä, että ne eivät 
kilpaile toistensa kotimarkkinoilla. Keskustelut sen vuoksi keskittyivät näihin viiteen 
jäsenvaltioon, joissa yhteistyö on tarpeellisinta kilpailun estämiseksi. 

(676) Tässä yhteydessä komissio ottaa huomioon kartellin vaikutuspiirissä olleen alueen, 
toisin sanoen kuparisia vesi- ja viemäriputkia koskevan liiketoiminnan 
maantieteellisen laajuuden, kokonaisuudessaan eikä kunkin yksittäisen yrityksen 
toiminnan alueellista ulottuvuutta. Tämän vuoksi OTK:n väitteet sen toiminnasta 
Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Itävallassa ennen näiden maiden liittymistä 
Euroopan talousalueeseen on hylättävä. Halcorin väitteiden osalta katsotaan, että 
kartelli, joka hallitsee yhteisön/ETA:n laajuisia kupariputkimarkkinoita ja erityisesti 
sellaisia kansallisia markkina-alueita, joilla hinnat ovat keskimääräistä korkeammat, 
vaikuttaa väistämättömästi kilpailuun kyseisten maantieteellisten markkinoiden koko 
alueella, joka kattaa vähintään ETA:n. Tämä yleinen toteamus pätee varsinkin tässä 
tapauksessa, jossa Halcor on liittynyt kartelliin suojatakseen kotimaan markkinoitaan
(ks. erityisesti Halcorin edustajan toteamukset johdanto-osan (326) kappaleessa) 
samalla tavoin kuin Buntmetall, Boliden ja esimerkiksi Outokumpu, KME ja Wieland
liittyivät kartelliin suojatakseen kotimaan markkinoitaan kilpailulta (katso johdanto-
osan 290 kappale). Halcorin edustajan muistiinpanot osoittavat lisäksi, että Halcor 
neuvotteli myös Kreikan markkinoista osana markkinaosuuksiaan koskevasta 
tarjouksesta. Halcor hyötyi siten kartellista kuten muutkin osalliset.

(677) WICU-/Cuprotherm-järjestelyjen osalta on tärkeää huomata, että järjestelyt vaikuttivat 
asiakkailta näistä tuotteista perittyihin hintoihin riippumatta maantieteellisestä alueesta 
yhteisön/Euroopan talousalueen sisällä.

20.3.3. Komission päätelmä vakavuudesta

(678) Komissio ottaa myös huomioon, että yksinkertaiset ja muovitetut kupariset vesi- ja 
viemäriputket ovat erittäin tärkeä teollisuudenala, jonka arvioitu markkina-arvo 
Euroopan talousalueella on 1151 miljoonaa euroa laskettuna asiakkailta kuparisista 
vesi- ja viemäriputkista vuonna 2000 eli rikkomisen viimeisenä kokonaisena vuonna 
perittyjen kokonaishintojen mukaan. Tämä arvio on saatu yhteenlaskemalla osapuolten 
ja pääasiallisten kilpailijoiden yhteenlasketut liikevaihdot. Vuonna 2000 
yksinkertaisten kuparisten vesi- ja viemäriputkien ETA-markkinoiden arvo on arvioitu 
yhteensä noin 970 miljoonaksi euroksi. Kuparisia vesi- ja viemäriputkia käytetään 
laajalti. Kartellin mahdollinen vaikutus on ulottunut suureen osaan ETA-alueen 
kotitalouksista.

  
995 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 79 kohta.
996 Muun muassa Halcorin 25 päivänä kesäkuuta 2004 antama lausunto.
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(679) Komissio ei voi hyväksyä osapuolten väitteitä, joiden mukaan liikevaihto ei olisi 
merkityksellinen tekijä arvioitaessa yritysten merkitystä markkinoilla tai että 
rikkominen koski vain muokkauslisää, minkä perusteella osapuolet ehdottavat, ettei 
kuparin hintaa pitäisi ottaa huomioon. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuin on todennut: ”Kuten EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan soveltamista koskeva oikeuskäytäntö osoittaa, kielto, joka koskee 
kartelleja, joilla vahvistetaan hintoja suoraan tai välillisesti, koskee myös kartelleja, 
joilla vahvistetaan lopullisen hinnan jokin osa (ks. erityisesti asia T-29/92, SPO ym. v. 
komissio, tuomio 21.2.1995, Kok. 1995, s. II-289, 146 kohta). Tästä seuraa erityisesti, 
että AST:n väite, jonka mukaan suurin osa ruostumattoman teräksen lopullisesta 
hinnasta jäi sopimuksen ulkopuolelle, on vailla merkitystä”997. Siten nyt käsiteltävässä 
asiassa putkien hinnan osatekijää koskeva sopimus on putkien hintoja koskeva 
sopimus. Arvioitaessa rikkomisen kohteena olevan teollisuudenalan taloudellista 
merkitystä ei olisi oikeutettua vähentää liikevaihdosta raaka-aineiden hintaa 
riippumatta siitä, miten niiden hinta määräytyy. Tässä yhteydessä on myös tärkeää, 
että kuparin hinnan ennalta määritetyissä vaihteluväleissä sisältävien hintaryhmien 
yhteensovittamista käytettiin keinona putkien muokkauslisän nostamiseksi 
(ks. esimerkiksi johdanto-osan (206) kappale).

(680) Kaikki edellä esitetyt tekijät huomioon ottaen voidaan päätellä, että yritykset, joille 
tämä päätös on osoitettu, ovat rikkoneet erittäin vakavasti perustamissopimuksen 
81 artiklan 1 kohtaa ja ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaa.

20.3.4. Erilainen kohtelu

(681) Kun on kyse erittäin vakavasta kilpailusääntöjen rikkomisesta, todennäköisten 
sakkojen porrastaminen mahdollistaa yritysten erilaisen kohtelun, jotta voidaan ottaa 
huomioon rikkomiseen syyllistyneiden todelliset taloudelliset mahdollisuudet 
vahingoittaa kilpailua merkittävästi ja jotta sakko voidaan määrätä niin suureksi, että 
sillä on riittävän estävä vaikutus. Komissio huomauttaa, että tällainen harkinta on 
erityisen tarpeellista silloin, kun rikkomiseen osallistuneiden yritysten välillä on 
huomattavia kokoeroja. Tätä varten kyseiset yritykset voidaan jakaa eri luokkiin sen 
perusteella, mikä on niiden suhteellinen merkitys merkityksellisillä markkinoilla. 
Jakoa voidaan tarpeen vaatiessa mukauttaa muiden tekijöiden ja erityisesti tehokkaan 
estävän vaikutuksen tarpeen huomioon ottamiseksi.

(682) Tässä useita yrityksiä koskevassa asiassa sakkojen perusmäärää asetettaessa on 
tarpeen ottaa huomioon kunkin yrityksen erityinen painoarvo ja siten kunkin yrityksen 
sääntöjenvastaisen toiminnan todellinen vaikutus kilpailuun. Tässä yhteydessä 
erityinen painoarvo voidaan erottaa yrityksen merkityksestä sen koon tai taloudellisten 
voimavarojen perusteella. Se osa liikevaihdosta, joka tulee kilpailusääntöjen 
rikkomisen kohteena olleista tavaroista, on omiaan osoittamaan kilpailusääntöjen 
rikkomisen laajuutta kyseisillä markkinoilla998. Vaikka yrityksen markkinaosuudet 
(liikevaihdon tai myyntimäärien perusteella) eivät voi olla ratkaiseva peruste sille 
päätelmälle, että yritys kuuluu vahvaan taloudelliseen kokonaisuuteen, ne ovat sitä 
vastoin merkityksellisiä sen määrittämisessä, millaista vaikutusvaltaa yritys on voinut 

  
997 Yhdistetyt asiat T-45/98 ja T-47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH ja Acciai speciali Terni SpA v. 

komissio (Kok. 2001, s. II-3757, 157 kohta).
998 Asia T-220/00, Cheil Jedang Corp. v. komissio, tuomio 9.7.2003 (ei vielä julkaistu), 91 kohta.
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käyttää markkinoilla, joihin rikkominen on vaikuttanut999. Lisäksi minkä tahansa 
kartellissa osapuolena olleen yrityksen markkinaosuus antaa myös viitteitä sen 
osallisuudesta kartellin vaikutukseen kokonaisuutena tai siitä epävakaudesta, joka olisi 
kohdistunut kyseiseen kartelliin, jos yritys ei olisikaan ollut mukana.

(683) Tähän rikkomiseen osallistuneiden yritysten suhteellisen merkityksen määrittämiseksi 
komissio katsoo, että on asianmukaista ottaa huomioon kunkin yrityksen liikevaihto 
kyseessä olevan tuotteen osalta sen mukaan osallistuiko osapuoli rikkomiseen sekä 
muovitettujen että yksinkertaisten kuparisten vesi- ja viemäriputkien tai ainoastaan 
yksinkertaisten kuparisten vesi- ja viemäriputkien osalta. Siten ainoastaan KME-
konsernin ja Wielandin osalta käytetään yksinkertaisten ja muovitettujen kuparisten 
vesi- ja viemäriputkien yhteenlaskettua liikevaihtoa Euroopan talousalueella. Tätä 
näkemystä tukee se, että kyseessä oli ennen kaikkea Euroopan talousalueen laajuinen 
kartelli ja että sen tavoitteena oli muun muassa vahvistaa hintoja ja jakaa markkinoita 
Euroopan talousalueen keskeisillä markkina-alueilla eli Ranskassa, Saksassa, 
Alankomaissa, Espanjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Vertailu on tehty sen 
perusteella, kuinka suuri osuus kullakin yrityksellä oli Euroopan talousalueen 
tuotemarkkinoista rikkomisen viimeisenä täytenä vuonna (2000):

Koko ja suhteellinen merkitys yksinkertaisten ja muovitettujen kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien markkinoilla (yhdistettynä; arvio)

Yritys ETA:n 
laajuinen 
liikevaihto 
(milj. euroa)

ETA:n 
laajuinen 
myynti 
(määrä 
tonneina)

Arvioitu 
markkinaosuus 
vuonna 2000 
(prosentteina 
arvosta)

Arvioitu 
markkinaosuus 
vuonna 2000 
(prosentteina 
määrästä)

KME-
konserni

WW/BMA […] […] […] […]

IMI* […] […] […] […]

Mueller* […] […] […] […]

OTK* […] […] […] […]

Boliden* […] […] […] […]

Halcor* […] […] […] […]

HME* […] […] […] […]

Yhteinen 
osuus

906,2 3090379 82,5 81,5

  
999 Asia C-185/95 P, Baustahlgewebe v. komissio (Kok. 1998, s. I-8417, 139 kohta).
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Muut** 244,8 83072 17,5 18,5

Yhteensä 1 151 392 451 100 100

* Taulukossa on ainoastaan yksinkertaisten kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
markkinat.

** Tähän osuuteen kuuluu myös niiden osapuolten muovitettujen kuparisten vesi-
ja viemäriputkien myynti, jotka eivät osallistuneet WICU/Cuprotherm 
järjestelyihin(HME, Halcor, Boliden, IMI, Mueller ja Outokumpu)

Osapuolten väitteet

(684) KME väittää, että sen merkitys kuparisten vesi- ja viemäriputkien markkinoilla on 
väitetiedoksiannossa esitettyä vähäisempi. Koska se on suurin tuottaja kahdella suurella 
Euroopan markkina-alueella eli Ranskassa ja Saksassa, sen markkinaosuus myös Euroopan 
talousalueella on suuri. Lisäksi KME:n, TMX:n ja EM:n yksilölliset markkinaosuudet eivät 
ole muiden tuottajien markkinaosuuksia suuremmat (ks. johdanto-osan 
(559) ja (560) kappale). KME väittää, että erityisesti vuonna 1995 tapahtuneeseen KME:n 
organisaatiouudistukseen asti KME, TMX ja EM kilpailivat keskenään, ja niillä oli eri 
kotimarkkinoilla omat myyntiverkostot vuoteen 1999 saakka. KME-NERA-raportissa
vahvistetaan, että KME:n, TMX:n ja EM:n kaupalliset toimintalinjat poikkesivat toisistaan.
KME:n, TMX:n ja EM:n yhteenlaskettu markkinaosuus antaa liioitellun kuvan KME-
konsernin merkityksestä ja ”todellisesta vaikutuksesta” kilpailuun kuparisten vesi- ja
viemäriputkien markkinoilla1000.

(685) Wieland katsoo markkinaosuutensa olevan suhteellisen pieni1001. Outokumpu esittää, 
että komission tulisi tutkia yritysten keskimääräisiä markkinaosuuksia koko 
rikkomisen ajalta voidakseen arvioida kunkin yrityksen erityistä painoarvoa1002.
Vuonna 2000 Outokummun osuus ETA-markkinoista oli noin […] prosenttia, KME-
konsernin […] prosenttia ja Wielandin […] prosenttia. Aiemmin erot olivat paljon 
suuremmat1003. Lisäksi SANCO-tuottajien yhteenlaskettu osuus oli 
noin […] prosenttia1004. Outokummun mukaan SANCO-järjestelyjen ja laajempien 
järjestelyjen ero tulisi ottaa huomioon päätöksessä ja mahdollisissa sakoissa1005.
Kaikki kuparin tuottajat eivät myöskään osallistuneet yhteistyöhön koko aikaa. Vasta 
vuoden 1998 jälkeen yhteistyössä oli mukana yhdeksän yritystä1006. IMI väittää, että 
sitä tulisi kohdella samoin kuin BMA:ta, HME:tä ja Halcoria eikä sitä tulisi ainakaan 
laittaa samaan luokkaan SANCO-ryhmän jäsenten kanssa1007.

  
1000 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 268–283 kohta.
1001 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 91–97 kohta.
1002 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 80–83 kohta.
1003 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 80–83 kohta.
1004 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 84 kohta.
1005 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 48–50 kohta.
1006 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 85 kohta.
1007 Ks. IMI:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen liite 1.
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(686) Wieland esittää, että kartellin jäsenten yhteenlaskettu osuus oli vain noin 68 prosenttia 
yksinkertaisten kuparisten vesi- ja viemäriputkien markkinoista1008.

(687) Halcorin mukaan sillä oli vähäpätöinen tai olematon asema niillä viidellä markkina-
alueella, joilla järjestelyjä sovellettiin. Halcorilla ei ollut taloudellista kapasiteettia 
aiheuttaa merkittävää taloudellista vahinkoa muille toimijoille. Kokouksissa sen osuus 
oli vähäinen ja se piti matalaa profiilia. Halcorin mukaan sen aikomuksena ei ollut 
noudattaa suurten tuottajien ”käskyjä”. Sen sijaan se osallistui joihinkin kokouksiin 
”välttääkseen konfrontaation ja saadakseen paremman käsityksen suurten yritysten 
suunnitelmista”. Halcorin näkemyksen mukaan sen ”panos” oli täysin yksisuuntainen, 
ja järjestelyt toimivat ainoastaan ”vanhojen jäsenten” eduksi eivätkä hyödyttäneet 
lainkaan Halcoria1009. Halcor esittää, ettei sillä ollut muita kaupallisia tai taloudellisia 
syitä osallistua kokouksiin kuin välttää sille esitettyjen uhkausten toteutuminen1010.
Siten se tulisi luokitella alhaisimpaan luokkaan (yhdessä BMA:n kanssa). Halcorin 
mielestä sakkoja laskettaessa konsernien lähtötilanteen määrittäminen pelkästään 
markkinaosuuksien perusteella olisi liian epätarkkaa. Näillä perusteilla Halcor esittää, 
että sen väitetyn rikkomisen laajuuden huomioimiseksi asianmukaisesti sille 
mahdollisesti langetettavien sakkojen olisi perustuttava suurimman yrityksen 
lähtötilanteeseen verrattuna suurempaan differentiaaliin kuin kyseisten yritysten 
markkinaosuuksien yksinkertainen laskennallinen suhde. Koska viiden keskeisen 
yrityksen yhteistyö oli läheisempää, niiden painoarvo markkinoilla oli suurempi.

Komission näkemys

(688) Komissio katsoo, että kartelliin osallistujien suhteellisen painoarvon arvioimiseksi 
kartellin vaikutuksen alaisena olleella maantieteellisellä alueella on yleensä 
asianmukaista ottaa huomioon niiden kyseistä tuotetta koskevat markkinaosuudet 
rikkomisen viimeisenä täytenä vuonna eli nyt tarkasteltavana olevassa asiassa 
vuonna 2000 (ks. johdanto-osan (683) kappaleessa oleva taulukko).

(689) Komissio katsoo, että vaikka SANCO-tuottajilla oli omat, erilliset järjestelynsä, ei ole 
voitu todistaa, että niiden yhteistyö vuosina 1988–1995 olisi ollut huomattavasti 
kiinteämpää kuin yhteistyö laajemmalla eurooppalaisella tasolla (ks. johdanto-osan 
(126) kappale). Erityisesti on otettava huomioon, että yksikään osapuolista ei kiistänyt 
johdanto-osan (204)-(207) kappaleessa esitettyä KME:n kuvausta hintayhteistyöstä. 
Vuoden 1995 jälkeen vuoteen 2001 saakka hintayhteistyössä olivat mukana ainoastaan 
KME-konserni ja Wieland ja se koski lähinnä Saksan markkinoita. Siten ei ole riittäviä 
perusteita kohdella SANCO-tuottajien yhteistyötä eri tavoin.

(690) Vaikka viiden tuottajan ryhmän keskinäinen yhteistyö oli tiiviimpää kuin yhdeksän 
tuottajan ryhmän yhteistyö, se ei oikeuta kohtelemaan eri tavalla niitä neljää tuottajaa, 
jotka eivät osallistuneet kaikkiin kokouksiin. Ne neljä tuottajaa, jotka eivät kuuluneet 
kokonsa vuoksi viiden ryhmään, hyötyivät kohonneesta hintatasosta 
vuosina 1998-2001 suhteessa samalla tai samankaltaisella tavalla kuin viisi 
kilpailijaansa (ks. edellä 20.3.1.2 kohta). Ne eivät olleet järjestelyjen uhreja, kuten 
Halcor esittää, vaan edistivät osallistumisellaan kartellin onnistumista 
kokonaisuudessaan. Niiden osallisuutta voidaan pitää merkittävänä kartellin 

  
1008 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 91–97 kohta.
1009 Ks. Halcorin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 3.13–3.34 kohta.
1010 Ks. Halcorin 5 päivänä joulukuuta 2003 antaman vastauksen 6.1 kohta.
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toimivuuden kannalta, sillä neljän tuottajan lisäys kilpailussa olisi voinut olennaisesti 
vähentää kartellin tehoa. Niiden koosta johtuva rajallinen vaikutus otetaan 
asianmukaisesti huomioon markkinaosuuksiin perustuvassa luokittelussa. Halcorin 
väite, jonka mukaan se oli viiden ryhmän uhri, on jo kumottu (ks. 14.4 jakso).

(691) Wielandin väite, jonka mukaan kartellin jäsenten yhteenlaskettu osuus oli vain 
noin 68 prosenttia yksinkertaisten kuparisten vesi- ja viemäriputkien markkinoista, 
kumotaan. Yksikään osapuolista ei ole kiistänyt, että ainakin Halcor, Muellerin 
tytäryhtiöt ja HME osallistuivat rikkomiseen huomattavan pitkän aikaa 
vuosina 1989-1994. [EU-menettelyn kannalta merkityksettömiä tietoja] Sen vuoksi
komissio katsoo, että kartellin osuus yksinkertaisten kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
markkinoilla oli melko pitkän ajanjakson ajan lähes sama kuin kyseisten yhdeksän 
yrityksen yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 1998.

(692) Komissio huomauttaa, että tuoteryhmä, jota kyseessä oleva yksi rikkomistapaus
koskee, käsittää yksinkertaiset kupariset vesi- ja viemäriputket.. Sen vuoksi yhdistetyt 
markkinat olisi olettava perustaksi kutakin ryhmittymää laskettaessa. Komissio 
huomauttaa, että tämä lähestymistapa on kaikille osapuolille edullisempi ja erityisesti 
niille, jotka eivät osallistuneet muovitettuja kuparisia vesi- ja viemäriputkia koskeviin 
järjestelyihin. Yksinkertaisten kuparisten vesi- ja viemäriputkien myyntilukuja olisi 
käytettävä yritysten ryhmittelyn pohjana niiden yritysten osalta, jotka osallistuivat 
ainoastaan yksinkertaisia kuparisia vesi- ja viemäriputkia koskeviin järjestelyihin. 
KME-konsernin ja Wielandin osalta myös muovitettujen kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien myynti on otettava huomioon. KME-konsernin osuus yksinkertaisten 
ja muovitettujen kuparisten vesi- ja viemäriputkien markkinoista oli vuonna 2000 
yhteenlaskettuna yli […] prosenttia myynnin arvon perusteella, joten se on suurin 
toimija kuparisten vesi- ja viemäriputkien markkinoilla Euroopan talousalueella ja sen 
vuoksi se sijoitetaan ensimmäiseen luokkaan. IMI:n, Muellerin, Wieland-konsernin ja 
Outokummun markkinaosuudet ovat […] ja […] prosentin välillä, joten ne sijoitetaan 
toiseen luokkaan, joka koostuu keskikokoisiksi toimijoiksi kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien markkinoilla Euroopan talousalueella katsotuista yrityksistä. Boliden 
[…] prosentin markkinaosuudella muodostaa kolmannen ryhmän. HME (vuosi 2000) 
ja Halcor (vuosi 1999), joiden markkinaosuudet ovat noin […] prosenttia, sijoitetaan 
kolmanteen luokkaan, joka koostuu pieniksi toimijoiksi kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien markkinoilla Euroopan talousalueella katsotuista yrityksistä.

(693) Edellä esitetyn perusteella asianmukainen lähtökohta sakon laskemiseksi ottaen 
huomioon kunkin yrityksen suhteellinen merkitys yksinkertaisten kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien markkinoilla on kunkin luokan osalta seuraava:

- KME-konserni: 70 miljoonaa euroa

- Wieland Werke: 23,8 miljoonaa euroa

- IMI-konserni: 23,8 miljoonaa euroa

- Mueller-konserni: 23,8 miljoonaa euroa

- Outokumpu-konserni: 23,8 miljoonaa euroa

- Boliden-konserni: 16,1 miljoonaa euroa
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- Halcor: 9,8 miljoonaa euroa

HME: 9,8 miljoonaa euroa.

(694) Koska EM ja TMX muodostivat yhden yrityksen vuosina 1989–1995 (johdanto-osan 
(565) kappale), ne ovat yhteisvastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta tältä ajalta. 
Samoin KME AG, EM ja TMX muodostivat yhden yrityksen (KME-konserni) 
ajanjaksona 1995–2001 (johdanto-osan (566) kappale), joten ne ovat yhteisvastuussa 
kilpailusääntöjen rikkomisesta tältä ajalta. Komissio ei sen vuoksi voi ottaa 
mahdollista konsernin sisäistä kilpailua huomioon arvioidessaan kartelliin osallistujien 
suhteellista painoarvoa organisaatiouudistuksen jälkeisenä ajanjaksona. Sitä vastoin 
sakon perusmäärä olisi jaettava kahteen osaan, joista ensimmäinen koskee 
ajanjaksoa 1988–1995 ja toinen ajanjaksoa 1995–2001. Sakon ensimmäinen osa 
(35 miljoonaa euroa) olisi jaettava kahteen yhtä suureen osaan yhtäältä KME AG:n ja 
toisaalta EM:n ja TMX:n (yhteisvastuullisesti) kesken. Sakon toisesta osasta 
(35 miljoonaa euroa) KME:n AG:n, EM:n ja TMX:n olisi vastattava
yhteisvastuullisesti.

(695) Heinäkuusta 1999 alkaen Buntmetall ja Wieland Werke AG käsittivät yhden ainoan 
yrityksen (Wieland-konserni). Tältä ajalta niiden olisi oltava yhteisvastuussa. Ennen 
heinäkuuta 1999 Buntmetallin ja Wieland Werke AG:n olisi oltava vastuussa yksin 
kumpikin omasta osuudestaan rikkomiseen. Siten perusmäärä olisi jaettava kahteen 
osaan, jotka heijastavat rikkomisen kestoa: yksi syyskuusta 1989 heinäkuuhun 1999 
ulottuvalle ajanjaksolle (19,52 miljoonaa euroa) ja toinen heinäkuusta 1999 
maaliskuuhun 2001 ulottuvalle ajanjaksolle (4,28 miljoonaa euroa). Osa, joka koskee
ajanjaksoa syyskuusta 1989 heinäkuuhun 1999, jaetaan edelleen kahteen osaan, joista 
yksi koskee Buntmetallia ja toinen Wieland Werke AG:tä ottaen jälleen huomioon 
kunkin rikkomiseen osallisuuden kesto.

(696) Tämän jakauman olisi oltava seuraava:

- 35 miljoonaa euroa KME-konsernille (yhteisvastuullisesti KME AG:n, TMX:n 
ja EM:n kesken),

- 17,5 miljoonaa euroa KME AG:lle,

- 17,5 miljoonaa euroa EM:lle ja TMX:lle (yhteisvastuullisesti)

- 3,25 miljoonaa euroa Wieland-konsernille (yhteisvastuullisesti Wielandin ja 
Buntmetallin kesken),

- 19,52 miljoonaa euroa Wieland Werke AG :lle,

- 1,03 miljoonaa euroa Buntmetallille.

(697) Asianmukainen lähtökohta sakon laskemiseksi olisi seuraava:

- Halcor: 9,8 miljoonaa euroa

- HME: 9,8 miljoonaa euroa

- Boliden-konserni: 16,1 miljoonaa euroa
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- IMI-konserni: 23,8 miljoonaa euroa

- Mueller-konserni: 23,8 miljoonaa euroa

- Outokumpu-konserni: 23,8 miljoonaa euroa

- Wieland-konserni: 3,25 miljoonaa euroa

- Wieland Werke AG: 19,52 miljoonaa euroa

- Buntmetall-konserni: 1,03 miljoonaa euroa

- KME AG: 17,5 miljoonaa euroa

- KME-konserni: 35 miljoonaa euroa

- EM ja TMX: 17,5 miljoonaa euroa.

20.3.5. Estävä vaikutus

Osapuolten väitteet

(698) Wieland ja Outokumpu väittävät, että suhteellisuusperiaatteen on varmistettava, että 
sakkojen laskennassa otetaan huomioon kuparisiin vesi- ja viemäriputkiin liittyvän 
liiketoiminnan osuus yrityksen sisällä ja että se ei perustu muihin toimintoihin1011.
Wieland väittää olevansa huomattavasti pienempi (liikevaihto 1,225 miljardia euroa ja 
laskusuunnassa) kuin KME (2,054 miljardia euroa) ja Outokumpu 
(5,558 miljardia euroa)1012. Wielandin kuparisiin vesi- ja viemäriputkiin liittyvästä 
liiketoiminnasta Euroopan talousalueella saatu muokkauslisäliikevaihto on 
[…] prosenttia Wielandin kokonaisliikevaihdosta1013. Outokummun kuparialan 
liiketoimintayksikön kokonaisliikevaihdosta alle […] prosenttia kertyi kuparisten vesi-
ja viemäriputkien myynnistä Euroopan talousalueella1014.

(699) Lisäksi Outokumpu asettaa kyseenalaiseksi sen, että määrätessään sakkoja estävän 
vaikutuksen saavuttamiseksi komissio tarkastelee yleisesti laajemman 
liiketoimintayksikön liikevaihtoa, toisin sanoen yksikön, joka kattaa muutakin 
liiketoimintaa kuin pelkästään nimenomaan rikkomiseen osallisena olleen 
liiketoiminnan. Tällä tavoin rangaistaan epäoikeudenmukaisesti suurempia yrityksiä, 
jotka toimivat useilla markkinoilla, jotka eivät ollenkaan liity rikkomiseen. 
Outokummun mielestä olisi ilmeisen epäreilua ja kohtuutonta käyttää Outokumpu 
Oyj:n (konsernin) liikevaihtoa perustana sakkojen laskennassa. Outokummun mielestä 
sen osallistuminen kartelliin oli paljon vähäisempää kuin muiden yritysten, ja 
Outokumpu näyttää hyötyneen muita paljon vähemmän1015. Sakkojen olisi perustuttava 

  
1011 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 4–15 kohta ja Outokummun 10 päivänä 

marraskuuta 2003 antaman vastauksen 70–74 kohta.
1012 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 8 kohta.
1013 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 15 kohta.
1014 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 72 kohta.
1015 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 94 kohta.
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ainoastaan siihen, missä määrin yritys osallistuu kartelliin ja mikä sen vaikutus on, ei 
siihen, onko kyseessä monialayritys vai ei1016.

(700) KME väittää olevansa keskikokoinen yritys, jonka oikeudelliset ja taloudelliset 
voimavarat ovat rajalliset.

Komission näkemys

(701) Komissio voi mukauttaa sakon perusmäärää varmistaakseen, että yrityksille 
määrätyillä sakoilla on riittävä estävä vaikutus, ja sen huomioon ottamiseksi, että 
suurilla yrityksillä on oikeudellista ja taloudellista tietämystä ja perusrakenteet, joiden 
avulla niiden on helpompi havaita toimintansa sääntöjenvastainen luonne. Tätä varten 
yrityksen kokonaisliikevaihto on se luku, joka antaa viitteen yrityksen koosta ja sen 
taloudellisista voimavaroista, joiden on oltava tiedossa sakon estävän vaikutuksen 
arvioimiseksi1017.

(702) Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hyväksynyt komission 
käytännön soveltaa kerrointa. Viimeaikaisessa tuomiossa se totesi, että mitä tulee 
sakon määrän korottamiseen kertoimella 2,5 sen huomioon ottamiseksi, että kantaja on 
eurooppalainen konserni, kerroin ei perustunut kantajan kokonaisliikevaihtoon ja että 
kerroin 2,5 ei ole yhteydessä kantajan ja muiden yritysten kokonaisliikevaihtojen 
eroihin1018.

(703) Tässä asiassa komissio katsoo olevan asianmukaista korottaa Outokummun sakkoa sen 
koon ja kokonaisresurssien huomioon ottamiseksi. Tällöin on asianmukaista ottaa 
huomioon konsernin maailmanlaajuinen kokonaisliikevaihto (yli 5 miljardia euroa), 
koska Outokummun mukaan emoyhtiö (Outokumpu Oyj) itse aloitti rikkomisen 
vuosina 1987/1988 ja se on omistanut OCP:n koko osakepääoman koko kartelliin 
osallistumisen ajan. Sen vuoksi johdanto-osan (697) kappaleessa määritetyn sakon 
perusmäärä olisi kerrottava 1,5:llä 35,7 miljoonaan euroon.

(704) Se, että Outokumpuun sovellettiin ehkäisevän vaikutuksen varmistamiseksi (samaa 
suuruusluokkaa olevaa) kerrointa teollisuusputkia koskevassa päätöksessä, ei riko 
ne bis in idem –periaatetta, koska sakon perusmäärään sovellettava kerroin on 
yhteydessä kyseessä olevalle tuotteelle määritettyyn perusmäärään ja yrityksen 
osuuteen päätöksen kohteena olevilla tuotemarkkinoilla. Jos teollisuusputkia 
koskeneesta asiasta1019 ja tästä asiasta olisi tehty yksi ainoa päätös, Outokummulle 
olisi määrätty erikseen sakko kummankin kartellin osalta. Kummatkin näistä 
kartelleista määrätyt sakot olisi mukautettu erikseen, mukaan lukien ehkäisevä 
vaikutus.

(705) Sen väitteen osalta, että viime aikoina liikevaihtoaan kasvattaneita yrityksiä 
rangaistaisiin ehkäisevän vaikutuksen suhteen epäoikeudenmukaisesti, komissio 
toteaa, että koska ehkäisevän vaikutuksen tarkoituksena on estää kilpailusääntöjen 
rikkominen tulevaisuudessa, vaikuttaa asianmukaiselta tarkastella yrityksen kokoa 

  
1016 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 95 kohta.
1017 Cheil Jedang Corp. v. komissio, 83 ja 96 kohta.
1018 Asia T-31/99, ABB Asea Brown Boveri Ltd. v. komissio, Kok. 2002, s. II-1881, 155 kohta.
1019 Asiassa COMP/E-1/38.240, teollisuusputket, 16 päivänä joulukuuta 2003 tehty päätös (ei vielä 

julkaistu).
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sakkojen määräämisen ajankohtana eikä sinä ajankohtana, jona rikkominen tapahtui. 
Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi viimeaikaisessa tuomiossaan 
seuraavaa: Edellä 239 kohdassa mainitun oikeuskäytännön perusteella komissio oli 
sen vuoksi oikeutettu katsomaan, että koska SDK:n maailmanlaajuinen liikevaihto on 
muihin kartellin jäseniin verrattuna valtava, SDK pystyisi helpommin keräämään 
tarvittavat varat sakkonsa maksamiseksi, mikä riittävän ehkäisevän vaikutuksen 
varmistamiseksi oikeutti kertoimen käytön. SDK:n päinvastaisia väitteitä ei voida 
vahvistaa1020. Kerroin 1,5 ei näytä kohtuuttomalta ottaen huomioon lopullisen sakon 
määrän prosenttiosuutena liikevaihdosta.

20.3.6. Rikkomuksen kesto

(706) Kuten johdanto-osan (463)-(497) ja (583)-(597) kappaleessa todetaan, 
kilpailusääntöjen rikkominen, johon yritykset, joille tämä päätös on osoitettu (Boliden-
konserni, Buntmetall-konserni, Halcor S.A., HME, IMI-konserni, Mueller-konserni
Outokumpu-konserni, Wieland Werke, KME AG, TMX ja Europa Metalli), ovat 
osallistuneet eri ajanjaksoina, alkoi viimeistään 3 päivänä kesäkuuta 1988 ja jatkui 
ainakin 22 päivään maaliskuuta 2001. Seuraavat yritykset osallistuivat 
kilpailusääntöjen jatkuvaan rikkomiseen, jonka kesto on mainittu kunkin osalta 
erikseen:

- KME-konserni: 5 vuotta 7 kuukautta

lisäksi:

- KME: 7 vuotta 2 kuukautta

- EM/TMX: 5 vuotta 10 kuukautta

- Wieland-konserni 1 vuosi 8 kuukautta.

lisäksi:

- Wieland Werke: 9 vuotta 9 kuukautta.

- Buntmetall-konserni: 10 kuukautta

- IMI-konserni: 11 vuotta 5 kuukautta

- Mueller-konserni: 3 vuotta 2 kuukautta

- Outokumpu-konserni: 11 vuotta 5 kuukautta

- Boliden-konserni: 12 vuotta 9 kuukautta

- Halcor: 12 kuukautta

- HME: 2 vuotta 6 kuukautta

  
1020 Asia T-236/01, Tokai Carbon (grafiittielektrodit), tuomio 29.4.2004 (ei vielä julkaistu), 241 kohta.



FI 184 FI

(707) KME, Outokumpu ja Wieland väittävät, että sakkoja määritettäessä hiljaisten kausien 
pitäisi joko johtaa siihen, että edeltäviin vuosiin sovelletaan vanhentumisaikaa 
(asetuksen 2988/74 1 artiklan b alakohta) tai että hiljaiset vuodet vähintään otetaan 
huomioon keskeytyksenä1021. KME katsoo, että vuodet 1988–1994 olisi otettava 
huomioon vain osittain, koska yhteydenpito ei ollut kovinkaan järjestäytynyttä ja se oli 
osittain katkonaista. Wieland, KME ja Outokumpu toteavat toiminnan olleen vähäistä 
erityisesti vuosina 1990–1992 ja 1994–1997. Varsinkin näiden ajanjaksojen aikana 
kilpailu oli tavanomaisella tai lähes tavanomaisella tasolla1022. KME katsoo, että 
komission olisi noudatettava samaa käytäntöä kuin luxemburgilaisia panimoita 
koskeneessa asiassa1023, jossa 14 vuoden pituisesta kartellista määrättyjä sakkoja 
korotettiin ainoastaan 100 prosenttia1024.

(708) Kuten edellä selitetään, Boliden korosti sitä, että se ei vuoden 1995 jälkeen 
osallistunut SANCO-kokouksiin eikä EDWD-kokouksiin 27 tai 28 päivään elokuuta 
1998 asti, josta alkaen se osallistui kokouksiin 10 päivään joulukuuta 1998, jolloin se 
ilmoitti vetäytyvänsä kokouksista (ks. johdanto-osan (344) kappale). Se osallistui 
jälleen EDWD-kokouksiin lokakuusta 1999 (ks. johdanto-osan (382) kappale) alkaen 
maaliskuuhun 2001.

(709) Outokumpu väittää, että sakkojen osalta olisi myös otettava huomioon, että se yritti 
vetäytyä yhteistyöstä vuonna 19981025.

(710) On todettava, että komission aiemmin noudattama päätösmenettely ei itsessään 
muodosta oikeudellista kehystä sakkojen määrittämiselle kilpailuasioissa, koska 
tällainen kehys on määritetty ainoastaan asetuksessa N:o 171026 (ja nyt 
asetuksessa (EY) N:o 1/2003). Sen vuoksi KME:n johdanto-osan (707) kappaleessa 
esittämä väite, joka perustuu komission aiemmin tekemään päätökseen, on hylättävä.
Komission nykyisenä käytäntönä kartelliasioissa on korottaa sakkoja 10 prosentilla 
jokaiselta rikkomisvuodelta, joka ylittää viisi vuotta. Tämä käytäntö on johtanut 
useissa viimeaikaisissa asioissa sakkojen korottamiseen yli 100 prosentilla keston 
perusteella1027.

(711) OTK:n väitteen osalta, jonka mukaan se yritti irtautua kokouksista vuonna 1998, on 
todettava, että OTK jatkoi järjestelyjen noudattamista vaikkei se osallistunutkaan 
kokouksiin (ks. johdanto-osan (326) ja (329) kappale). OTK ei ole kiistänyt tätä 
seikkaa. Koska OTK oli sitoutunut jatkamaan yhteistyötä, sen katsotaan osallistuneen 
täysimääräisesti järjestelyihin vuonna 1998.

  
1021 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 91–97 kohta; Outokummun 10 päivänä 

marraskuuta 2003 antaman vastauksen 60 kohta; KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman 
vastauksen 307–317 kohta. IMI:n vaatimus tulla käsitellyksi samalla tavoin kuin BMA, HME, Halcor ja 
Mueller hylättiin edellä (ks. johdanto-osan (468) ja (490) kappale).

1022 Ks. esimerkiksi KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 307–317 kohta.
1023 Komission päätös 2002/759/EY asiassa COMP/37.800, luxemburgilaiset panimot, 

EYVL L 253, 21.9.2002, s. 21, 86 ja 97 kappale.
1024 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 307–317 kohta.
1025 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 60 kohta.
1026 Asia T-23/99, LR AF v. komissio(Kok. 2002, s. II-1705), 234 kohta.
1027 Ks. esim. asiassa COMP/E-1/37.519, metioniini, 2 päivänä heinäkuuta 2002 tehty päätös (ei vielä 

julkaistu); asiassa COMP/E-1/37.370, sorbaatit, 1 päivänä lokakuuta tehty päätös (ei vielä julkaistu); ja 
asiassa COMP/E-1/37.956, betoniteräkset, 17 päivänä joulukuuta 2002 tehty päätös (ei vielä julkaistu).
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(712) Outokumpu väittää, että se on oikeutettu sakkojen alentamiseen, koska se teki 
yhteistyötä sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä vuonna 1996 
annetun tiedonannon soveltamisalan ulkopuolella. Se viittaa tässä yhteydessä 
teollisuusputkia koskevaan asiaan, jossa komissio noudatti komission tiedonannossa
sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa
(vuoden 2002 tiedonanto)1028 vahvistettua toimintalinjaa eikä korottanut sakkoja 
rikkomuksen keston tai vakavuuden perusteella siltä osin kuin yksi osapuolista toimitti 
todisteita tosiseikoista, jotka aikaisemmin eivät olleet komission tiedossa1029. Tämän 
vuoksi sen osalta rikkomuksen kestosta olisi vähennettävä ajanjakso syyskuusta 1989 
vuoden 1997 loppuun (vähintään 16 päivään syyskuuta 1997), koska se oli 
ensimmäinen yritys, joka myönsi, että järjestelyt toteutettiin kyseisinä ajankohtina ja 
esitti kokouksista luettelon, jonka avulla komissio sai hallussaan olevasta asiakirja-
aineistosta ensimmäisen ajanjakson osalta puuttuvat tiedot. Näitä väitteitä käsitellään 
johdanto-osan 758 ja 759 kappaleessa.

(713) Kuten johdanto-osan (564) ja (565) kappaleessa todetaan, KME AG oli eri yritys kuin 
EM:n ja TMX:n muodostama yritys ajanjaksolla 8 päivästä kesäkuuta 1988 19 päivään 
kesäkuuta 1995. Sen vuoksi sakkojen korotus keston perusteella olisi laskettava
erikseen näiden kahden yrityksen osalta tämän seitsemän vuoden ajanjakson ajalta. 
Loppuajanjakson osalta 20 päivästä kesäkuuta 1995 22 päivään maaliskuuta 2001 
(viisi vuotta ja kahdeksan kuukautta) sakkojen korotus koskee koko KME-konsernia. 
Kesto laskettiin samalla tavoin Wieland-konsernin ja Wieland Werke AG:n ja toisaalta 
Buntmetallin osalta (ks., johdanto-osan (695) kappale.

(714) Rikkomisen vakavuuden perusteella määriteltyä sakkojen perusmäärää olisi sen vuoksi
korotettava seuraavasti

- KME-konserni: 55 %

lisäksi

- KME: 70 %

- EM/TMX: 55 %

lisäksi:

- Wieland-konserni: 15 %

- Wieland Werke AG: 95 %

- Buntmetall-konserni: 0 %

- IMI-konserni: 110 %

- Mueller-konserni: 30 %

- Outokumpu-konserni: 110 %

  
1028 EYVL C 45; 19.2.2002, s. 3.
1029 23 kohta.



FI 186 FI

- Boliden-konserni: 125 %

- Buntmetall-konserni: 10 %

- Halcor: 10 %

- HME: 25 %

20.3.7. Rinnakkaisissa menettelyissä mahdollisesti määrättävät sakot

(715) Wieland, KME ja Outokumpu ovat pyytäneet komissiota ottamaan huomioon sen, että 
niille on määrätty sakkoja myös rinnakkaisessa, teollisuusputkia koskevassa asiassa 
(asia COMP/E-1/38.240). Väitteensä tueksi KME viittaa komission tekemään 
päätökseen erikoisgrafiitteja koskeneessa asiassa1030, jossa yrityksistä yhdelle 
määrättyä sakkoa alennettiin 33 prosenttia sen herkän taloudellisen tilanteen huomioon 
ottamiseksi sekä siksi, että se oli hieman aikaisemmin saanut suuren sakon.

(716) Wielandin mielestä asian jakaminen teollisuusputkia ja kuparisia vesi- ja 
viemäriputkia koskeviin asioihin oli keinotekoinen eikä se missään tapauksessa saisi 
johtaa suurempaan sakkoon kuin mitä olisi määrätty, jos molemmat kartellit olisi 
käsitelty yhdessä ainoassa päätöksessä. Estävä vaikutus taataan jo 
teollisuusputkiasiassa määrätyllä sakolla1031. Samoin Outokumpu väittää, että sille ei 
tulisi määrätä kaksinkertaista rangaistusta osallistumisesta näihin kahteen kuparisia 
putkia koskevaan asiaan. Sekä teollisuusputkien että kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
alan kartellien syynä oli kupariputkialan heikko taloudellinen tilanne. Toiseksi olisi 
epäoikeudenmukaista ottaa perusmäärää laskettaessa Outokummun laajemman 
toiminnan liikevaihto huomioon kahdesti eli kummankin asian osalta. Tällainen 
lähestymistapa johtaisi kaksinkertaiseen rangaistukseen estävän vaikutuksen 
luomiseksi1032. Samanaikaisesti määrättyinä kumpikaan sakko ei estä toista toimintaa. 
Kaksinkertaisen rangaistuksen välttämiseksi estävä vaikutus olisi arvioitava 
lievemmin1033.

(717) Komission näkemyksen mukaan se, että sillä on tutkittavana useita kartelliasioita, 
joissa samat yritykset ovat osallisina (vaikka asioiden tutkinta käynnistettiin 
kokonaisuutena ja jaettiin myöhemmin), ei estä sitä määräämästä tarvittaessa kustakin 
rikkomisesta enimmäismäärän mukaista sakkoa. Asioiden jakamisesta päätettiin, kun 
kävi ilmeiseksi, että rikkomiset olivat erillisiä, eri toimijat toteuttivat ne ja ne koskivat 
eri tuotteita. Joka tapauksessa, ellei riittävää estävää vaikutusta ole vielä saavutettu, 
komission velvollisuus ottaa sakkoa määrätessä huomioon yrityksen osallistuminen 
useisiin kartelleihin merkitsisi käytännössä perusteettoman edun myöntämistä 
yrityksille, jotka syyllistyvät useisiin rikkomisiin rinnakkain. Kustakin erillisestä 
rikkomisesta on syytä määrätä erillinen sakko. Muussa tapauksessa yhteen tai 
useampaan kartelliin osallistuneella yrityksellä ei olisi mitään hävittävää liittyessään 
uusiin kartelleihin. Se voisi saada perusteetonta voittoa muista kartelleista ilman riskiä 
saada sakkoa kyseisestä toiminnasta. Sakon määrääminen kustakin rikkomisesta 

  
1030 Asiassa 37.667 17 päivänä joulukuuta 2002 tehty päätös (ei vielä julkaistu), 558 kohta.
1031 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 91–97 kohta.
1032 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 90 kohta.
1033 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 91 ja 92 kohta.
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erikseen estää tällaista toimintaa. Outokummun perusteluja käsitellään riittävästi 
johdanto-osan (704) kappaleessa.

(718) On huomattava, että erikoisgrafiitteja koskevassa päätöksessä komissio pienensi 
yritykselle määrätyn sakon määrää, koska kyseinen yritys oli hyvin vaikeassa 
taloudellisessa tilanteessa ja komissio oli melko äskettäin määrännyt sille huomattavan 
sakon. Komissio katsoi, että kyseisissä erityisolosuhteissa täyden sakon määrääminen 
ei vaikuttanut välttämättömältä tehokkaan estävän vaikutuksen varmistamiseksi. 
Päätelmässä otettiin erityisesti huomioon se, että rikkomisen uusimista ei kyseisen 
yrityksen osalta katsottu raskauttavaksi seikaksi. Lukuun ottamatta KME:tä, jota 
käsitellään jäljempänä (ks. 20.8 jakso), yksikään näistä edellytyksistä ei täyty tässä 
asiassa.

20.3.8. Päätelmä sakkojen perusmääristä

(719) Edellä esitetyn perusteella sakkojen perusmäärien olisi oltava seuraavat:

- KME-konserni: 54,25 miljoonaa euroa

lisäksi:

- KME: 29,75 miljoonaa euroa

- EM/TMX: 27,13 miljoonaa euroa

- Wieland-konserni: 3,74 miljoonaa euroa

lisäksi:

- Wieland Werke AG: 38,06 miljoonaa euroa

- Buntmetall-konserni: 1,03 miljoonaa euroa

- IMI-konserni: 49,98 miljoonaa euroa

- Mueller-konserni: 30,94 miljoonaa euroa

- Outokumpu-konserni: 74,97 miljoonaa euroa

- Halcor: 10,78 miljoonaa euroa

- HME: 12,25 miljoonaa euroa

- Boliden-konserni: 36,225 miljoonaa euroa.

20.4. Raskauttavat seikat

(720) Outokummun toistuva osallistuminen kilpailusääntöjen rikkomiseen muodostaa 
raskauttavan seikan. Outokumpu oli yksi yrityksistä, joille ruostumattomasta 
teräksestä valmistettuja kylmävalssattuja levyjä koskevassa asiassa tehty komission 
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päätös 90/417/EHTY1034, jäljempänä ’ruostumatonta terästä koskeva päätös’, 
osoitettiin.

(721) Outokumpu kiistää kuitenkin komission päätelmän, jonka mukaan se olisi syyllistynyt 
rikkomisen uusimiseen sillä perusteella, että ruostumatonta terästä koskevakomission 
päätös oli osoitettu sille. Outokummun mukaan kyseisessä asiassa tilanne oli hyvin 
erilainen, sillä Outokumpu toimi puolittain julkisesti valtion vaikutusvallan alaisena ja 
siinä uskossa, että järjestelyillä oli julkinen hyväksyntä. Se väittää lisäksi, että yhteisön 
toimielimet itse loivat painetta. Tässä tilanteessa komissio katsoi, ettei kyseessä ollut 
selkeä rikkominen eikä määrännyt sakkoa1035. Outokumpu väittää, että Thyssen-
asiassa vahvistetut edellytykset eivät täyty; kyseisessä asiassa yhteisöjen ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuin totesi, että ”rikoksen uusimisen käsite, sellaisena kuin se 
esiintyy joissakin kansallisissa oikeusjärjestyksissä, edellyttää sitä, että henkilö on 
tehnyt uusia rikoksia sen jälkeen, kun häntä on rangaistu vastaavanlaisista 
rikoksista”1036.

(722) Lisäperusteena Outokumpu painottaa sitä, että kyseessä olivat eri liiketoiminta-alat, eri 
yksiköt ja työntekijät eri toimipaikoissa sekä toinen perustamissopimuksen määräys 
(EHTY:n perustamissopimuksen 65 artikla). Sen vuoksi OTK:n mielestä näiden 
kahden rikkomisen (toinen kuparisten vesi- ja viemäriputkien ja toinen 
ruostumattoman teräksen alalla) yhdistäminen merkitsisi rangaistusta yhtiölle, jolla on 
useita eri liiketoiminta-aloja, verrattuna pienempiin yhtiöihin, jotka toimivat vain 
kupariputkien alalla. OTK huomauttaa myös, että ruostumatonta terästä koskeva 
komission päätös tehtiin heinäkuussa 1990, noin kaksi vuotta teollisuusputkialan 
rikkomisen alkamisen (syyskuussa 1989) jälkeen eikä sen vuoksi voi olla perustana 
rikkomisen uusimiselle aikaisemman ajanjakson osalta1037.

(723) Tämän vuoksi OTK katsoo, että sakon määrääminen estävän vaikutuksen 
saavuttamiseksi ja rikkomisen uusimisen vuoksi olisi epäoikeudenmukaista ja 
suhteetonta, sillä kyseiset rikkomiset eivät ole samoja eikä niitä ole tehty samalla 
liiketoiminta-alalla. Sen vuoksi se katsoo, että jos komissio korottaa sakkoja kahdesti 
estävän vaikutuksen saavuttamiseksi (teollisuusputkia sekä vesi- ja viemäriputkia 
koskevissa asioissa) ja vielä rikkomisen uusimisen vuoksi (liittämällä yhteen täysin 
erilliset liiketoiminta-alat), se merkitsisi Outokummulle mahdollista kolminkertaista 
sakkoa vain siksi, että se on suuri yhtiö, jolla on paljon toimintaa monilla eri 
aloilla1038.

(724) Komissio katsoo, että toistuva rikkominen on kyseessä silloin, kun yrityksen, jolle on 
aikaisemmin rikkomisen osapuolena osoitettu komission päätös, todetaan myöhemmin 
olevan vastuussa toisesta samantyyppisestä rikkomisesta. Tällaisen päätöksen 
tehtävänä on ensinnäkin määrätä yritys lopettamaan rikkominen, mutta lisäksi 
varoittaa ja estää sitä tulevaisuudessa syyllistymästä samanlaisiin rikkomisiin, vaikka 
sakkoa ei jostain syystä määrättäisi. Komissio katsoo lisäksi, että koska ruostumatonta 
terästä koskeva päätös tehtiin, kun teollisuusputkialan rikkominen oli jo käynnistynyt, 

  
1034 EYVL L 220, 15.8.1990, s. 28.
1035 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 96–98 kohta.
1036 Thyssen Stahl AG v. komissio, 617–625 kohta (alleviivaus lisätty).
1037 Ks. Outokummun 10 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 102–104 kohta.
1038 Asia T-77/92, Parker Pen v. komissio (Kok. 1994, s. II-549, 94–95 kohta); Outokummun 10 päivänä 

marraskuuta 2003 antaman vastauksen 105 ja 106 kohta.
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jälkimmäisessä rikkomisessa mukana olleiden Outokummun johtajien olisi pitänyt 
ryhtyä toimenpiteisiin rikkomisen lopettamiseksi. Sen jatkaminen toista tuotesektoria 
koskevalla päätöksellä annetun varoituksen jälkeenkin merkitsee käytännössä 
rikkomisen uusimista.

(725) Tämä päätös koskee samankaltaista rikkomista kuin ruostumatonta terästä koskeva 
päätös, joka koski kiintiöistä ja hinnoista sopimista tuotannon valvomiseksi ja 
markkinoiden jakamiseksi1039. Siltä osin kuin Outokumpu väittää kyseessä olevan 
toinen perustamissopimuksen määräys tarvitsee vain muistuttaa siitä, että 
oikeuskäytännön mukaan EHTY:n perustamissopimuksen 65 artikla vastaa 
EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa1040.

(726) Outokumpu jatkoi kilpailusääntöjen rikkomista kuparisten vesi- ja viemäriputkien 
alalla senkin jälkeen, kun se oli komission päätöksellä määrätty lopettamaan 
kilpailusääntöjen rikkominen ruostumattoman teräksen alalla, mikä osoittaa selvästi, 
ettei edellisellä päätöksellä ollut riittävää estävää vaikutusta Outokummun 
markkinakäyttäytymiseen. Tämän vuoksi estävä vaikutus tulevaisuudessa sekä 
Outokummun että muiden vastaavassa tilanteessa olevien mahdollisten yritysten osalta 
on varmistettava korottamalla sakkojen määrää tässä asiassa. Tämän vuoksi
rikkomisen vakavuutta Outokummun tapauksessa lisää se, että se on ollut jo 
aikaisemmin vastaavan päätöksen kohteena, jossa todettiin tapahtuneeksi 
samankaltainen rikkominen. Tämän raskauttavan seikan vuoksi on perusteltua korottaa
Outokummulle määrättävää sakon perusmäärää 50 prosentilla. 50 prosenttia ei ole 
komission soveltama enimmäiskorotus vaan nykyisen käytännön mukainen 
tavanomainen korotus asioissa, joissa on kyse rikkomisen uusimisesta.

20.5. Lieventävät seikat

(727) Komissio katsoo, että osapuolten esiin ottamista lieventävistä seikoista olisi 
analysoitava seuraavia.

20.5.1. Järjestelyjen jääminen käytännössä toteutumatta

(728) Lähes kaikki osapuolet ovat pyytäneet komissiota ottamaan lieventävänä seikkana 
huomioon, ettei kartellia pantu täysimääräisesti täytäntöön. Koska järjestelyjen 
noudattamatta jättämisestä ei rangaistu eikä se tullut useinkaan ilmi, poikkeamat olivat 
tavallisia. Tältä osin osapuolet nimeävät useita tapauksia osoittaakseen, että kartellia ei 
pantu täysimääräisesti täytäntöön1041. KME ja IMI viittaavat lisäksi NERA-raporttiin, 
jossa osoitetaan, että niiden markkinoilla noudattama hinnoittelupolitiikka oli 
”kilpailuhenkistä”.

(729) Toisin kuin kartellin vaikutus markkinoilla, jota on arvioitava koko kartellin osalta, 
sopimusten täytäntöönpanoa on arvioitava erikseen kunkin osallistujan osalta. Sen 

  
1039 Käsitettä ’samantyyppinen’ rikkominen selvitetään asiassa T-203/01, Michelin v. komissio, 30.9.2003 

annetussa tuomiossa (ei vielä julkaistu), 284 kohta ja sitä seuraavat kohdat.
1040 Ks. esim. asia Thyssen Stahl AG v. komissio, 258 kohta ja sitä seuraavat kohdat.
1041 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 208–236 kohta. Komissio toteaa, että 

kaikki lainaukset todistusasiakirjoista, joita KME esitti perustellakseen väitettään, jonka mukaan 
osapuolet toimittivat vääriä volyymitietoja, ovat vuotta 1997 edeltävältä ajalta lukuun ottamatta kahta 
lainausta, jotka koskevat HME:tä ja BCZ:aa.
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määrittämiseksi, pantiinko sopimukset käytännössä täytäntöön, on tarpeen varmistaa, 
voidaanko kartellin jäsenten puolustuksekseen esittämien olosuhteiden perusteella 
osoittaa, että ollessaan kilpailusääntöjä rikkovien sopimusten osapuolina ne todella
välttelivät sopimusten soveltamista toimimalla markkinoilla kilpailuhenkisesti1042. Se, 
ettei yritys, joka osallistui kilpailijoidensa kanssa hintoja koskeneeseen salaiseen 
sopimukseen, ole toiminut markkinoilla koko aikaa siten kuin kilpailijoiden kanssa on
sovittu, ei välttämättä ole sakkojen suuruutta määritettäessä lieventävänä huomioon 
otettava seikka. Yritys, joka kilpailijoidensa kanssa tekemästään salaisesta 
sopimuksesta huolimatta noudattaa jokseenkin itsenäistä politiikkaa markkinoilla, voi 
yksinkertaisesti yrittää käyttää kartellia hyväkseen1043.

(730) Tämän vuoksi kunkin yksittäisen yrityksen olisi osoitettava, että se järjestelmällisesti
ja selkeästi pidättyi kilpailua rajoittavien sopimusten soveltamisesta. Se, että tiettyjä 
päätöksiä ei täysimääräisesti pantu täytäntöön, ei kuitenkaan vaikuttanut kartellin 
täytäntöönpanoon kokonaisuutena. Pelkkää tietoa siitä, että yritys olisi pettänyt muita 
kartellin jäseniä, ei tämän vuoksi voida pitää lieventävänä tekijänä. Tässä tapauksessa 
on selvää, että yksikään osanottajista ei järjestelmällisesti pidättynyt soveltamasta
sopimuksia.

(731) Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on myös niin, että tavoitehintoja ja muita 
kaupallisia ehtoja koskevien sopimusten täytäntöönpano ei välttämättä edellytä näiden 
hintojen ja ehtojen tarkkaa soveltamista. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimen asiassa ADM antaman tuomion1044 mukaan silloin, kun on tehty 
sopimus pikemminkin hintatavoitteista kuin kiinteistä hinnoista ”on selvää, että 
sopimuksen täytäntöönpano merkitsi ainoastaan sitä, että osapuolet pyrkisivät 
saavuttamaan nämä hinnat”. Sovittujen hintatavoitteiden soveltamatta jättäminen ei 
välttämättä ole lieventävä seikka. Sen vuoksi voidaan katsoa, että sopimukset on pantu 
täytäntöön, kun osapuolet vahvistavat hintansa saadakseen ne lähemmäksi sovittua 
tavoitehintaa.

(732) Komissio päättelee, että tässä asiassa kartellipäätösten täytäntöönpano varmistettiin 
markkinajohtajista koostuvalla seurantajärjestelmällä ja luottamuksellisten tietojen 
säännöllisellä vaihdolla. Näissä olosuhteissa voidaan olettaa, että kyseiset kilpailijat 
ottivat vaihdetut tiedot huomioon määrittäessään omaa toimintaansa markkinoilla. On 
osoitettu, että osanottajat vaihtoivat säännöllisesti myyntilukuja, ensin ” […]-
taulukoiden” avulla, sen jälkeen kokouksissa, joiden pohjana olivat IWCC-tiedot, ja 
lopulta WBMS-tiedonvaihdon kautta. Osapuolet vertasivat sitten kokouksissaan 
myyntilukuja tavoitemääriin. Siten on osoitettu, että kaikki osapuolet panivat 
käytännössä täytäntöön sopimuksen luottamuksellisten tietojen vaihdosta. Asian 
ADM1045 mukaisesti on riittävää todeta, että ilmoittamalla toisilleen myyntimääränsä 
kartellin osanottajat panivat kyseisen sopimuksen täytäntöön riippumatta siitä, 
olivatko niiden toimittamat tiedot oikeita.

  
1042 Yhdistetyt asiat T-25/95, T-26/95, T-30/95–T-32/95, T-34/95–T-39/95, T-42/95–T-46/95, T-48/95, 

T-50/95–T-65/95, T-68/95–T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 ja T-104/95, Cimenteries CBR ym. v. 
komissio (Kok. 2000, s. II-491, 4872-4874 kohta).

1043 Cascades SA v. komissio, 230 kohta. 
1044 Archer Daniels Midland Company ym. v. komissio, 160 ja 271 kohta.
1045 Archer Daniels Midland Company ym. v. komissio, 279 kohta.
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(733) Kartellipäätösten täytäntöönpano varmistettiin myös kilpailijoiden välisellä tiheällä 
yhteydenpidolla. Sellaisten ajanjaksojen, joiden aikana esiintyi jännitteitä ja 
poikkeamista sovituista periaatteista ja joita esiintyi erityisesti vuoden 1994 
keskivälistä/lopusta alkaen vuoden 1997 puoliväliin, voidaan katsoa kuuluvan 
pitkäaikaisen kartellin tavanomaiseen elinkaareen.

(734) Hintasopimusten täytäntöönpanon osalta komissiolla on (hajanaisia) todisteita 
sisäisistä ohjeista toteuttaa kilpailijoiden kanssa kokouksessa sovitut hinnankorotukset 
(ks. viitteet johdanto-osan (510) kappaleessa). Kuten useampaan kertaan on kuvailtu, 
Muellerin ja Bolidenin lausunnoissa ja Wielandin muistiinpanoissa vahvistetaan 
hinnankorotusten menestys (ks. tarkemmin edellä 20.3.1.2).

(735) On mahdollista, että jotkin sopimusten osat on pantu muita tehokkaammin täytäntöön.

(736) Komissio toteaa, että D osassa esitettiin todisteita siitä, että osapuolet panivat useat 
kartellisopimukset käytännössä täytäntöön. Komissio on osoittanut sopimusten 
täytäntöönpanon myös johdanto-osan (510) kappaleessa. Kyseistä lieventävää seikkaa 
ei sen vuoksi voida soveltaa yhteenkään niistä yrityksistä, joille tämä päätös on 
osoitettu.

20.5.2. Rikkomisesta saadun hyödyn rajallisuus

(737) Useimmat osapuolet väittävät, että sakkojen määrää olisi alennettava rikkomisesta 
saatujen voittojen rajallisuuden tai taloudellisen hyödyn puutteen vuoksi. Lisäksi 
Wieland on eri mieltä komission yleisestä lausunnosta, jonka mukaan oletettua 
markkinahintaa ei voida määritellä, ja väittää, että komissiolla on velvollisuus arvioida 
oletettu hinta. Ellei ole enää mahdollista esittää todisteita rikkomisesta saadusta 
lisätuotosta, se ei saa johtaa osapuolille koituvaan haittaan, vaan todistustaakan olisi 
oltava komissiolla.

(738) Luultavasti joidenkin osanottajien Euroopan toiminnasta saama tuotto olikin 
epätyydyttävä tai ne tekivät jopa tappiota. Mutta toisin kuin osapuolet esittävät, 
komission näkemyksen mukaan se, että kartellista ei koidu hyötyä tai tällaiseen 
rikkomiseen osallistumisesta ei saada taloudellista etua, ei yleisesti voi olla lieventävä 
seikka eikä vähentää rikkomisen vakavuutta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin 
ei hylännyt komission kantaa, että komissiolla ei ”ole velvollisuutta ottaa huomioon 
rikkomisesta saatua hyötyä”1046. Yleensä on vaikeaa määrittää, miten kukin yritys on 
hyötynyt osallistumisestaan rikkomiseen, vaikka asiakirja-aineisto sisältääkin useita 
tärkeitä viitteitä huomattavista hyödyistä. Jos kyse on perustamissopimuksen 
81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan vakavasta ja tahallisesta rikkomisesta, tällä 
voidaan katsoa olevan riittävän suuri merkitys, jolloin komission ei enää tarvitse antaa 
erityistä painoarvoa sille, mikä saadun hyödyn tosiasiallinen rahallinen arvo on ollut.

(739) Olisi pidettävä mielessä myös se, että Wielandin mukaan kartellin tarkoituksena oli 
lopettaa hintojen lasku (johdanto-osan (620) kappale). Se, että joinakin vuosina 
osanottajien väitetään saaneen rikkomisesta vähäisempää taloudellista tai 
rahoituksellista hyötyä, on sopusoinnussa tämän tavoitteen kanssa, erityisesti alalla, 

  
1046 LR AF v. komissio, Kok. 2000, s. II-1705, 268 ja 307 kohta. .Ks. myös Europa Carton v. komissio, 

Kok. 1998, s. II-869, 141 kohta.
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jolla toiminnan lopettamisesta aiheutuvat kustannukset ovat korkeat. Rikkomiseen 
syyllistyneiden saamaa taloudellista tai rahoituksellista hyötyä ei voida rajoittaa 
pelkästään huippuvoittoihin. Tappio, joka on pienempi kuin mitä se olisi ilman 
kartellia, on sekin taloudellinen tai rahoituksellinen hyöty.

(740) Jos komissio osoittaa tällaisten etujen olemassaolon ja sen, että sakot eivät ylitä saatua 
etua sakkojen tarkoituksen mukaisesti, komission on korotettava sakkojen määrää 
raskauttavan seikan muodossa. Se, että komissio ei pysty arvioimaan tällaisen edun 
suuruutta sellaisen ajanjakson osalta, joka muodostaa merkittävän osan rikkomista, ei 
muuta tätä seikkaa lieventäväksi seikaksi. Toisin sanoen raskauttavan seikan 
puuttuminen ei ole lieventävä seikka.

20.5.3. Taloudelliset vaikeudet kuparisten vesi- ja viemäriputkien alalla

(741) Kaikki osapuolet ovat väittäneet, että kuparisten vesi- ja viemäriputkien markkinat 
ovat kärsineet ylikapasiteetista 1980-luvun lopusta alkaen. Erityisesti markkinoille 
tulo tai markkinoilla jo toimineiden yritysten laajentuminen on johtanut hintojen 
laskuun ja heikkoon kannattavuuteen.

(742) Viimeaikaisessa oikeuskäytännössä yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin 
on vahvistanut, että komission ei tarvitse katsoa alan heikkoa taloudellista tilannetta 
lieventäväksi seikaksi. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut myös, että 
vaikka komissio on aiemmissa tapauksissa ottanut huomioon toimialan taloudellisen 
tilanteen lieventävänä seikkana, sen ei välttämättä tarvitse jatkaa tätä käytäntöä. 
Yleensä kartelleja syntyy alan kohdatessa ongelmia. Jos noudatettaisiin osapuolten 
perusteluja, sakkoja olisi alennettava itsestään selvästi lähes kaikissa tapauksissa1047.

(743) Komissio katsoo, että tilannetta kuparisten vesi- ja viemäriputkien alalla ei voida 
verrata komission seostelisää1048 ja saumattomia teräsputkia1049 koskevissa asioissa 
tekemissä päätöksissä kuvailtuihin tilanteisiin. Saumattomia teräsputkia koskeneessa 
asiassa komissio päätteli, että ”Yhteisön terästeollisuusmarkkinat ovat 1970-luvusta 
alkaen kärsineet pitkästä ja vakavasta kriisitilanteesta, jolle ominaista ovat olleet 
kysynnän jatkuva lasku ja hintojen putoaminen. Tällaiset markkinaolosuhteet ovat 
aiheuttaneet vakavia ylikapasiteettiongelmia, johtaneet teollisuuslaitosten alhaiseen 
käyttöasteeseen ja riittämättömiin hintoihin, jotta voitaisiin kattaa kaikki 
tuotantokustannukset ja varmistaa yritysten kannattavuus. Terästeollisuuden kriisistä 
ei ole kärsinyt pelkästään EHTY:n terästeollisuus, vaan se on koskettanut myös 
EHTY:n ulkopuolisia terästeollisuuden sektoreita, joihin myös tämän päätöksen 
kohteena olevat putket kuuluvat.” (päätöksen johdanto-osan (25) kappale). Lisäksi 
päätöksessä todetaan: ”Yhteisön putkiteollisuuden tilanteesta vuodesta 1980 alkaen on 
erityisesti todettava, että yhteisön tuotantoon vaikutti tiukka rakenneuudistusprosessi, 
jolla tuotantokapasiteettia pyrittiin sopeuttamaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin. 
Vuoden 1990 loppuun mennessä saumattomien putkien tuotantokapasiteettia oli 

  
1047 Asiat T-236, T-239, T-244–246, T-251, T-252/01, Tokai carbon v. komissio, tuomio 29.4.2004 (ei vielä 

julkaistu), 345 kohta.
1048 Asiassa IV/25.814, seostelisä, 21 päivänä tammikuuta 1998 tehty komission päätös 98/247/EHTY

(EYVL L 100, 1.4.1998, s. 55) 83 ja 84 kohta (Acerinoxille myönnetyn sakon alennuksen yhteydessä 
otettiin huomioon muitakin lieventäviä seikkoja kuin taloudellinen kriisitilanne).

1049 Asiassa IV/E-1/35.860, saumattomat teräsputket, tehty komission päätös 2003/382/EY (EUVL L 140, 
6.6.2003, s. 1) 168 ja169 kohta.
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supistettu noin 20 prosenttia. Vuosina 1988–1991 ala menetti yli 20 000 työpaikkaa. 
Vuoden 1991 alusta tuotantotilanne heikkeni edelleen ja tuonti kasvoi, joten oli 
tehtävä ankaria päätöksiä tuotantokapasiteetin supistamiseksi välttämättömälle tasolle 
ja suljettava useita tuotantolaitoksia Saksassa, Italiassa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa” (päätöksen johdanto-osan (26) kappale).

(744) Seostelisää koskevassa asiassa komissio katsoi, että ”Toisaalta alan taloudellinen 
tilanne oli poikkeuksellisen vaikea loppuvuodesta 1993. Nikkelin kurssi nousi 
nopeasti, mutta ruostumattoman teräksen hinta pysyi erittäin alhaisena. On 
huomattava, että tämä erityinen tilanne vallitsi vain yhteistoiminnan alkuvaiheen 
ajan.” (päätöksen johdanto-osan (83) kappale).

(745) KME:n pyynnöstä laaditun NERA-raportin mukaan tässä tapauksessa ”Saksaa lukuun 
ottamatta kuparisten vesi- ja viemäriputkien kulutus kasvoi kaikilla merkittävillä 
Euroopan markkinoilla 1990-luvulla (…). Kulutus Saksassa kasvoi epätavallisen 
nopeasti 1990-luvun puoliväliin asti mutta kääntyi laskuun Saksojen yhdentymisen 
aikaansaaman suuren kysynnän kauden lopussa. Vaikka markkinoilla vallitsevat 
suuntaukset olivat viime vuosikymmenen aikana myönteisiä, 2000-luvun alussa kulutus 
laski merkittävästi lähes kaikissa Euroopan maissa.” (kursivointi komission lisäämä). 
Komissio päättelee tämän perusteella, että suurimman osan rikkomuksen kestoaikaa 
kuparisten vesi- ja viemäriputkien kulutus on lisääntynyt. Vaikka 20 viime vuoden 
aikana kupariputkimarkkinoiden yhdentymiskehitys on johtanut toimijoiden määrän 
pienentymiseen, tilanne näyttää eroavan paljon terästeollisuuden vaikeuksista.

(746) Komission on sen vuoksi pääteltävä, että ala ei ollut rikkomisen aikana samanlaisessa 
kriisissä kuin edellä mainituissa seostelisää ja saumattomia teräsputkia koskevissa
asioissa, joten sakkojen alentaminen ei ole perusteltua.

20.5.4. Vähittäinen ajautuminen sääntöjenvastaisiin käytäntöihin

(747) Wieland vetoaa lieventävänä seikkana siihen, että kartellin toiminta käynnistettiin ja 
sitä lisättiin vähitellen useiden vuosien aikana.

(748) Komissio hylkää tämän väitteen. On osoitettu, että syyskuuhun 1989 mennessä 
rikkomiseen osallistuneet yritykset, erityisesti SANCO-tuottajat, olivat jo aloittaneet 
hintoja koskevan yhteistyön (ks. 6.4.1.1 ja 8.2 jakso). Osallistujien pyrkimykset salata 
kokouksissa käydyt neuvottelunsa rikkomisjakson alussa osoittavat nekin, että 
osallistujat tiesivät alusta lähtien neuvottelujensa sääntöjenvastaisesta luonteesta, 
kuten käy ilmi johdanto-osan (236) kappaleesta. SANCO-tuottajia koskevat kuvaukset 
sekä KME:n kuvaukset järjestelyistä, joista kumpiakaan Wieland ei kiistä, eivät viittaa 
siihen, että kartelli olisi kehittynyt vähitellen.

20.5.5. Rikkomisen lopettaminen

(749) Useat osapuolista väittävät, että komission olisi otettava huomioon se seikka, että ne 
lopettivat kartelliin osallistumisen välittömästi yllätystarkastusten jälkeen ja ennen 
komission 11 artiklan mukaista kirjettä.

(750) Komissio katsoo, että sääntöjenvastaisen toiminnan välitöntä lopettamista ei voida 
pitää lieventävänä seikkana kartelliasioissa, joissa on kyse tahallisesta 
kilpailusääntöjen rikkomisesta. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 
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mukaan yrityksen reagointia sen toimintoja koskevan tutkimuksen aloittamiseen 
voidaan arvioida ainoastaan ottamalla huomioon tapaukseen liittyvät erityisolosuhteet 
ja yleensä ei voida edellyttää, että komissio joko katsoo rikkomisen jatkamisen 
raskauttavaksi seikaksi tai rikkomisen lopettamisen lieventäväksi seikaksi1050.

(751) Sen vuoksi sakkojen alentamista rikkomisen lopettamisen perusteella koskevat 
vaatimukset olisi hylättävä.

(752) Halcor vetäytyi järjestelyistä syyskuun alussa 1999, yli vuoden ennen komission 
tarkastusten suorittamista muiden osapuolten toimitiloissa. Mueller vetäytyi 
järjestelyistä vuonna 2001 ennen tarkastuskäyntejä ajankohtana, jolloin se aloitti 
yhteistyön komission kanssa. Halcorin tapauksessa on todettava, että Halcor ei ole 
antanut aihetta alentaa sen sakkoja, koska asetuksen N:o 17 15 artiklan 2 kohdan ja
EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävien 
sakkojen laskennasta annettujen suuntaviivojen1051, jäljempänä ’sakkoja koskevat 
suuntaviivat’, B jakson 3 kohdan 3 alakohdassa ei säädetä lieventävistä olosuhteista 
sellaisen tapauksen varalta, jossa osapuoli lopettaa osallistumisensa ennen komission 
puuttumista asiaan. Sitä vastoin Muellerin tapauksessa sääntöjenvastaiseen toimintaan 
osallistumisen lopettaminen viimeistään ajankohtana, jolloin se paljasti kartellin, on 
edellytys sakoista vapauttamiselle (sakkojen määräämättä jättämisestä tai 
lieventämisestä annetun vuoden 1996 tiedonannon B jakson c alakohta).

20.5.6. Kilpailusääntöjen noudattamisohjelma

(753) Useimmat osapuolet ovat pyytäneet komissiota ottamaan huomioon, että ne ovat 
ottaneet käyttöön kilpailusääntöjen noudattamista koskevan ohjelman. Lisäksi 
Wieland väittää, että teollisuusputkia koskevien menettelyjen (asia 38.240) 
seurauksena se on jo ottanut käyttöön kilpailusääntöjen noudattamista koskevan 
ohjelman ja velvoittanut kaikki työntekijänsä noudattamaan kilpailusääntöjä. Se on 
tunnustanut syyllisyytensä, pahoittelee sitä ja ottaa siitä vastuun. Katumus ja 
tunnustaminen ovat lieventäviä seikkoja jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmässä. 
Uusimisen riskiä ei ole. Wielandin mielestä sen suhteen ei siten tarvita estävää 
vaikutusta1052.

(754) Komissio suhtautuu myönteisesti kaikkiin aloitteisiin kilpailusääntöjen 
noudattamisohjelmien käynnistämiseksi. On kuitenkin muistettava, että vaikka onkin 
tärkeää, että yritys toimii sen hyväksi, etteivät sen työntekijät jatkossa riko yhteisön 
kilpailusääntöjä, tämä ei muuta sitä seikkaa, että rikkominen on tapahtunut. Tämän 
vuoksi pelkästään se, että komissio on joissakin aikaisemmissa päätöksissään ottanut 
kilpailusääntöjen noudattamisohjelman toteuttamisen huomioon lieventävänä 
seikkana, ei tarkoita, että sen olisi toimittava samoin kaikissa asioissa1053, varsinkaan, 
jos kyseessä on selkeä perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan 

  
1050 Asia T-31/99, ABB Asea Brown Boveri v. komissio, 213 kohta.
1051 EYVL C 9, 14.1.1998, s. 3.
1052 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 86–90 kohta.
1053 Asia T-7/89, Hercules Chemicals v. komissio, 357 kohta. Tämävahvistettiin asiassa C-51/92 P, Hercules 

Chemicals v. komissio tehdyn muutoksenhaun yhteydessä (Kok. 1999, s. I-4235).
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sekä ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan rikkominen, kuten nyt 
tarkasteltavana olevassa asiassa1054.

(755) Komissio ei sen vuoksi hyväksy vaatimuksia ottaa kilpailusääntöjen 
noudattamisohjelman käyttöönottaminen huomioon lieventävänä seikkana.

20.5.7. Väitetty KME:n syyllistyminen Bolidenin pakottamiseen

(756) Ei ole voitu osoittaa, ovatko Bolidenin väitteet, joiden mukaan KME on pakottanut sen 
järjestelyihin, totta. Komission mielestä tämä ei vaikuta Bolidenin asemaan. Erityisesti 
toteennäytettyä pakottamista ei olisi katsottu Bolidenin osalta lieventäväksi seikaksi. 
Yrityksen, jonka muut osallistujat pakottavat osallistumaan kilpailusääntöjen 
rikkomiseen, olisi ilmoitettava asiasta viranomaisille. Koska on olemassa tällainen 
lainmukainen vaihtoehto, osallistumista laittomaan kartellitoimintaan ei voida
perustella.

20.5.8. Yhteistyö sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä vuonna 1996 
annetun tiedonannon soveltamisalan ulkopuolella

(757) Komissio toteaa, että toisin kuin vuoden 2002 tiedonannon 23 kohdassa, vuoden 1996 
tiedonannossa ei säädetä erityisestä palkkiosta yritykselle, joka paljastaa komissiolle 
aikaisemmin tuntemattomia tosiseikkoja, jotka liittyvät kartellin vakavuuteen tai 
kestoon. Sen vuoksi on aiheellista tarkastella tällaista yhteistyötä lieventävien 
seikkojen yhteydessä.

(758) Komissio katsoo, että Outokummun yhteistyö voidaan tässä suhteessa katsoa 
lieventäväksi seikaksi. Outokumpu oli ensimmäinen yritys, joka paljasti kuparisten 
vesi- ja viemäriputkien alan eurooppalaisen kartellin koko keston, ja erityisesti 
ensimmäinen yritys, joka toimitti ratkaisevia todisteita ja selvityksiä rikkomisen 
jatkumisen osoittamiseksi heinäkuun 1994 ja heinäkuun 1997 välisenä ajanjaksona 
(sekä vuodesta 1990 vuoden 1992 loppuun ulottuvalla jaksolla). Outokummulta saadut 
tiedot olivat välttämättömiä sen osoittamiseksi, että kartelli oli toiminnassa 
syyskuusta 1989 maaliskuuhun 2001. Ennen sakkojen lieventämistä koskevaa 
Outokummun hakemusta, joka perustuu ainoastaan Muellerilta ja tarkastuskäyntien 
aikana saatuihin todisteisiin (ks. myös johdanto-osan (777) kappale), komissio ei olisi 
pystynyt osoittamaan rikkomuksen kestoa ja jatkuvuutta syyskuusta 1989 
heinäkuuhun 1997.

(759) Komissio katsoo, että Outokumpua ei pitäisi rangaista yhteistyöstä määräämällä sille 
suurempi sakko kuin sen maksettavaksi olisi tullut ilman yhteistyötä. Sen vuoksi 
Outokummun sakon perusmäärää olisi alennettava siten, että se vastaa oletettua
sakkoa, joka olisi määrätty Outokummulle kolmen ja puolen vuoden rikkomisesta.
Edellä esitetyn perusteella Outokummun sakon perusmäärää olisi alennettava
40,17 miljoonan euron kertamäärällä vuoden 1996 tiedonannon soveltamisalan 
ulkopuolisen yhteistyön perusteella.

(760) Komissio katsoo myös, että KME:n yhteistyö voidaan tässä suhteessa katsoa 
lieventäväksi seikaksi. Vaikka komissio esitti väitetiedoksiannossa joitakin yksittäisiä 

  
1054 Asia T-224/00, Archer Daniels Midland Company ym. v. komissio, 280 kohta.
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viitteitä siitä, että sääntöjenvastainen toiminta koski myös muovitettuja putkia ja 
pitävämpiä todisteita muovitettuja putkia koskevasta tietojenvaihdosta, se pystyi vasta 
KME:n toimittamien tietojen avulla osoittamaan, että WICU/Cuprotherm-putkien 
alalla oli syyllistytty yhteen jatkuvaan ja monimutkaiseen rikkomiseen vähintään 
vuoden 1991 alusta alkaen. Wieland ei kiistänyt KME:n toimittamia tietoja, jotka 
esitettiin myös suullisessa kuulemisessa.

(761) Komissio katsoo, että KME-konsernia ei pitäisi rangaista yhteistyöstä. Sen vuoksi 
KME-konsernille määrättävän sakon perusmäärää olisi alennettava. Alennukseen 
sovellettava asianmukainen viitearvo on muovitettujen putkien alan ja yksinkertaisten 
vesi- ja viemäriputkien alan suhteellinen merkittävyys Tämän perusteen nojalla mutta 
tekemättä täsmällistä matemaattista laskelmaa sakon perusmäärää olisi alennettava
7,93 miljoonan euron kertamäärällä.

20.5.9. Ei sakonalennusta hallinnollisen menettelyn vuoksi

(762) KME väittää, että komission olisi otettava huomioon se, että tietyistä syistä KME ei 
pystynyt laatimaan täydellistä vastausta väitetiedoksiantoon. Erityisesti KME katsoo, 
että väitetiedoksiantoon vastaamiselle asetettu kahdeksan viikon määräaika oli liian 
lyhyt1055. Komission mielestä tällaista seikkaa ei voida pitää lieventävänä seikkana 
sakkojen laskennassa, vaan se liittyy puolustautumisoikeuksien noudattamiseen. Tältä 
osin komissio toteaa, että osapuolilla oli yli yhdeksän viikkoa aikaa toimittaa kirjalliset 
vastauksensa väitetiedoksiantoon ja että erityisesti KME pystyi toimittamaan erittäin 
yksityiskohtaisen, lähes 130-sivuisen vastauksen. Komissio toteaa myös, että KME 
olisi voinut tarkentaa kantaansa 28 päivänä marraskuuta 2003 järjestetyssä suullisessa 
kuulemisessa, ja sille annettiin muiden osapuolten tavoin mahdollisuus kommentoida 
jälkeenpäin kirjallisesti tiettyjä kysymyksiä. Sen vuoksi näyttää siltä, että KME:n 
puolustautumisoikeuksia on noudatettu.

20.6. Liikevaihdon 10 prosentin rajan soveltaminen

(763) Useimmat osapuolet väittävät, että sakon 10 prosentin enimmäismäärän 
määrittämiseksi olennainen numerotieto on vuoden 2002 maailmanlaajuinen lisäarvon 
(toisin sanoen jalostusarvon) mukainen liikevaihto eikä konsolidoitu liikevaihto, joka 
perustuu täyteen hintaan (lisäarvoon ja metallin hintaan). Yritykset, joille 
teollisuusputkia koskeva päätös osoitettiin, väittävät lisäksi, että liikevaihdon 
10 prosentin rajaa on sovellettava ennen sakkojen mahdollista alentamista ja sitä on 
sovellettava teollisuusputkiasiassa (COMP/E-1/38.240) ja tässä asiassa määrättyjen 
kaksien sakkojen yhteenlaskettuun summaan.

(764) Outokumpu väittää, että olisi epäoikeudenmukaista ja suhteetonta, jos komissio 
käyttää sakkoa määrätessään perustana liikevaihtoa, joka on suurempi kuin 
Outokumpu Copper Products Oy:n Euroopan liikevaihto.

Komission näkemys

  
1055 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 614–626 kohta.
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(765) Jalostusarvon mukaista liikevaihtoa koskevan osapuolten väitteen osalta viitataan 
johdanto-osan (678) kappaleessa esitettyyn. Liikevaihto heijastaa asiakkailta 
veloitettua määrää ja on sen vuoksi olennainen numerotieto.

(766) Mahdolliset lieventävät tai raskauttavat seikat huomioon ottaen laskettu sakon määrä 
ei saa ylittää 10:tä prosenttia kyseessä olevan yrityksen maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan komission ei tarvitse rajoittaa 
sakon enimmäismäärää 10 prosenttiin asianomaisten tuote- ja maantieteellisten 
markkinoiden liikevaihdosta, vaan liikevaihdolla käsitetään tarkoitettavan kyseisen
yrityksen kokonaisliikevaihtoa1056.

(767) Komissio viittaa (717) kappaleessa esittämiinsä perusteluihin kumotakseen väitteen, 
jonka mukaan liikevaihdon 10 prosentin rajaa olisi sovellettava teollisuusputkia ja 
vesi- ja viemäriputkia koskevissa asioissa määrättyjen sakkojen kokonaismäärään. Se, 
että komissiolla on tutkittavana useita kartelliasioita (vaikka asioiden tutkinta 
käynnistettiin kokonaisuutena ja jaettiin myöhemmin), ei estä sitä määräämästä 
tarvittaessa kustakin rikkomisesta enimmäismäärän mukaista sakkoa.

20.7. Sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annetun vuoden 1996 
tiedonannon soveltaminen

(768) Yritykset, joille tämä päätös on osoitettu, ovat tehneet yhteistyötä komission kanssa 
rikkomisia koskevan tutkimuksen eri vaiheissa, jotta niille voitaisiin myöntää sakkojen 
määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annetussa vuoden 1996 tiedonannossa 
määritetty suopea kohtelu. Sen vuoksi komissio tarkastelee seuraavassa jaksossa, 
täyttävätkö asianomaiset osapuolet tiedonannossa määrätyt ehdot.

20.7.1. Mueller-konserni

(769) WTC Holding Company, Inc:n, Mueller Europe Ltd:n, DENO Holding Company, 
Inc:n ja DENO Acquisition EURL:n nykyinen emoyhtiö Mueller ilmoitti komissiolle 
ensimmäisenä Euroopan talousalueen markkinoihin 1990-luvulla vaikuttaneen 
kartellin olemassaolosta kuparisten vesi- ja viemäriputkien alalla. Muellerin […], 
ennen komission tutkimusta, esittämän […]näytön ja […] pohjalta komissio pystyi 
vahvistamaan useiden kartellikokousten järjestämisen erityisesti vuosina 1989, 1994 ja 
vuodesta 1997 vuoteen 1998, niiden sisällön ja osanottajat, sekä monenlaisen kartellia
koskevan yhteydenpidon vuoteen 2001 asti ja tekemään tarkastuksia 22 päivänä 
maaliskuuta 2001 sekä sen jälkeen.

(770) Mueller lopetti osallistumisensa rikkomiseen välittömästi ennen yhteistyön 
aloittamista komission kanssa (ks. johdanto-osan (597) kappale). Se toimitti 
komissiolle jatkuvasti kaikki merkitykselliset tiedot, asiakirjat ja saatavilla olevat 
todisteet ja jatkoi täydellistä yhteistyötä koko tutkimuksen ajan toimittaen lukuisia 
lausuntoja. Mueller ei pakottanut muita osallistujia, ei toiminut alkuunpanijana eikä 
sen rooli ollut ratkaiseva.

  
1056 Asia T-220/00, Cheil Jedang Corp. v. komissio, 60 kohta; yhdistetyt asiat 100/80–103/80, SA Musique 

Diffusion française ym. v. komissio (Kok. 1983, s. 1825, 119 kohta); asia T-43/92, Dunlop Slazenger v. 
komissio (Kok. 1994, s. II-441, 160 kohta) ja asia T-144/89, Cockerill Sambre v. komissio (Kok. 1995, 
s. II-947, 98 kohta).
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(771) Sen vuoksi Mueller olisi vapautettava kokonaan sakoista.

20.7.2. Outokumpu

(772) Outokumpu ilmoitti komissiolle yhteistyöhalukkuudestaan 9 päivänä huhtikuuta 2001 
(jolloin sen tiloissa järjestettiin toinen tarkastus). Se luovutti hallussaan olevan 
asiakirjanäytön komissiolle 30 päivänä toukokuuta 2001, siis pian komission 
22 ja 23 päivänä maaliskuuta 2001 ja 9 päivänä huhtikuuta 2001 järjestämien 
tarkastusten jälkeen.

(773) Outokummun esittämät asiakirjatodisteet, selonteot ja todistajanlausunnot kattavat 
vuodet 1987–2001. Muistiossaan, joka oli päivätty 30 päivänä toukokuuta 2001, 
Outokumpu esitti kuvauksen kartellista sekä epätäydellisen luettelon kuparisten vesi-
ja viemäriputkien valmistajien monenvälisistä kokouksista (sisältäen päivämäärät, 
paikat ja osallistujat) sekä muita asiakirjoja, jotka se oli löytänyt sisäisessä 
tarkastuksessaan. Se kuvaili myös työntekijöidensä toimistoissa tehtyjen tarkastusten 
yhteydessä löydettyjen käsinkirjoitettujen muistiinpanojen ja muiden asiakirjojen 
taustaa, minkä perusteella nämä asiakirjat voitiin liittää tiettyihin kartellitapahtumiin. 
Näitä asiakirjoja ja lausuntoja täydennettiin Outokummun työntekijöiden suullisissa 
selvityksissä haastatteluissa, jotka järjestettiin komission kutsusta Brysselissä 
4 ja 11 päivänä helmikuuta 2003, sekä 21 päivänä helmikuuta 2003 päivätyssä 
vastauksessa komission tietopyyntöön, joka oli lähetetty sille haastattelujen edellä. On 
syytä huomata, että 4 ja 11 päivänä helmikuuta 2003 järjestetyt haastattelut oli alun 
perin tarkoitus pitää kesäkuussa 2002 ja kyseessä olevat työntekijät olivat suostuneet 
haastatteluihin kyseisenä ajankohtana, mutta komissio lykkäsi näiden työntekijöiden 
kuulemista komission sisäisistä syistä.

(774) Komissio toteaa, että Outokummun toukokuussa 2001 toimittamaan ensimmäiseen 
selontekoon liitetyssä kokousluettelossa oli aukkoja rikkomisen tiettyjen ajanjaksojen 
osalta (erityisesti vuodet 1990–1995 sekä vuoden 1999 alku ja helmikuu 2000), vaikka 
Outokumpu toimittikin tämän ajanjakson aikana järjestetyistä kokouksista yleisen 
kuvauksen, joka osoittautui oikeaksi. Nämä aukot kuitenkin täytettiin myöhemmin 
tyydyttävästi erityisesti 21 päivänä helmikuuta 2003 päivätyllä Outokummun 
selonteolla, jossa Outokumpu vastasi tiettyihin edustajiensa haastatteluissa esitettyihin 
kysymyksiin, ja myös sen edustajien lausunnoilla, joissa vahvistettiin kartellitoiminta. 
Se seikka, että Outokummun edustajat eivät enää muistaneet tarkasti kaikkia koko 
rikkomisajanjakson aikana pidettyjä kartellikokouksia, ei muuta komission päätelmää, 
jonka mukaan Outokummun harjoittama yhteistyö oli täysimääräistä.

(775) Outokumpu aloitti yhteistyön tässä asiassa lähes puolitoista vuotta ennen muita 
osallistujia. Komissio katsoo sen vuoksi, että Outokummun aikaisessa vaiheessa 
antama apu auttoi komissiota ymmärtämään rikkomisen kokonaiskuvaa ja 
tulkitsemaan tarkastuksissa saatuja asiakirjoja. Outokummun asiakirjatodisteiden, 
selontekojen ja johdon haastattelujen muodossa esittämät tiedot olivat 
yksityiskohtaisia ja komissio käytti niitä laajasti tutkimuksensa kuluessa. Tietoja 
käytettiin myös laadittaessa tietopyyntöjä, joilla oli merkittävä osuus siinä, että Halcor 
myönsi osallistumisensa kartelliin. Siten Outokumpu avusti komissiota merkittävästi 
tämän päätöksen perustana käytettyjen tosiseikkojen vahvistamisessa.

(776) Outokumpua ei voida kokonaan vapauttaa sakosta eikä sille voida myöntää hyvin 
huomattavaa, vähintään 75 prosentin alennusta sakosta sakkojen määräämättä 
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jättämisestä tai lieventämisestä annetun vuoden 1996 tiedonannon B jakson 
mukaisesti. Tarkemmin sanoen se ei täytä B jakson a kohdassa esitettyä edellytystä, 
sillä se ei ilmoittanut komissiolle kartellista ennen kuin komissio ryhtyi päätöksellä 
määrättyihin asiaa koskeviin tutkimuksiin.

(777) Outokummulle ei myöskään voida myöntää huomattavaa, 50–75 prosentin alennusta 
sakosta vuoden 1996 tiedonannon C jakson mukaisesti, koska päätöksellä määrätyissä 
komission tutkimuksissa ilmeni riittävästi syitä päätöksen tekemiseen tässä asiassa 
johtavan menettelyn aloittamiseen. Tarkastuksissa saatiin suoria todisteita kartellin
olemassaolosta pääasiassa vuosina 1989, 1994 sekä heinäkuusta 1997 
maaliskuuhun 2001. Vaikka todisteet tätä ajanjaksoa edeltävältä ja sen jälkeiseltä 
kaudelta, mukaan lukien ensimmäistä tiedossa olevaa Euroopan laajuista 
kartellikokousta syyskuussa 1989 ja muita kokouksia vuonna 1994 koskevat asiakirjat, 
olivat ainoastaan satunnaisia, komissio katsoo, että se olisi pystynyt aloittamaan tässä 
asiassa menettelyn ja osoittamaan jatkuvan rikkomisen vähintään heinäkuusta 1997 
maaliskuuhun 2001 ilman Outokummun yhteistyötä. Koska Outokumpu kuitenkin 
ensimmäisenä ilmoitti rikkomisen kokonaiskeston ja jatkuvuuden, jonka tueksi 
esitettiin asiakirjoja, yhteistyö vuoden 1996 tiedonannon soveltamisalan ulkopuolella 
katsottiin sen osalta lieventäväksi seikaksi (johdanto-osan (757)-(759) kappale).

(778) Vuoden 1996 tiedonannon D jakson nojalla yritys, joka ei täytä kaikkia kyseisen 
tiedonannon B tai C jaksossa määrättyjä ehtoja, voi silti saada huomattavan, 
10-50 prosentin alennuksen sakkoon, joka sille olisi muutoin määrätty. Komissio 
toteaa, että Outokumpu auttoi ennen väitetiedoksiannon lähettämistä merkittävästi 
vahvistamaan rikkomisen olemassaolon ja väitetiedoksiannon saatuaan ilmoitti 
komissiolle, että se ei kiistä tosiseikkoja, joihin komission väitteet perustuivat. Sen 
vuoksi Outokumpu täyttää vuoden 1996 tiedonannon D jaksossa vahvistetut 
edellytykset sakkojen huomattavaan alentamiseen (10–50 prosenttia).

(779) Vuoden 1996 tiedonannon D jakson mukaisesti ja ottaen huomioon Outokummun 
aikaisessa vaiheessa ja laajasti harjoittaman yhteistyön komissio myöntää 
Outokummulle 50 prosentin alennuksen sakosta, joka sille olisi määrätty, ellei se olisi 
tehnyt yhteistyötä komission kanssa.

(780) Sen vuoksi Outokummulle määrättävän sakon kokonaismäärän olisi oltava
36,14 miljoonaa euroa.

20.7.3. KME-konserni

(781) KME väittää, että sen yhteistyö täyttää sakkojen määräämättä jättämisestä tai 
lieventämisestä annetun vuoden 1996 tiedonannon D jaksossa esitetyt edellytykset sakkojen 
alentamiseksi 50 prosentilla1057. KME väittää, että se toimitti komissiolle tärkeitä tietoja ja 
oli koko tutkimuksen ajan jatkuvassa yhteistyössä1058. KME väittää, että sen yhteistyö oli 
täysin vapaaehtoista1059. KME katsoo, että se auttoi oleellisesti vahvistamaan 
rikkomisen olemassaolon ja teki vapaaehtoisesti täydellistä yhteistyötä1060.

  
1057 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 547–573 kohta.
1058 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 548 ja 549 kohta.
1059 Ks. KME.n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 550 kohta.
1060 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 547–569 kohta.
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(782) Erityisesti KME väittää, että se oli Outokummun lisäksi ainoa yritys, joka toimitti 
yleiskuvauksen järjestelyistä ajanjaksolla 1988–2001. Se toimitti yksityiskohtaisen 
kuvauksen kokouksissa käsitellyistä asioista, kuten alennukset ja hintaryhmät. KME:n 
selonteko sisälsi vuodesta 1997 alkaen pidetyistä EDWD-kokouksista yleiskuvauksen, 
jossa ilmoitettiin kokousten kesto, osanottajat ja käsitellyt asiat. KME selvitti myös 
markkinajohtajajärjestelmää ja toimitti yksityiskohtaisia tietoja kansallisesta 
yhteydenpidosta. KME toimitti komissiolle luettelon 41:stä Euroopan tason kokouksesta 
vuosina 1992–2001 ja luettelon kansallisen tason kokouksista sen jälkeen, kun Wieland oli 
toimittanut oman luettelonsa. Lisäksi KME toimitti tietoja SANCO-, WICU- ja 
Cuprotherm-tuotteista1061.

(783) KME aloitti yhteistyön komission kanssa vasta vastatessaan teollisuusputkiasiassa 
(38.240) heinäkuussa 2002 sille lähetettyyn asetuksen N:o 17 11 artiklan mukaiseen 
kirjeeseen. Teollisuusputket erotettiin kuparisia vesi- ja viemäriputkia koskevasta 
asiasta vasta tarkastuskäyntien jälkeen. Samanaikaisesti komissio myöntää, että 
yhteistyötä ei aloitettu KME:lle kuparisia vesi- ja viemäriputkia koskevassa 
menettelyssä lähetetyn asetuksen N:o 17 11 artiklan mukaisen kirjeen johdosta. 
Komission päätöksellä määrätyt tarkastukset paikan päällä suoritettiin jo 
maaliskuussa 2001. Vaikka KME oli tiennyt komission tutkimuksesta 
yli 18 kuukautta, se ei tarjonnut yhteistyötä ennen kuin komissio oli jälleen ottanut 
siihen virallisesti yhteyttä teollisuusputkiasiassa. KME katsoo, että komission 
puuttumisella asiaan on merkitystä myös tämän menettelyn kannalta siinä mielessä, 
että komission pitäisi KME:n mielestä soveltaa tiettyjä sääntöjä, kuten liikevaihdon 
10 prosentin rajaa, molemmissa menettelyissä määrättyjen sakkojen yhteenlaskettuun 
määrään. KME haki sakkojen määräämättä jättämistä tai niiden lieventämistä 
kuparisia vesi- ja viemäriputkia koskevassa asiassa vasta 15 päivänä lokakuuta 2003, 
lähes puolitoista vuotta Outokummun jälkeen.

(784) Komissio katsoo, että KME auttoi ennen väitetiedoksiannon lähettämistä osaltaan 
merkittävästi vahvistamaan rikkomisen olemassaolon sen koko kestoajalta, mistä sille 
olisi annettava asianmukainen tunnustus.

(785) Rikkomisen koko kestoajan osalta komissio toteaa, että KME toimitti kuvauksen vasta 
toisena yrityksenä komission jo saatua ratkaisevia todisteita Outokummulta. 
Kokousluettelon osalta on todettava, että jossain määrin Outokumpu ja erityisesti 
Wieland toimitti komissiolle todisteita ennen KME:tä. Jatkuvuuden osoittamisen 
osalta KME:n yhteistyön merkitys oli erittäin vähäinen.

(786) Komissio myöntää kuitenkin, että toisin kuin Wielandin, KME:n kuvaus kartellin 
harjoittamasta yhteistyöstä ulottui myös rikkomisen varhaisiin vuosiin 1988–1993. 
KME kuitenkin väitti kartellitoiminnan keskeytyneen vuodesta 1990 vuoden 1992 
loppuun ja vuoden 1994 puolivälistä vuoden 1997 puoliväliin. Näistä hiljaisista 
ajanjaksoista ja erityisesti vuodesta 1990 vuoden 1992 loppuun ulottuvasta 
ajanjaksosta KME ei pystynyt antamaan lisätietoja. KME selvitti kuitenkin 
kansallisten järjestelyjen kestoa ja sisältöä. Ajanjakson 1988–1995 osalta komissiolla 
oli jo riittävästi todisteita ennen KME:n esittämää pyyntöä sakkojen määräämättä 
jättämisestä tai lieventämisestä. Wielandiin verrattuna KME ei toimittanut kyseiseltä 
ajanjaksolta asiakirjoja, jotka todistavat rikkomisen sisällön. KME:n kokoamat 

  
1061 Ks. KME:n 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 547–569 kohta.
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matkakulut oli suurelta osin jo saatu tarkastusten aikana ja vaikka niiden perusteella 
voitiin päätellä tiettyjen henkilöiden osallistuneen tiettyihin kokouksiin, komissio ei 
pystynyt niiden avulla vahvistamaan kyseisten kokousten erityistä kilpailunvastaista 
sisältöä. KME ei kommentoinut kartellin aikaisia asiakirjoja, jotka oli löydetty sen 
toimitiloista.

(787) Kokousten sisällön, eli alennusten ja hintaryhmien, kuvauksen osalta KME vahvisti 
osittain kuparisten vesi- ja viemäriputkien alalla aikaisemmin toimineen johtotason 
henkilön yksityiskohtaisen kuvauksen.

(788) On kuitenkin huomautettava, että komissio oli jo aikaisemmin saanut tarkastustensa 
tuloksena ja muista lähteistä asiakirjatodisteita useista kokouksista ja 
luottamuksellisten tietojen vaihdosta kyseisen jakson aikana, kuten esimerkiksi 
johdanto-osan (769), (770), (773) ja (775) kappaleessa on selostettu ja kuten D jakson 
tosiseikkojen kuvauksesta ilmenee.

(789) Komissio hyväksyy KME:n väitteen, jonka mukaan se toimitti sekä uusia todisteita 
että vahvisti olemassa olleita todisteita koko rikkomisen ajalta, vuosilta 1988–2001. 
Sen sijaan komissio ei ole yhtä mieltä KME:n väitteestä, jonka mukaan komissio oli 
saanut vain hyvin rajoitettuja kuvauksia kilpailunvastaisista järjestelyistä ennen 
KME:n vastausta komission tietopyyntöön, kuten edellä johdanto-osan 
(787) kappaleessa jo on huomautettu. 

(790) KME:n ensimmäisenä ilmoittamista erityisistä kokouksista komissio toteaa, että 
kartellin olemassaolon vahvistaminen ei edellytä täydellistä luetteloa ja kuvausta 
kaikista kokouksista ja kilpailijoiden välisistä yhteydenotoista.

(791) KME:n toimittamia tietoja olisi arvioitava siten, että vältetään Outokummun 
työntekijöiden haastatteluista ja Outokummun myöhemmistä lausunnoista saaduista
tiedoista johdettavat oletetut haitalliset vaikutukset.

(792) KME ei ollut ensimmäinen yritys, joka esitti komissiolle ratkaisevia todisteita 
kuparisten vesi- ja viemäriputkien alan kartellista, kuten sakkojen määräämättä 
jättämisestä tai lieventämisestä annetun tiedonannon B jakson b alakohdassa 
edellytetään, eikä se sen vuoksi täytä C jakson edellytyksiä, joissa viitataan B jakson 
b–e alakohdassa esitettyihin ehtoihin. Mainitun tiedonannon D jakson nojalla yritys, 
joka ei täytä kaikkia B tai C jaksossa määrättyjä ehtoja, voi silti saada huomattavan, 
10–50 prosentin alennuksen siihen sakkoon, joka sille olisi muutoin määrätty.

(793) Saatuaan väitetiedoksiannon KME ilmoitti komissiolle, ettei se pääasiallisesti kiistä 
niiden seikkojen olemassaoloa, joihin komission esittämät väitteet perustuvat.

(794) Kaikkia näitä olosuhteita asianmukaisesti pohdittuaan komissio katsoo, että KME 
täyttää sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevan vuoden 1996 
tiedonannon D jakson 2 kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa määrätyt 
ehdot ja myöntää 35 prosentin alennuksen sakosta, joka sille olisi määrätty, jollei se 
olisi tehnyt yhteistyötä komission kanssa.

(795) KME-konsernin yrityksille määrättävien sakkojen kokonaismäärä olisi sen vuoksi 
oltava 67,08 miljoonaa euroa (josta KME-konsernin osuus 32,75 miljoonaa euroa; 



FI 202 FI

KME AG:n osuus 17,96 miljoonaa euroa; ja EM:n ja TMX:n muodostaman yrityksen 
osuus 16,37 miljoonaa euroa).

20.7.4. Wieland-konserni

(796) Wieland Werke (mukaan lukien Buntmetall) aloitti yhteistyön komission kanssa vasta 
vastatessaan teollisuusputkiasiassa (38.240) heinäkuussa 2002 sille lähetettyyn 
asetuksen N:o 17 11 artiklan mukaiseen kirjeeseen. Teollisuusputket erotettiin 
kuparisia vesi- ja viemäriputkia koskevasta asiasta vasta tarkastuskäyntien jälkeen. 
Samanaikaisesti komissio myöntää, että yhteistyötä ei aloitettu Wielandille kuparisia 
vesi- ja viemäriputkia koskevassa menettelyssä lähetetyn asetuksen N:o 17 11 artiklan 
mukaisen kirjeen johdosta. Komission päätöksellä määrätyt tarkastukset paikan päällä 
suoritettiin jo maaliskuussa 2001. Vaikka Wieland oli tiennyt komission tutkimuksesta 
yli 20 kuukautta, se tarjosi yhteistyötä tässä asiassa vasta 23 päivänä tammikuuta 
2003, kun komissio oli jälleen ottanut siihen virallisesti yhteyttä teollisuusputkiasiassa. 
Wieland katsoo, että komission puuttumisella asiaan on merkitystä myös tämän 
menettelyn kannalta siinä mielessä, että Wieland myöntää menettelyjen liittyvän 
toisiinsa siinä määrin, että Wielandin mielestä jakaminen kahteen asiaan on 
keinotekoinen.

(797) Wieland (mukaan lukien Buntmetall) toimitti yksityiskohtaisen kuvauksen kartellin 
toiminnasta vuodesta 1993 alkaen (väittäen, että kartellin toiminta keskeytyi 
”vuoden 1994 puolivälistä kevääseen 1996/97 asti”) ja antoi selvityksiä, jotka 
auttoivat paljolti ymmärtämään sen työntekijöiden muistioita kyseiseltä ajanjaksolta, 
toisin sanoen, että muistiot olivat ”puolueettomasti” laadittuja tiivistelmiä 
kartellikokouksista, ne kattoivat ajanjakson vuoden 1997 puolivälistä vuoteen 2001 ja 
oli suurimmaksi osaksi löydetty komission tarkastusten aikana. Wieland toimitti 
ensimmäisenä yrityksenä luettelon kokouksista ajanjaksolla 1996–2001. Erityisesti 
vuoden 1996 osalta Wieland paljasti useita kokouksia, joiden avulla pystyttiin 
luomaan kuva kartellitoiminnan laajuudesta väitetyllä ”hiljaisella kaudella”. Nämä 
tiedot täydensivät Outokummun toimittamia tietoja. Tämän vuoksi komissio katsoo, 
että Wieland Werke auttoi ennen väitetiedoksiannon lähettämistä osaltaan 
merkittävästi vahvistamaan rikkomisen olemassaolon, mistä sille olisi annettava 
asianmukainen tunnustus. Komissio toteaa kuitenkin, että sakkojen määräämättä 
jättämistä tai lieventämistä koskevassa hakemuksessaan Wieland ei tuo muistikuvia 
ajanjaksolta ennen vuotta 1993. Wielandin toimittamia tietoja olisi arvioitava siten, 
että vältetään kaikki oletetut haitat, joita voisi näyttää aiheutuvan Outokummun 
työntekijöiden haastatteluista ja Outokummun myöhemmistä lausunnoista saaduista 
tiedoista. Vastauksessaan väitetiedoksiantoon Wieland ei kiistänyt rikkomisen 
alkamispäivää, mutta se ilmoitti rikkomisen keskeytyneen välillä. Se ei kiistänyt 
tosiseikkoja olennaisilta osin.

(798) Wieland Werke (mukaan lukien Buntmetall) ei ollut ensimmäinen yritys, joka esitti 
komissiolle ratkaisevia todisteita kuparisten vesi- ja viemäriputkien alan kartellista, 
kuten sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annetun vuoden 1996 
tiedonannon B jakson b alakohdassa edellytetään, eikä se sen vuoksi täytä tiedonannon 
C jakson edellytyksiä, joissa viitataan sen B jakson b–e alakohdassa esitettyihin 
ehtoihin. Tiedonannon D jakson nojalla yritys, joka ei täytä kaikkia B tai C jaksossa 
määrättyjä ehtoja, voi silti saada huomattavan, 10–50 prosentin alennuksen siihen 
sakkoon, joka sille olisi muutoin määrätty.
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(799) Kaikkia näitä olosuhteita asianmukaisesti pohdittuaan komissio katsoo, että Wieland 
Werken ja Buntmetallin voidaan päätellä täyttävän sakkojen määräämättä jättämistä 
tai lieventämistä koskevan vuoden 1996 tiedonannon D jakson 2 kohdan 
ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa määrätyt ehdot, ja se myöntää Wielandille 
ja Buntmetallille 35 prosentin alennuksen sakosta, joka määrätty, jolleivat ne olisi 
tehneet yhteistyötä komission kanssa.

(800) Sen vuoksi Wieland Werkelle määrättävän sakon kokonaismäärän olisi oltava 
27,8411 miljoonaa euroa (josta Wieland-konsernin osuus 2,43 miljoonaa euroa; 
Wieland Werken osuus 24,7416 miljoonaa euroa; ja Buntmetallin osuus 
0,6695 miljoonaa euroa.

20.7.5. Halcor

(801) Halcor pyysi sakkojen määräämättä jättämistä tai niiden lieventämistä ja aloitti 
yhteistyön komission kanssa välittömästi saatuaan maaliskuussa 2003 sille lähetetyn 
asetuksen N:o 17 11 artiklan mukaisen kirjeen. Halcorin toimitiloissa ei suoritettu 
tarkastuksia ennen tätä. Maaliskuussa 2003 lähetetty asetuksen N:o 17 11 artiklan 
mukainen kirje oli ensimmäinen Halcorin ja komission välinen kontakti kuparisia vesi-
ja viemäriputkia koskevassa tutkimuksessa, vaikka tarkastusten suorittaminen oli 
yleisesti tiedossa kuparisten vesi- ja viemäriputkien alalla, sillä eräät osapuolista olivat 
julkaisseet lehdistötiedotteita tarkastuksista.

(802) Halcor väittää, että sille myönnettävää sakonalennusta ei pitäisi pienentää pelkästään 
tietopyynnön lähettämisen vuoksi. Tietopyyntö oli erittäin laaja. Halcor toimitti 
vapaaehtoisesti tietoja, vaikka sillä ei ollut lakisääteistä velvollisuutta vastata 
tietopyyntöön. Sitä seikkaa, että tietoja annettiin, ei Halcorin mukaan saisi jättää 
huomioimatta sovellettaessa sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä 
koskevaa tiedonantoa.

(803) Huomattava osa esitetyistä tiedoista oli vastauksia maaliskuussa 2003 Halcorille 
lähetettyyn asetuksen N:o 17 11 artiklan mukaiseen kirjeeseen ja sen vuoksi ne 
kuuluvat yritykselle 11 artiklassa säädetyn velvoitteen piiriin vastata näihin 
tietopyyntöihin yksityiskohtaisesti. Komissio kuitenkin myöntää, että Halcorin 
komission tietopyyntöön antama vastaus, jossa se myös haki sakkojen määräämättä 
jättämistä tai lieventämistä, oli laajempi kuin sen vastausvelvollisuus edellytti. Ennen 
vastauksensa lähettämistä se toimitti osana sakkojen määräämättä jättämistä tai 
lieventämistä koskevaa hakemustaan asiakirjoja rikkomisen ajalta. Vastauksessaan se 
kuvaili kartellin toimintaa. Komissio toteaa, että siltä osin kuin Halcor toimitti tietoja, 
jotka osoittavat sen itsensä osallistumisen kartelliin, näistä tiedoista olisi palkittava
sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevan Halcorin hakemuksen 
yhteydessä.

(804) Halcor kuvaili yksityiskohtaisesti kartellin toimintaa ja osallistumistaan kokouksiin, 
vaikka sen osallistuminen oli jo vahvistettu ennen Halcorin yhteistyötä. Tältä osin on 
todettava, että ainoa mahdollisesti uusi tekijä, joka voitaisiin katsoa merkittäväksi 
osuudeksi rikkomiseen liittyvien tiettyjen seikkojen vahvistamisessa, jos se olisi 
näytetty toteen, olisi ollut Halcorin väite, jonka mukaan viiden ryhmä pakotti sen 
osallistumaan rikkomiseen tai esitti sille uhkavaatimuksen. Kuten edellä selostetaan, 
komissio katsoo kuitenkin, että Halcor ajoi lausunnollaan omaa etuaan ilman riittäviä 
perusteita. Tässä yhteydessä on merkittävää, että tutustuttuaan asiakirja-aineistoon ja 
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kuultuaan toisten osapuolten väitteet suullisessa kuulemisessa, Halcor ei tuonut 
lisäarvoa tosiseikkojen vahvistamiseen kuvailemalla ja selventämällä rooliaan 
aikaisemmissa Euroopan tason kartellikokouksissa tai muissa kokouksissa, joihin 
osallistui Euroopan laajuisen kartellin osanottajia (jotka mainittiin muiden osapuolten 
lausunnoissa ja Muellerin suullisessa kuulemisessa antamassa selvityksessä) tai sitä, 
miksi se tunsi itsensä uhatuksi kilpailijoiden taholta, joiden kanssa se oli aikaisemmin 
tehnyt kiellettyä yhteistyötä. Siten Halcorin yhteistyö oli tältä osin rajoitettua. Halcorin 
toimittamista tiedoista erityistä arvoa on kartellin ajalta olevilla muistiinpanoilla 
kartellikokouksista, jotka todistavat hintojen yhteensovittamisen ja määrien jakamisen. 
Tämän vuoksi komissio katsoo, että Halcor toimitti komissiolle todisteita, jotka 
olennaisesti auttoivat vahvistamaan rikkomisen olemassaolon ennen 
väitetiedoksiannon lähettämistä. Kuten edellä on selvitetty, näiden todisteiden arvo on 
kuitenkin rajallinen, sillä komissiolla oli jo hallussaan kyseistä ajanjaksoa koskevat 
todisteet rikkomisesta. Tästä yhteistyöstä olisi annettava asianmukainen tunnustus. 
Saatuaan väitetiedoksiannon Halcor ilmoitti komissiolle, ettei se kiistä niiden 
seikkojen olemassaoloa, joihin komission esittämät väitteet perustuvat.

(805) Halcor ei ollut ensimmäinen yritys, joka haki sakkojen määräämättä jättämistä tai 
lieventämistä ja esitti komissiolle ratkaisevia todisteita kuparisten vesi- ja 
viemäriputkien alan kartellista, kuten sakkojen määräämättä jättämisestä tai 
lieventämisestä annetun tiedonannon B jakson b alakohdassa edellytetään, eikä se sen 
vuoksi täytä C jakson edellytyksiä, joissa viitataan kyseisen tiedonannon B jakson 
b-e alakohdassa esitettyihin ehtoihin. Tiedonannon D jakson nojalla yritys, joka ei 
täytä kaikkia B tai C jaksossa määrättyjä ehtoja, voi silti saada huomattavan, 
10-50 prosentin alennuksen siihen sakkoon, joka sille olisi muutoin määrätty.

(806) Komissio ottaa huomioon sen, että Halcorin toimitiloissa ei ollut suoritettu 
tarkastuksia. Halcorin eduksi komissio olettaa, että Halcor aloitti yhteistyön samaan 
aikaan kuin Wieland ja KME, koska kumpikin näistä yhtiöistä teki sakkojen 
lieventämistä koskevan hakemuksen saatuaan kirjeitse asetuksen N:o 17 11 artiklan 
mukaisen tietopyynnön tähän asiaan liittyvässä teollisuusputkia koskevassa asiassa.

(807) Kaikkia näitä olosuhteita asianmukaisesti pohdittuaan komissio katsoo, että Halcorin 
voidaan päätellä täyttävän sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevan 
vuoden 1996 tiedonannon D jakson 2 kohdan ensimmäisessä ja 
toisessa luetelmakohdassa määrätyt ehdot ja myöntää sille 15 prosentin alennuksen 
sakosta, joka sille olisi määrätty, jollei se olisi tehnyt yhteistyötä komission kanssa.

(808) Sen vuoksi Halcorille määrättävän sakon kokonaismäärän olisi oltava
9,16 miljoonaa euroa.

20.7.6. Boliden-konserni

(809) Boliden haki sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä saatuaan 
väitetiedoksiannon. Boliden myönsi rikkomisen eikä kiistänyt tosiseikkoja. Lisäksi 
Boliden selkiytti tiettyjä tosiseikkoja koskevia yksityiskohtia. Vuoden 1996 
tiedonannon D jakson nojalla yritys, joka ei täytä kaikkia B tai C jaksossa määrättyjä 
ehtoja, voi silti saada huomattavan, 10–50 prosentin alennuksen sakosta, joka sille 
olisi muutoin määrätty.
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(810) Muellerin, Outokummun, KME-konsernin, Wielandin ja Halcorin yhteistyön sekä 
tarkastusten ansiosta rikkomisen olemassaolo oli jo vahvistettu kokonaisuudessaan. 
Sen vuoksi sillä, että Boliden ei kiistänyt rikkomista, ei ollut paljonkaan merkitystä 
rikkomisen vahvistamisen kannalta. Vuoden 1996 tiedonannon D jakson mukaisesti 
komissio myöntää Bolidenille 10 prosentin alennuksen sakosta, joka sille olisi 
määrätty, ellei se olisi tehnyt yhteistyötä komission kanssa.

(811) Sen vuoksi Bolidenille määrättävän sakon kokonaismäärän olisi oltava
32,6 miljoonaa euroa.

20.7.7. IMI-konserni

(812) IMI-konserni haki sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä saatuaan 
väitetiedoksiannon. IMI myönsi rikkomisen eikä kiistänyt tosiseikkoja. Vuoden 1996 
tiedonannon D jakson nojalla yritys, joka ei täytä kaikkia B tai C jaksossa määrättyjä 
ehtoja, voi silti saada huomattavan, 10–50 prosentin alennuksen sakosta, joka sille 
olisi muutoin määrätty.

(813) Muellerin, Outokummun, KME-konsernin, Wielandin ja Halcorin yhteistyön sekä 
tarkastusten ansiosta rikkomisen olemassaolo oli jo vahvistettu kokonaisuudessaan. 
Sen vuoksi sillä, että IMI ei kiistänyt rikkomista, ei ollut paljonkaan merkitystä 
rikkomisen vahvistamisen kannalta. Vuoden 1996 tiedonannon D jakson mukaisesti 
komissio myöntää IMI:lle 10 prosentin alennuksen sakosta, joka sille olisi määrätty, 
jollei se olisi tehnyt yhteistyötä komission kanssa.

(814) Sen vuoksi IMI:lle määrättävän sakon kokonaismäärän olisi oltava 
44,98 miljoonaa euroa.

20.7.8. Päätelmä sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annetun vuoden 
1996 tiedonannon soveltamisesta

(815) Kun otetaan huomioon sen yhteistyön luonne, jota yritykset, joille tämä päätös on 
osoitettu, ovat tehneet komission kanssa ja sakkojen määräämättä jättämistä tai 
lieventämistä koskevassa vuoden 1996 tiedonannossa määrätyt ehdot, asianomaisille 
yrityksille määrättäviä sakkoja olisi alennettava seuraavasti:

a) Mueller-konserni: vapautus sakoista

b) Boliden-konserni: alennus 10 %

c) Halcor: alennus 15 %

d) HME: ei alennusta

e) IMI-konserni: alennus 10 %

f) KME-konserni: alennus 35 %

g) Outokumpu-konserni: alennus 50 %

h) Wieland Werke: alennus 35 %.
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20.8. Maksukyky ja muut tekijät

20.8.1. Maksukyky

(816) Vastauksessaan väitetiedoksiantoon KME pyysi komissiota ottamaan huomioon, että 
se ei mahdollisesti pysty maksamaan suurta sakkoa, sekä rinnakkaisessa asiassa (asia 
COMP/E-1/38.240 – teollisuusputket) määrätyn sakon1062.

(817) Alustavana huomautuksena KME totesi, että komissio on hiljattain käydyissä 
keskusteluissa selostanut väärin omia sakkojen laskentaa koskevia suuntaviivojaan 
toteamalla, että maksukyvyttömyyden arvioinnin olisi perustuttava todisteisiin, joiden 
mukaan i) sakon maksaminen johtaisi välittömän konkurssin riskiin ja ii) tällaista 
konkurssia ei voitaisi pitää hyväksyttävänä ”erityisen sosiaalisen yhteyden” vuoksi1063.
KME:n mukaan välittömän konkurssin riski on tiukempi arviointiperuste kuin 
sakkojen laskentaa koskevien suuntaviivojen mukainen todellista maksukyvyttömyyttä 
koskeva arviointiperuste ja on sen vuoksi ristiriidassa perustellun luottamuksen 
periaatteen kanssa.

(818) [KME:n esittämät perustelut]

(819) [KME:n esittämät perustelut]

(820) [KME:n esittämät perustelut]1064

(821) Alustavana huomautuksena komissio toteaa, että KME ei perustele väitettään, jonka 
mukaan ”välittömän konkurssin riski” olisi tiukempi arviointiperuste kuin ”todellinen 
maksukyky”. Toiseksi komissio ei yhdy tähän tulkintaan. Jotta yrityksen sakkoa 
voitaisiin mukauttaa sakkojen laskentaa koskevissa suuntaviivoissa asetettujen 
edellytysten mukaisesti (todellinen maksukyky tai käytännössä maksukyvyttömyys), 
yrityksen on osoitettava, että se ei pystyisi täyttämään sopimusvelvoitteitaan (velat, 
sakon maksaminen mukaan luettuna) ja riskinä olisi sen vuoksi välitön konkurssi. 
Välittömän konkurssin riski onkin ainoa luotettava tapa arvioida, että yrityksellä tai 
osakkeenomistajilla ei ole tarvittavia varoja sakon maksamiseen ja ettei kyse ole 
pelkästään siitä, että ne eivät tahdo maksaa sakkoa.

(822) Ensimmäisen edellytyksen täyttyessäkin sakonalennusta ei voitaisi myöntää, jollei 
asiaan liity ”erityistä sosiaalista yhteyttä”.

(823) SMI:n ja KME:n vuosikertomusten mukaan niiden taloudellinen tilanne on 
heikentynyt vuonna 2003 edellisvuoteen verrattuna. SMI:n tappio vuonna 2003 johtui 
useista tekijöistä: liiketoiminnan tappio (joka johtui huonoista taloudellisista 
olosuhteista, alan rakenteellisesta ylikapasiteetista ja hintojen laskusta), konsernin 
rakenneuudistuksesta aiheutuneet kustannukset (ks. johdanto-osan (824) kappale), 
KME:n liikearvon heikentyminen ja komission kahdessa kartellimenettelyssä 

  
1062 Joulukuussa 2003, kun KME oli vastannut tässä asiassa lähetettyyn väitetiedoksiantoon, komissio 

määräsi yhteensä 39,81 miljoonan euron sakon KME-konsernin yrityksille osallistumisesta 
teollisuusputkialan kartelliin. Ks. 16 päivänä joulukuuta 2003 asiassa COMP/E-1/38.240 –
teollisuusputket – tehty komission päätös (ei vielä julkaistu).

1063 Yhdistetyt asiat T-236/01, T-239/01, T-244/01, T-246/01, T-251/01 ja T-252/01, Carbide/Graphite v. 
komissio, 371 kohta.

1064 […]
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määräämät sakot (39,81 miljoonaa euroa 16 päivänä joulukuuta 2003 tehdyssä 
päätöksessä ja arviolta 80 miljoonaa euroa1065 tässä päätöksessä; tämä arvio oli 
välttämätön, jotta voitaisiin arvioida, kuinka paljon pääomaa osakkeenomistajien on 
siirrettävä yhtiöön, sekä GIM SpA:n ja SMI Spa:n suhteellista painoarvoa 
suunnitellussa sulautumassa). Nämä tekijät ja verot selittävät eron SMI:n 
liiketoiminnan tuloksen (”risultato ordinario” ja nettotuloksen (-
236,1 miljoonaa euroa) välillä. Emoyhtiön (SMI SpA) osalta tappio katettiin 
käyttämällä SMI:n käyttämättömiä varauksia ja pienentämällä pääomaa.

(824) [Komission tiivistelmä KME:n esittämistä tiedoista]

(825) Komissio toteaa myös, että KME:n toimittaman SMI-konsernin (SMI-emoyhtiö1066 ja 
KME-konserni) konsolidoidun tilinpäätöksen mukaan konsernin nettovoitto oli 
5,1 miljoonaa euroa verotus-/tilivuonna 1996–1997, 19,1 miljoonaa euroa 1997–1998, 
33,5 miljoonaa euroa 1998–1999, 46,9 miljoonaa euroa 1999–2000, 38,6 miljoonaa 
euroa 2000–2001 ja 6,8 miljoonaa euroa kuuden kuukauden ajanjaksolla heinäkuusta 
joulukuuhun 2001. Vuonna 2002 konserni kärsi ensimmäistä kertaa tappion, jonka 
suuruus oli 19,3 miljoonaa euroa (vaikka sen liiketoiminnan tulos olikin positiivinen). 
On syytä huomata, että vuonna 2002 KME jatkoi laajentumistaan ottamalla haltuunsa 
kilpailijan (Yorkshire Copper Tube Ltd) ja myymällä yrityksen, joka ei kuulunut sen 
ydinliiketoiminta-alaan. SMI-konsernin teollisuusinvestoinnit olivat yhteensä 
62 miljoonaa euroa (SMI-konserni pystyi investoimaan noin 600 miljoonaa euroa 
vuosina 1996–2002)1067. KME maksoi myös vuonna 2002 osinkoja 
osakkeenomistajilleen. 

(826) Vuonna 2003 tappio oli 236,1 miljoonaa euroa. Vaikka tämä tappio vaikuttaa suurelta, 
se muodostuu pääasiassa satunnaisista eristä kuten rakenneuudistuskustannuksista 
sekä varausten tekemisestä sakkoja varten, mikä ei näy tilinpäätöksissä tulevina 
verotusvuosina. Erityisesti on huomattava, että koska on jo tehty 80 miljoonan euron 
varaus tässä päätöksessä määrätyn sakon maksamista varten, [verotusvuoden 2004
osalta ei tule muita menoja. Tämä on kuitenkin ainoastaan … prosenttia veloista]. SMI 
pystyi vuonna 2003 investoimaan 55,8 miljoonaa euroa teolliseen toimintaan. 
Velkojen kasvu vuonna 2003 johtui lähes kokonaan osuuden hankkimisesta suuresta 
italialaisesta yrityksestä 19,1 miljoonalla eurolla. On myös syytä huomata, että 
vuoden 2003 lopussa KME:llä oli yhä 115,25 miljoonaa euroa jakamattomia voittoja.

(827) Vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen aikana KME-konsernin nettotulos oli hieman 
voiton puolella verrattuna tappioon saman ajanjakson aikana vuonna 2003. Tällainen 
tilanteen parantuminen myös vahvistaa sen, että satunnaiset erät vaikuttivat 
voimakkaasti vuoden 2003 tulokseen.

(828) [Komission tiivistelmä KME:n esittämistä tiedoista]

(829) Väitettä, jonka mukaan KME kärsii nykyisistä huonoista markkinaolosuhteista ja 
kuparin hintaan liittyvästä vaikeasta tilanteesta, voitaisiin soveltaa kaikkiin muihinkin 
yrityksiin, joille komissio määrää sakkoja tässä asiassa. Jos komissio hyväksyisi tämän 

  
1065 KME:n arvio.
1066 SMI ei harjoita tuotantoa ja on holdingyhtiö. KME totesi vastauksessaan väitetiedoksiantoon, että KME 

on SMI:n ainoa pääasiallinen varallisuuserä.
1067 SMI:n vuoden 2002 vuosikertomus.
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tekijän KME-konsernin osalta, mutta määräisi silti sakkoja muille yrityksille tässä 
menettelyssä, sitä voitaisiin oikeutetusti syyttää syrjinnästä.

(830) [Komission tiivistelmä KME:n esittämistä tiedoista]

(831) [Komission tiivistelmä KME:n esittämistä tiedoista]

(832) [Komission tiivistelmä KME:n esittämistä tiedoista] Oikeuskäytännön mukaan joka 
tapauksessa, jos komissiolla katsottaisiin olevan velvollisuus ottaa sakkoa 
määrätessään huomioon yrityksen tappiota tuottava taloudellinen tilanne, ”se 
merkitsisi perusteettoman kilpailuedun antamista niille yrityksille, jotka ovat vähiten 
sopeutuneita markkinatilanteeseen”1068. Sakonalennus sellaiselle konsernille, jonka 
toimintaympäristö vastaa pääasiassa nykyisiä yleisiä markkinaolosuhteita ja jonka 
tappiot johtuvat pääasiassa satunnaisten erien kasautumisesta yhdelle vuodelle, antaisi 
sille kilpailuedun muihin tuottajiin verrattuna.

(833) Lisäksi SMI/KME ei ole esittänyt riittävästi tekijöitä sen väitteen tukemiseksi, jonka 
mukaan sen maksukyvyttömyyttä on tarkasteltava ottaen huomioon erityinen 
sosiaalinen yhteys. [Komission tiivistelmä KME:n esittämistä tiedoista]

(834) Komissio hylkää myös muiden perustelemattomia yleisiä lausuntoja 
maksukyvyttömyydestään esittäneiden yritysten (Outokumpu ja Wieland1069) vaateet.

20.8.2. Muut tekijät

(835) KME vaati samanlaista etuutta kuin SGL sai erikoisgrafiitteja koskevassa asiassa, 
jossa myönnettiin 33 prosentin sakonalennus, koska yrityksen taloudellinen tilanne oli 
erittäin heikko ja koska komissio oli suhteellisen vähän aikaa sitten määrännyt sille 
merkittävän sakon. 

(836) Itse asiassa komissio määräsi 18 päivänä heinäkuuta 2001 SGL:lle 80,2 miljoonan 
euron sakon osallistumisesta grafiittielektrodialan kartelliin. Komissio määräsi 
SGL:lle 17 päivänä joulukuuta 2002 toisen, 27,75 miljoonan euron sakon 
osallistumisesta kartelliin isostaattisten erikoisgrafiittien ja puristetun erikoisgrafiitin 
alalla (erikoisgrafiittialaa koskeva päätös1070). Kaikkia näitä eri kartellitoimintoja
harjoitettiin samanaikaisesti.

(837) Komissio määräsi SGL:lle 3 päivänä joulukuuta 2003 vielä 23,64 miljoonan euron 
sakon, joka sisälsi 33 prosentin alennuksen samoista syistä kuin sähköisiä ja 
mekaanisia hiili- ja grafiittituotteita (jäljempänä ’sähköiset ja mekaaniset tuotteet’) 
koskevassa asiassa. Samassa päätöksessä komissio kuitenkin päätti olla myöntämättä 
kyseistä alennusta toiselle yritykselle, Carbone Lorrainelle, joka myös väitti olevansa 
vaikeuksissa ja jolle oli samoin määrätty sakko isostaattisten erikoisgrafiittien alan 
kartellissa.

  
1068 Yhdistetyt asiat 96/82–102/82, 104/82, 105/82, 108/82 ja 110/82, NV IAZ International Belgium ym. v. 

komissio (Kok. 1983, s. 3369, 55 kohta); asia T-319/94, Fiskeby Board AB v. komissio (Kok. 1998, 
s. II-1331, 76 kohta).

1069 Ks. Wielandin 7 päivänä marraskuuta 2003 antaman vastauksen 86–90 kohta.
1070 Asiassa COMP/37.667, erikoisgrafiitit, 17 päivänä joulukuuta 2003 tehty komission päätös.
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(838) Sähköisiä ja mekaanisia tuotteita koskevan päätöksen mukaisesti komissio toteaa, että 
(ensimmäinen) KME-konsernille määrätty sakko teollisuusputkikartellista vastasi 
[…] prosenttia sen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta vuonna 2002. Sitä vastoin 
SGL:lle määrätty ensimmäinen sakko vastasi 6,35 prosenttia maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta vuonna 2000 ja Carbone Lorrainelle määrätty ensimmäinen sakko 
vastasi alle yhtä prosenttia. SGL:lle määrätty ensimmäinen ja toinen sakko yhteensä 
vastasivat 8,75 prosenttia sen liikevaihdosta vuonna 2001. Carbone Lorrainelle 
määrätty ensimmäinen ja toinen sakko yhteensä vastasivat yli 6,93 prosenttia sen 
liikevaihdosta vuonna 2002. Nyt tarkasteltavana olevassa asiassa KME-konsernille 
määrätyt kahdet sakot vastaavat yhteensä 5,6 prosenttia sen maailmanlaajuisesta 
liikevaihdosta.

(839) Komissio päättelee, että suhteessa vuosittaiseen liikevaihtoon SGL:lle määrätty 
ensimmäinen sakko on suhteellisesti yli kolme kertaa suurempi kuin KME-konsernille 
määrätty sakko ja KME-konsernille määrättyjen molempien sakkojen yhteenlaskettu 
summa on selvästi pienempi kuin SGLlle määrätty sakko.

(840) [Komission tiivistelmä KME:n esittämistä tiedoista]Komissio toteaa kuitenkin, että 
toisin kuin SGL, joka on ollut vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa useita vuosia 
(vähintään vuodesta 2000), KME-konserni on ollut suhteellisen terve yritys vuoden 
2002 loppuun asti. Lisäksi sen tilanteen heikkeneminen vuonna 2003 johtuu osittain 
yleisestä taloudellisesta tilanteesta (jonka elpyminen alkoi vuonna 2004) ja pääasiassa 
poikkeuksellisista olosuhteista, jotka eivät toistu enää vuonna 2004. Vuoden 2004 
ensimmäisen neljänneksen luvut eivät vielä sisällä pääoman korotusta, josta päätettiin 
toukokuussa.

(841) KME-konserni ei sen vuoksi ole oikeutettu sakonalennukseen ”muiden tekijöiden” 
perusteella.

20.9. Tässä menettelyssä määrättävien sakkojen määrä

(842) Komissio määrittää neuvoston asetuksen N:o 17 15 artiklan 2 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan nojalla määrättävät sakot seuraavasti:

- Boliden-konserni: 32,6 miljoonaa euroa

- Buntmetall-konserni: 0,6695 miljoonaa euroa

- Halcor: 9,16 miljoonaa euroa

- HME: 4,49 miljoonaa euroa

- IMI-konserni1071: 44,98 miljoonaa euroa

- KME-konserni: 32,75 miljoonaa euroa

  
1071 On syytä huomauttaa, että vuonna 2002, rikkomisen lopettamisen jälkeen, KME:n emoyhtiö SMI osti 

YCT Yorkshire Copper Tube Ltd:n IMI:ltä. Koska niin SMI:n kuin KME-konserninkaan ei voida 
katsoa olleen vastuussa (tuolloin) IMI Yorkshire Copper Tube Ltd:n toiminnoista ennen yrityskauppaa, 
ne eivät ole yhdessä vastuussa YCT Yorkshire Copper Tube Ltd:n kanssa. IMI pyysi komissiota 
osoittamaan päätöksen ainoastaan sille itselleen.
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- KM Europa Metal AG: 17,96 miljoonaa euroa

- Europa Metalli SpA ja Tréfimétaux SA: 16,37 miljoonaa euroa

- Mueller-konserni: 0 euroa

- Outokumpu-konserni: 36,14 miljoonaa euroa

- Wieland-konserni: 2,43 miljoonaa euroa

- Wieland Werke AG: 24,7416 miljoonaa euroa.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Seuraavat yritykset ovat rikkoneet perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa sekä 1 päivästä 
tammikuuta 1994 ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaa osallistumalla mainittujen 
ajanjaksojen aikana sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen kokonaisuuteen, 
jolla sovittiin hinnoista ja jaettiin markkinat kuparisten vesi- ja viemäriputkien alalla:

a) Boliden AB yhdessä Boliden Fabrication AB:n ja Boliden Cuivre & Zinc S.A:n 
kanssa 3 päivästä kesäkuuta 1988 22 päivään maaliskuuta 2001;

b) Boliden Fabrication AB yhdessä Boliden AB:n ja Boliden Cuivre & Zinc S.A:n 
kanssa 3 päivästä kesäkuuta 1988 22 päivään maaliskuuta 2001;

c) Boliden Cuivre & Zinc S.A. yhdessä Boliden AB:n ja Boliden Fabrication AB:n 
kanssa 3 päivästä kesäkuuta 1988 22 päivään maaliskuuta 2001;

d) Austria Buntmetall AG:

i) yhdessä Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H:n kanssa viimeistään 29 päivästä 
elokuuta 1998 8 päivään heinäkuuta 1999 ja

ii) yhdessä Wieland Werke AG:n ja Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H:n kanssa 
9 päivästä heinäkuuta 1999 22 päivään maaliskuuta 2001;

e) Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.:

i) yhdessä Austria Buntmetall AG:n kanssa viimeistään 29 päivästä 
elokuuta 1998 8 päivään heinäkuuta 1999 ja

ii) yhdessä Wieland Werke AG:n ja Austria Buntmetall AG:n kanssa 9 päivästä 
heinäkuuta 1999 22 päivään maaliskuuta 2001;

f) Halcor S.A. viimeistään 29 päivästä elokuuta 1998 ainakin syyskuun alkuun 1999;

g) HME Nederland BV viimeistään 29 päivästä elokuuta 1998 22 päivään maaliskuuta 
2001;
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h) IMI plc yhdessä IMI Kynoch Ltd:n ja Yorkshire Copper Tube Ltd:n (aiemmin IMI 
Yorkshire Copper Tube Ltd.) kanssa 29 päivästä syyskuuta 1989 22 päivään 
maaliskuuta 2001;

i) IMI Kynoch Ltd. yhdessä IMI plc:n ja Yorkshire Copper Tube Ltd:n (aiemmin IMI 
Yorkshire Copper Tube Ltd.) kanssa 29 päivästä syyskuuta 1989 22 päivään 
maaliskuuta 2001;

j) Yorkshire Copper Tube Ltd. (aiemmin IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.) yhdessä IMI 
plc:n ja IMI Kynoch Ltd:n kanssa 29 päivästä syyskuuta 1989 22 päivään maaliskuuta 
2001;

k) KM Europa Metal AG:

i) yksin 3 päivästä kesäkuuta 1988 19 päivään kesäkuuta 1995 ja

ii) yhdessä Tréfimétaux SA:n ja Europa Metalli SpA:n kanssa 20 päivästä 
kesäkuuta 1995 22 päivään maaliskuuta 2001;

l) Europa Metalli SpA.:

i) yhdessä TMX:n kanssa 29 päivästä syyskuuta 1989 19 päivään kesäkuuta 1995 
ja

ii) yhdessä KM Europa Metal AG:n ja Tréfimétaux SA:n kanssa 20 päivästä 
kesäkuuta 1995 22 päivään maaliskuuta 2001;

m) Tréfimétaux SA:

i) yhdessä Europa Metalli SpA:n kanssa 29 päivästä syyskuuta 1989 19 päivään 
kesäkuuta 1995 ja

ii) yhdessä KM Europa Metal AG:n ja Europa Metalli SpA:n kanssa 20 päivästä 
kesäkuuta 1995 22 päivään maaliskuuta 2001;

n) Mueller Industries, Inc. yhdessä WTC Holding Company, Inc:n, Mueller Europe 
Ltd:n, DENO Holding Company, Inc:n ja DENO Acquisition EURL:n kanssa 
21 päivästä lokakuuta 1997 8 päivään tammikuuta 2001;

o) WTC Holding Company, Inc. yhdessä Mueller Industries, Inc:n, Mueller Europe 
Ltd:n, DENO Holding Company, Inc:n ja DENO Acquisition EURL:n kanssa 
21 päivästä lokakuuta 1997 8 päivään tammikuuta 2001;

p) Mueller Europe Ltd. yhdessä WTC Holding Company, Inc:n, Mueller Industries, 
Inc:n, DENO Holding Company, Inc:n ja DENO Acquisition EURL:n kanssa 
21 päivästä lokakuuta 1997 8 päivään tammikuuta 2001;

q) DENO Holding Company, Inc. yhdessä WTC Holding Company, Inc:n, Mueller 
Europe Ltd:n, Mueller Industries, Inc:n ja DENO Acquisition EURL:n kanssa 
21 päivästä lokakuuta 1997 8 päivään tammikuuta 2001;
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r) DENO Acquisition EURL yhdessä WTC Holding Company, Inc:n, Mueller Europe 
Ltd:n, DENO Holding Company, Inc:n ja Mueller Industries, Inc:n kanssa 21 päivästä 
lokakuuta 1997 8 päivään tammikuuta 2001;

s) Outokumpu Oyj yhdessä Outokumpu Copper Products Oy:n kanssa 29 päivästä 
syyskuuta 1989 22 päivään maaliskuuta 2001;

t) Outokumpu Copper Products Oy yhdessä Outokumpu Oyj:n kanssa 29 päivästä 
syyskuuta 1989 22 päivään maaliskuuta 2001;

u) Wieland Werke AG:

i) yksin 29 päivästä syyskuuta 1989 8 päivään heinäkuuta 1999 ja 

ii) yhdessä Austria Buntmetall AG:n ja Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H:n kanssa 
9 päivästä heinäkuuta 1999 22 päivään maaliskuuta 2001.

2 artikla

Määrätään 1 artiklassa tarkoitetuista rikkomisista seuraavat sakot:

a) Boliden AB, Boliden Fabrication AB ja Boliden Cuivre & Zinc S.A. 
yhteisvastuullisesti 32,6 miljoonaa euroa

b) Austria Buntmetall AG ja Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. yhteisvastuullisesti
0,6695] miljoonaa euroa

c) Austria Buntmetall AG, Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. ja Wieland Werke AG 
yhteisvastuullisesti 2,43 miljoonaa euroa

d) Halcor S.A. 9,16 miljoonaa euroa

e) HME Nederland BV 4,49 miljoonaa euroa

f) IMI plc, IMI Kynoch Ltd. ja Yorkshire Copper Tube Ltd. (aiemmin IMI Yorkshire 
Copper Tube Ltd.) yhteisvastuullisesti

44,98 miljoonaa euroa

g) KM Europa Metal AG 17,96 miljoonaa euroa

h) KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA ja Europa Metalli SpA yhteisvastuullisesti
32,75 miljoonaa euroa

i) Europa Metalli SpA. ja Tréfimétaux SA yhteisvastuullisesti 16,37 miljoonaa euroa

j) Outokumpu Oyj ja Outokumpu Copper Products Oy yhteisvastuullisesti
36,14 miljoonaa euroa

k) Wieland Werke AG yksin 24,7416 miljoonaa euroa.

Sakot on maksettava kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamisesta 
seuraavalle tilille:
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Euroopan komission tili nro:

001-3953713-69

FORTIS Bank, Rue Montagne du Parc 3, 1000 Brussels

(SWIFT-koodi GEBABEBB –  IBAN-koodi BE71 0013 9537 1369).

Tämän määräajan jälkeen peritään ilman eri toimenpiteitä korkoa, jota Euroopan 
keskuspankki sovelsi perusrahoitusoperaatioissaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, 
jona tämä päätös on tehty; korkoon lisätään 3,5 prosenttiyksikköä, jolloin perittävä korko on 
5,52 prosenttia.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa lueteltujen yritysten on lopetettava välittömästi mainitussa artiklassa 
tarkoitettu rikkominen, mikäli näin ei ole vielä tapahtunut.

Niiden on pidätyttävä vastedes harjoittamasta 1 artiklassa kuvailtua toimintaa ja kaikesta 
toiminnasta, joilla on samanlaisia tai samankaltaisia tavoitteita tai seurauksia.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu seuraaville yrityksille:

1. Wieland Werke AG
Graf-Arco-Strasse 36
89079 Ulm
Saksa

2. Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.
Fabrikstrasse 4
3300 Amstetten
Itävalta

3. Austria Buntmetall AG
Fabrikstrasse 2
A - 2551 Enzesfeld
Itävalta

4. Mueller Industries Inc
8285 Tournamet Drive
Suite 150
Memphis, Tennessee 38125
Amerikan yhdysvallat

5. Mueller Europe Ltd.
Oxford Street,
Bilston
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West Midlands WV14 7DS
Yhdistynyt kuningaskunta

6. DENO Holding Company Inc.
c/o The Corporation Company
30600 Telegraph Road
Bingham Farms
MI 48025
Yhdysvallat

7. DENO Aquisition EURL
17, Rue de la Baume
75008 Paris
Ranska

8. Outokumpu Oyj
Riihitontuntie 7 D
02201 Espoo
Suomi

9. Outokumpu Copper Products Oy
Riihitontuntie 7 A
02201 Espoo
Suomi

10. KM Europa Metal AG
Klosterstrasse 29
49074 Osnabrück
Saksa

11. Tréfimétaux SA
11, bis Rue de l'Hôtel de ville
92411 Courbevoie
Ranska

12. Europa Metalli SpA
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze
Italia

13. Halcor S.A.
252, Piraeus Street
17778 Athens (Tavros)
Kreikka

14. Boliden Cuivre & Zinc SA
Rue du Forneau 43
4030 Liège
Belgia
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15. Boliden AB
Box 5001
194 05 Upplands Väsby
Ruotsi

16. Boliden Fabrication AB
Box 5001
194 05 Upplands Väsby
Ruotsi

17. Yorkshire Copper Tube Ltd. (aiemmin IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.)

East Lancashire Road
Kirkby
Liverpool, L33 7TU
Yhdistynyt kuningaskunta

18. IMI Kynoch Ltd.
Lakeside, Solihull Parkway
Birmingham Business Park
Solihull B37 7XZ
Yhdistynyt kuningaskunta

19. IMI Plc
Lakeside, Solihull Parkway
Birmingham Business Park
Solihull B37 7XZ
Yhdistynyt kuningaskunta

20. HME Nederland B.V.
Veerweg 14
5145 NS Waalwijk
Alankomaat

21. WTC Holding Company, Inc.
c/o The Corporation Company
30600 Telegraph Road
Bingham Farms
MI 48025 
USA

Tämä päätös on täytäntöönpantavissa perustamissopimuksen 256 artiklan ja ETA-sopimuksen 
110 artiklan nojalla.

Tehty Brysselissä […]

Komission puolesta
Mario MONTI
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Komission jäsen
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LIITE

Markkinaosuudet yksinkertaisten kuparisten vesi- ja viemäriputkien markkinoilla 
Euroopan talousalueella (1989–2001)1

Vuosi IMI HME Hal-
cor

Mueller OTK WW KME Boli-
den

YHT.

WB DES Yht. WW BMA TMX EM KME Yht.

1989 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1990 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1991 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1992 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1993 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1994 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1995 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1996 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1997 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1998 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1999 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

2000 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

2001 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

  
1 Komissio on laskenut markkinoiden kokonaissuuruuden osapuolten toimittamien liikevaihtoa koskevien 

tietojen sekä markkinaosuusarvioiden perusteella.


