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KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 16 päivänä joulukuuta 2003,

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

menettelystä

(Asia COMP/E-1/38.240 � Teollisuusputket)

(Ainoastaan italian-, ranskan-, saksan- ja suomenkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan talousalueesta,

ottaa huomioon 6 päivänä helmikuuta 1962 annetun neuvoston asetuksen N:o 17 eli
perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan ensimmäisen täytäntöönpanoasetuksen1, ja erityisesti
sen 3 artiklan ja 15 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon 2 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn komission päätöksen menettelyn
aloittamisesta asiassa,

on antanut asetuksen N:o 17 19 artiklan 1 kohdan ja kuulemisesta tietyissä
perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan mukaisissa menettelyissä 22 päivänä joulukuuta 1998
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2842/982 nojalla asianomaisille yrityksille tilaisuuden
esittää huomautuksensa komission niitä vastaan esittämistä väitteistä,

on kuullut kilpailurajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa
komiteaa,3

ottaa huomioon kuulemismenettelyistä vastaavan neuvonantajan loppukertomuksen,

SEKÄ KATSOO SEURAAVAA:

A � JOHDANTO

                                                
1 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.
2 EYVL L 354, 30.12.1998, s. 18.
3 EUVL �
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(1)  Tämä päätös on osoitettu seuraaville yrityksille:

� Wieland Werke AG

� Outokumpu Oyj

� Outokumpu Copper Products Oy

� KM Europa Metal AG

� Tréfimétaux SA

� Europa Metalli SpA.

(2) Yritykset, joille päätös on osoitettu, ovat yhdessä syyllistyneet Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 81 artiklaan sekä Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen
53 artiklaan kohdistuneeseen yhteen, monimutkaiseen ja jatkuvaan rikkomiseen lähes
koko Euroopan talousalueella sopimalla keskenään hintatavoitteista ja muista
teollisuusputkien kaupallisista ehdoista, koordinoimalla hinnankorotuksia, sopimalla
asiakkaiden ja markkinaosuuksien jakamisesta, valvomalla kilpailunvastaisten
menettelyjen noudattamista markkinajohtajajärjestelyn avulla sekä vaihtamalla tietoja
myynnistä, markkinaosuuksista ja hinnoista Cuproclima Quality Association -nimisen
yhdistyksen välityksellä ainakin 3 päivästä toukokuuta 1988 22 päivään maaliskuuta
2001.

B � KUPARISTEN TEOLLISUUSPUTKIEN TEOLLISUUS

1. TUOTE

(3) Kupariputket jaetaan tavallisesti kahteen tuoteryhmään: i) vesi-, öljy-, kaasu- ja
lämmityslaitteissa käytettävät vesi- ja viemäriputket ja ii) teollisuusputket, jotka
jaetaan alaryhmiin käyttötarkoituksen mukaan. Teollisuusputkien tärkein käyttökohde
määrällisesti mitattuna on ilmastointi- ja jäähdytysteollisuus, mutta niitä käytetään
myös teollisuuden putkiyhteissä, jäähdytyksessä, kaasulämmittimissä,
suodatuskuivureissa ja tietoliikenteessä.

(4) Toisin kuin vesi- ja viemäriputkia teollisuusputkia ei yleensä myydä
saniteettitarvikkeiden tukkumyyjille vaan suoraan teollisuusasiakkaille,
laitevalmistajille tai osien valmistajille, jotka niitä käyttävät. Yleensä teollisuusputkien
lisäarvo on suurempi kuin vesi- ja viemäriputkien lisäarvo. Myös vesi- ja
viemäriputkien ja teollisuusputkien tuotantokustannukset eroavat huomattavasti
toisistaan.

(5) Teollisuusputket ja erityisesti ilmastointi- ja jäähdytysputket toimitetaan yleensä
hehkutettuina ja kerroksittain keloille käärittyinä (level wound coils, LWC), ja putkien
pituus voi olla jopa useita kilometrejä. LWC-putket otettiin käyttöön 1980-luvulla
korvaamaan suorat putket. Ne kehitettiin erityisesti ilmastointilaitteiden tuottajien
automatisoituja tuotantolinjoja varten. LWC-putkia on sekä sileitä että sisältä uritettuja
(inner grooved tubes, IGT). Sisältä uritettu putki on yleensä huomattavasti sileää
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putkea kalliimpi. LWC-putkien lisäksi eräitä teollisuudessa esimerkiksi boilereihin,
hanoihin ja putkiyhteisiin käytettäviä putkia valmistetaan myös tasamittaisina tai
litteille keloille käärittyinä (pancake coils) (jäljempänä �muut teollisuusputket�).

(6) Kuparista valmistetut LWC-teollisuusputket olivat 1980-luvun alkupuolella verrattain
uusi tuote Euroopassa. Niiden valmistus oli vaikeaa, ja niille oli asetettu erityiset
laatuvaatimukset. Tällaisia putkia varten ei ollut siinä vaiheessa minkäänlaisia teknisiä
eritelmiä, ja laadun kanssa esiintyi usein ongelmia. Pystyäkseen valmistamaan
korkealaatuisia tuotteita ja edistääkseen asiakkaiden ja tuottajien yhteydenpitoa
laatuongelmien ilmetessä suurimmat putkien tuottajat päättivät kehitellä teknisen
eritelmän ja sopia tietyistä teknisistä standardeista ilmastointi- ja jäähdytysputkien
laadusta huolehtivan Cuproclima Quality Association for ACR Tubes -yhdistyksen
(jäljempänä �Cuproclima� tai �yhdistys�) puitteissa.

2. CUPROCLIMA QUALITY ASSOCIATION

(7) Cuproclima Quality Association for ACR Tubes perustettiin Sveitsin lainsäädännön
mukaisesti Zürichissä 27 päivänä syyskuuta 1985. Sen keskeinen tavoite oli kehittää
ilmastointi- ja jäähdytysputkia varten laatustandardi ja laatumerkki ja valvoa niiden
käyttöä. Tavaramerkiksi valittiin Cuproclima, sillä eräs yhdistyksen perustajista,
Wieland Werke AG, oli jo rekisteröinyt sen. Kyseinen yhtiö myönsi yhdistykselle
vuonna 1986 lisenssin, minkä jälkeen kaikki jäsenet voivat käyttää tavaramerkkiä.
Tavaramerkki rekisteröitiin sittemmin useissa maissa ympäri maailman.

(8) Yhdistyksen perustajajäsenet olivat Outokumpu Oy, Tréfimétaux S.A. jäljempänä
�Tréfimétaux� tai �TMX�), [�], R & G Schmöle Metallwerke GmbH & Co. KG
(jäljempänä �Schmöle� tai �RGS�) ja Wieland Werke AG. Lokakuussa 1988 Schmöle
sulautui Kabelmetall AG:hen (KM), josta tuli Schmölen sijaan yhdistyksen täysjäsen
heinäkuussa 1989. Europa Metalli-LMI S.p.A:sta (EM-LMI) tuli jäsen virallisesti
marraskuussa 1993. Yhdistykseen ei ole liittynyt uusia jäseniä vuoden 1993 jälkeen.
[�] erosi yhdistyksestä joulukuussa 1993, minkä jälkeen se näytti häviävän
teollisuusputkien markkinoilta.

(9) Useiden KM Europa Metal AG:tä (jäljempänä �KME� tai �KME-ryhmittymä�)
koskevien yritysjärjestelyjen jälkeen, KME:n TMX:n ja Europa Metalli SpA:n
(jäljempänä �Europa Metalli� tai �EM�) erilliset jäsenyydet korvattiin KME-
ryhmittymän jäsenyydellä vuoden 1999 syyskokouksessa. Yhdistyksen jäsenmäärä
supistui silloin kolmeen: Wieland Werke, Outokumpu ja KME.

(10) Yhdistyksen tekninen komitea määritteli kuparista valmistettuja LWC-ilmastointi- ja
jäähdytysputkia varten laatustandardin, jonka ensimmäinen painos julkaistiin vuonna
1987. Koska riippumaton ulkopuolinen tarkastaja tarkasti vuosittain Cuprocliman
jäsenyritykset ja niiden tuotteet, joiden piti täyttää tarkat tekniset vaatimukset,
kuluttajien odotettiin olevan valmiita maksamaan enemmän näin korkealaatuisista
putkista. Cuprocliman putkien laadun ja taattujen teknisten ominaisuuksien ansiosta
asiakkaiden tuotteet saivat lisäarvoa. Toisaalta korkean laadun ylläpitäminen edellytti
teknisen osaamisen parantamista sekä lisäinvestointeja pätevään henkilökuntaan ja
laadukkaisiin raaka-aineisiin.

(11) Yhdistyksen hallintoelimiin kuuluivat yleiskokous, hallitus, hallituksen puheenjohtaja,
sihteeri-rahastonhoitaja ja tekninen komitea. Vuosikokous pidettiin ainakin kerran
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vuodessa puheenjohtajan johdolla. Yhdistyksen jokainen virallinen jäsen nimitti
hallitukseen yhden edustajan, jonka toimikausi oli yksi vuosi. Puheenjohtaja kutsui
hallituksen koolle sekä määräsi kokouksen ajan ja paikan. Puheenjohtajan tehtävää
kierrätettiin jäsenten kesken, ja puheenjohtaja nimettiin kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

(12) Yleiskokoukset pidettiin yleensä keväällä, ja niiden pitopaikat vaihtelivat, kun taas
hallituksen kokoukset pidettiin tavallisesti Zürichissä syksyllä. Sääntömääräisten
kokousten pöytäkirjaa piti yhdistyksen sihteeri Zürichissä. Sääntömääräisten
kokousten asialista sisälsi esimerkiksi seuraavia asioita: rekisteröityminen, tuotteiden
teknisiä ominaisuuksia ja laatua koskevat tarkastuskäynnit, tekniset kysymykset,
jäsenhakemukset, rahoitusasiat, tilastot ja markkinatilanteen arviointi.

(13) Tekninen komitea kokoontui kerran vuodessa yleensä Saksassa. Komitean
kokouksissa käsiteltiin tekniseen eritelmään, kansallisiin ja kansainvälisiin
standardeihin, yhdistyksen itsensä tai jonkin ulkopuolisen tahon suorittamiin teknisiin
tarkastuksiin, laadunvarmistusjärjestelmiin sekä pakkaamiseen ja painoon liittyviä
kysymyksiä. Yleensä näihin kokouksiin osallistuivat eri edustajat kuin muihin
yhdistyksen kokouksiin.

(14) Yhdistys laati myös myyntitilastoja. Kukin jäsen toimitti yhdistyksen sihteerille tietoja
myynnistään Länsi- ja Itä-Euroopan markkinoilla alun perin kerran kuussa ja vuodesta
1999 lähtien neljännesvuosittain. Virallisesti tiedot esitettiin yhteenlasketussa
muodossa, jolloin kukin jäsen pystyi arvioimaan pelkästään oman markkinaosuutensa.
Käytännössä jäsenet kuitenkin vaihtoivat keskenään myös yhtiökohtaisia tietoja.

(15) Ilmastointi- ja jäähdytysputkien lisäksi tilastoissa oli tietoja myös muuntyyppisistä
LWC-teollisuusputkista. Vuonna 1998 Cuprocliman jäsenet päättivät jaotella tilastot
putkien käyttökohteen mukaan seuraavasti: sileät ilmastointi- ja jäähdytysputket,
sisältä uritetut ilmastointi- ja jäähdytysputket, putkiyhteet, kaasuboilerit, sähköiset
sovellukset, putkien uusiminen (redrawer) ja muut sovellukset. 4

(16) Maaliskuussa 2001 yhteistyö Cuprocliman puitteissa lopetettiin, ja yhdistys asetettiin
selvitystilaan.

3. MARKKINATOIMIJAT

3.1. Tuottajat, joita menettely koskee

3.1.1. Outokumpu

(17) Outokumpu Oyj on Suomen valtion omistama yhtiö, joka toimii maailmanlaajuisesti.
Se keskittyy perusmetallien valmistukseen, ruostumattomaan teräkseen ja
kuparituotteisiin sekä -teknologiaan. Kupariputkien valmistuksesta huolehti ensin Pori
Tube Mill, joka toimi Outokumpu Copper Products -ryhmän alaisuudessa. Sekä Pori
Tube Mill että Outokumpu Copper kuuluivat oikeudellisesti Outokumpu Oy:hyn.
Outokumpu Copper OY rekisteröitiin 30 päivänä joulukuuta 1988 erilliseksi
oikeushenkilöksi. Vuonna 1996 sen nimi muutettiin Outokumpu Copper Products

                                                
4 Hattenheimissa Saksassa 14 päivänä toukokuuta 1998 pidetyn yleiskokouksen virallinen pöytäkirja

(asiakirja-aineiston sivu 28780; esimerkki tilastosta löytyy sivuilta 29920�29952).
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OY:ksi (OCP). Outokummusta yrityksenä käytetään jäljempänä nimitystä �OTK� tai
�Outokumpu�.

(18) OCP on ollut koko olemassaolonsa ajan kokonaan Outokumpu Oyj:n omistuksessa.
OCP koostuu yrityksistä, joista kullakin on oma liiketoiminta-alansa ja
valmistusyksikkönsä. Teollisten kupariputkien valmistus Euroopassa keskittyy tällä
hetkellä Poriin (Outokumpu Poricopper OY), Zaratamoon Espanjaan (Outokumpu
Copper Tubes SA) ja pieneen laitokseen Västeråsissa Ruotsissa (Outokumpu Copper
Products Ab).

(19) Outokumpu osallistui Cuprocliman toimintaan täysjäsenenä yhdistyksen
perustamisesta vuonna 1985 lähtien sen toiminnan lakkauttamiseen maaliskuussa
2001. Yhdistyksen perustajajäsenen nimi oli �Outokumpu OY (Copper Products
Division)�. Kuparituotteiden jaosto rekisteröitiin nimellä Outokumpu Copper
Products, kuten  (17) kappaleessa kuvataan.

3.1.2. Wieland Werke

(20) Wieland Werke AG (jäljempänä �WW�, �Wieland� tai �Wieland Werke�) on
saksalainen yritys, joka toimii pääasiassa kuparista ja kupariseoksista tehtävien
puolivalmisteiden ja erikoistuotteiden tuotannossa, myynnissä ja jakelussa. Oman
valmistustoiminnan lisäksi Wieland Werke AG omistaa 45 muuta yritystä. Wielandilla
on useita laitoksia Ulmissa, Verbert-Langenbergissa, Villingen-Schwenningenissa ja
Vöhringenissä Saksassa. Yhtiön pääkonttori on Ulmissa. Muut ryhmittymään kuuluvat
yhtiöt ovat Itävallassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Espanjassa ja Belgiassa.

(21) Tällä hetkellä Wieland-ryhmittymään kuuluu kolme teollisia kupariputkia myyvää
yksikköä: itse emoyritys (Wieland Werke AG), Austria Buntmetall AG (jäljempänä
�Buntmetall� tai �BMA�)ja Nemco Metals International Ltd. (jäljempänä Nemco).
Wieland-ryhmittymään kuuluu useita trading- ja myyntiyhtiöitä. Myyntiä hoitavat
markkinointiyritykset Belgiassa/Alankomaissa,
Tanskassa/Suomessa/Norjassa/Ruotsissa, Ranskassa, Yhdistyneessä
kuningaskunnassa/Irlannissa, Italiassa, Itävallassa, Portugalissa,
Sveitsissä/Liechtensteinissa, Espanjssa, T�ekissä/Slovakiassa ja Unkarissa.

(22) Heinäkuussa 1999 Wieland Werke AG hankki [�] prosentin omistusosuuden Austria
Buntmetall AG:stä, joka on Buntmetall Amtstetten Ges.m.b.H:n omistava
holdingyhtiö. Lokakuussa 1999 omistusosuutta nostettiin [�] prosenttiin ja
marraskuussa 2000 puolestaan [�] prosenttiin.

(23) Wieland Werke osallistui aktiivisesti Cuprocliman toimintaan täysjäsenenä
yhdistyksen perustamisesta vuonna 1985 lähtien sen toiminnan lakkauttamiseen
maaliskuussa 2001.

3.1.3. KME-ryhmittymä

3.1.3.1. Keskeiset yksiköt

� Società Metallurgica Italiana

(24) Società Metallurgica Italiana S.p.A (SMI) on KME-ryhmittymän italialainen
holdingyhtiö, ja siihen kuuluvat myös Europa Metalli SpA  ja Tréfimétaux SA.
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Holdingyhtiön tarkoitus on hankkia osakeosuuksia ja huolehtia rahoitustoiminnasta.
SMI ei ole koskaan ollut Cuprocliman jäsen.

(25) Teollisuusputkien kannalta SMI-ryhmittymän historian keskeiset tapahtumat olivat
seuraavat. 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 76,9 prosenttia Kabelmetall AG:stä (KM) M.A.N.-yritykseltä.
Kesäkuun 19 päivänä 1995 SMI-ryhmittymässä toteutettiin uudelleenjärjestely, ja sen
osakkuudet TMX:ssä ja EM:ssä siirrettiin KM:lle, jolloin edellä mainituista tuli KM:n
kokonaan omistamia tytäryhtiöitä. Jälkimmäisen nimeksi tuli KM Europa Metal AG
(KME). Vuonna 1999 SMI:n osakkuus KME:ssä nousi 98,6 prosenttiin, ja KME:n,
TMX:n ja EM:n hallinto keskitettiin.

� KM Europa Metal

(26) KM Europa Metal AG, aiemmin Kabelmetall AG , 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. KME-
ryhmittymä on maailman suurin kuparin ja kupariseosten valmistaja. Vuonna 2001 sen
palveluksessa oli 7 891 työntekijää.

(27) KM ei ollut perustamassa Cuproclima-yhdistystä, mutta lokakuussa 1988 siihen
sulautui eräs yhdistyksen perustajajäsenistä, Schmöle. Schmölen yhtiörakenteeseen
liittyvistä oikeudellisista syistä Schmölen toiminta liitettiin KM:ään vasta 1 päivänä
heinäkuuta 1989. Sulautumisen jälkeen KM:sta tuli Schmölen sijasta Cuprocliman
jäsen 1 päivästä heinäkuuta 1989 alkaen. Schmölen tärkeimmät työntekijät, joka olivat
edustaneet yritystä Cuprocliman kokouksissa, siirtyivät KM:n palvelukseen.
Lokakuusta 1988 heinäkuuhun 1989 kyseiset henkilöt edustivat edelleen virallisesti
Schmöleä, vaikka he olivat samanaikaisesti siirtymässä KM:n liiketoimintaan.
Schmölen oikeushenkilöllisyys lakkasi elokuussa 1989.5

(28) KME-ryhmittymän jäsenyys Cuproclimassa virallistettiin syyskokouksessa 1999.6
Siihen asti KME, EM ja TMX olivat olleet riippumattomia jäseniä yhdistyksessä. Ne
lähettivät omat edustajansa Cuprocliman kokouksiin, maksoivat kukin oman
jäsenmaksunsa ja lähettivät erikseen tietoja yhdistykselle.7

� Europa Metalli

(29) Europa Metalli S.p.A on KME:n italialainen teollisuusyritys. Europa Metallilla on
2 000 työntekijää, ja se on Italian suurin kuparista ja kupariseoksista tehtyjen
puolivalmisteiden tuottaja. EM:n pääkonttori on Firenzessä. Sillä on kolme
tuotantolaitosta Italian keski- ja pohjoisosissa. Päämyyntikonttori sijaitsee Milanossa,
ja haaratoimistojen ja varastojen verkosto kattaa koko Italian.

                                                
5 KME:n mukaan [�] edusti Schmöleä 1 päivään heinäkuuta 1989 asti siitä huolimatta, että

sulautuminen tapahtui lokakuussa 1988. KME ei kuitenkaan kiellä sitä mahdollisuutta, että Weyrauch
�on saattanut toimia ainakin epäsuorasti myös KM:n lukuun�.  Asiakirja-aineiston sivu 29643 (KME:n
muistio, 17.2.2003, s. 6, alaviite 9).

6 Asiakirja-aineiston sivut 29423, 29430 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön, liite 20).
7 Asiakirja-aineiston sivut 29579, 29582 (esimerkkejä KME:n tammikuussa 1996 toimittamista tiedoista).



12  

(30) Europa Metallista tuli Cuprocliman jäsen virallisesti vasta marraskuussa 19938. Ennen
täysjäsenyyttään EM-LMI osallistui Cuprocliman toimintaan liitännäisjäsenenä
ainakin toukokuusta 1988 lähtien. Se ei käyttänyt yhdistyksen tavaramerkkiä eikä sillä
ollut äänioikeutta yhdistyksessä, mutta se toimitti omat tietonsa tilastoja varten ja
maksoi alennettua jäsenmaksua.

(31) Cuproclimaan liittyvän oikeushenkilön nimi oli Europa Metalli-LMI S.p.A, joka siirsi
teollisen toimintansa uudelle tytäryhtiölleen, Europa Metalli S.p.A:lle , vuonna 1995,
jolloin EM-LMI lakkasi olemasta oikeushenkilö. EM osallistui itsenäisesti
Cuprocliman toimintaan syksyyn 1999 asti, jolloin sen tilalle yhdistykseen tuli KME-
ryhmittymä.

� Tréfimétaux

(32) Ranskalainen Tréfimétaux SA liitettiin SMI-ryhmittymään vuonna 1986 Europa
Metallin välityksellä. Se oli Europa Metallin kokonaan omistama tytäryhtiö vuoteen
1995 saakka. SMI-ryhmittymän uudelleenjärjestelyjen jälkeen vuonna 1995 siitä tuli
KME:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Sillä on Ranskassa neljä tuotantolaitosta, joissa
työskentelee noin 2 000 henkilöä.

(33) TMX on ainoa KME-ryhmittymän yritys, joka oli Cuprocliman perustajajäsen ja
osallistui itsenäisesti sen toimintaan vuodesta 1985 lähtien. Sen erillinen jäsenyys
lakkasi vuonna 1999, kun KME-ryhmittymästä tuli Cuprocliman jäsen.

3.1.3.2. Oikeudelliset ja taloudelliset siteet SMI/KME-ryhmittymän sisällä

(34) EM on ollut osa SMI-ryhmittymää vuodesta 1976 alkaen ja TMX vuodesta 1986
alkaen. SMI-ryhmittymän sisällä TMX oli EM:n kokonaan omistama tytäryhtiö
vuosina 1986�1995. Vuonna 1987 TMX:n ja EM:n liiketoimintasuunnitelmat ja
kaupalliset strategiat yhtenäistettiin, ja TMX:n hallitukseen nimitettiin italialaisia
johtajia. TMX:lle ja EM:lle luotiin yhteinen myyntiorganisaatio, EMT, 1 päivänä
tammikuuta 1993. EMT:n teollisuusputkista vastaavaksi kaupalliseksi johtajaksi
nimitettiin [�] (TMX). Vuosina 1990�1995 EM:n varatoimitusjohtaja toimi myös
SMI-holdingyhtiön toimitusjohtajana.9

(35) 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-ryhmittymän
uudelleenjärjestelyjen 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).

(36) SMI:n, EM:n ja TMX:n osakkeenomistajat nimittivät yritysten hallitusten jäsenet
yleiskokouksessa Italian ja Ranskan lakien mukaisesti. KME:n hallituksen jäsenet
nimitti yhtiön hallintoneuvosto10.

                                                
8 Asiakirja-aineiston sivut 23039�41 (Zürichissä 3 päivänä marraskuuta 1993 pidetyn ylimääräisen

kokouksen pöytäkirja).
9 Asiakirja-aineiston sivut 28178�28179 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön), 29641

(KME:n muistio, 17.2.2003, s. 4).
10 Asiakirja-aineiston sivut 29679�29680 (KME:n muistio, 19.3.2003, s. 1�2).



13  

(37) Vuosina 1986�1995 KM:n hallitus poikkesi kokoonpanoltaan SMI:n, EM:n ja TMX:n
hallituksista kun taas kolmen viimeiseksi mainitun yrityksen hallitusten välillä oli
päällekkäisyyksiä ja ristikkäisyyksiä:

� [�] oli samanaikaisesti SMI:n toimitusjohtaja (1986�2001)11 ja EM:n
toimitusjohtaja (1986�1995)12.

� [�] oli samanaikaisesti SMI:n pääjohtaja (1986�1996)13 ja EM:n hallituksen
jäsen (1986�1995)14.

� [�] oli samanaikaisesti SMI:n hallituksen jäsen (1986�1990) ja
varatoimitusjohtaja (1991�1995)15, EM:n varatoimitusjohtaja (1986�1990) ja
hallituksen jäsen (1991�1995)16 sekä TMX:n hallituksen jäsen (1987�1995)17.

� [�] oli samanaikaisesti EM:n hallituksen jäsen (1986�1995)18 ja TMX:n
hallituksen jäsen (1986�1992)19.

� [�] oli samanaikaisesti EM:n pääjohtaja (1986�1995)20 ja TMX:n hallituksen
jäsen, varatoimitusjohtaja ja pääjohtaja (1987�1991)21.

� [�] oli samanaikaisesti EM:n hallituksen jäsen (1986�1989)22 ja TMX:n
toimitusjohtaja (1988�1990, syyskuu)23.

� [�] oli samanaikaisesti EM:n hallituksen jäsen (1988�1995)24 ja TMX:n
hallituksen jäsen (1988�2000)25.

(38) Vuosina 1995�2001, eli ryhmittymän uudelleenjärjestelyn jälkeen, jolloin KME:n
hallussa oli sekä EM:n että TMX:n koko osakepääoma, KME:n hallituksella oli
seuraavat liittymät SMI:n, EM:n ja TMX:n hallitukseen:

� [�] oli samanaikaisesti SMI:n pääjohtaja (vuoden 1996 toukokuuhun)26, KME:n
hallituksen jäsen (1995�2001)27 ja EM:n varatoimitusjohtaja (1995) ja
toimitusjohtaja (1996�2001)28.

� [�] oli samanaikaisesti KME:n puheenjohtaja (1995�2001)29 ja EM:n hallituksen
jäsen (1996�2001)30.

                                                
11 Asiakirja-aineiston sivut 29683�29688.
12 Asiakirja-aineiston sivut 29762�29766.
13 Asiakirja-aineiston sivut 29683�29688.
14 Asiakirja-aineiston sivut 29762�29766.
15 Asiakirja-aineiston sivut 29683�29688.
16 Asiakirja-aineiston sivut 29762�29766.
17 Asiakirja-aineiston sivut 29808�29816.
18 Asiakirja-aineiston sivut 29762�29766.
19 Asiakirja-aineiston sivut 29808�29816.
20 Asiakirja-aineiston sivut 29762�29766.
21 Asiakirja-aineiston sivut 29808�29816.
22 Asiakirja-aineiston sivut 29762�29766.
23 Asiakirja-aineiston sivut 29808�29816.
24 Asiakirja-aineiston sivut 29762�29766.
25 Asiakirja-aineiston sivut 29808�29816.
26 Asiakirja-aineiston sivut 29683�29688.
27 Asiakirja-aineiston sivut 29721�29723.
28 Asiakirja-aineiston sivut 29762�29766.
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� [�] oli samanaikaisesti KME:n hallituksen jäsen (kesäkuusta 1995 joulukuuhun
1999)31 ja TMX:n pääjohtaja (1995�2001, maaliskuu)32.

(39) Jälkimmäisellä kaudella SMI:n, TMX:n ja EM:n hallitusten välillä oli muitakin
yhteyksiä:

� [�] oli samanaikaisesti SMI:n hallituksen jäsen (1996�2000)33, EM:n hallituksen
jäsen (1996�2001)34 ja TMX:n toimitusjohtaja (1995�2000, maaliskuu)35.

� [�] oli samanaikaisesti SMI:n hallituksen jäsen (1995�2001)36 ja EM:n
hallituksen jäsen (1996�2001)37.

(40) Hallitusten jäsenet eivät tavallisesti osallistuneet Cuprocliman kokouksiin, mutta
KME:n mukaan hallituksille ilmoitettiin toisinaan keskustelujen tuloksista.38

(41) Ryhmittymän sisäisen vastuujaon mukaisesti tietyt Cuprocliman kokouksiin
osallistuneiden tytäryhtiöiden edustajat ja muut kilpailijoiden kanssa yhteydessä olleet
henkilöt vastasivat suoraan tai epäsuorasti KME:lle:

� [�] (TMX) vastasi TMX:n toimitusjohtajalle, [�], joka oli samanaikaisesti
vastuussa TMX:n, EM:n ja KME Ibertubos -yrityksen putkialan liiketoiminnasta.
[�] oli KME:n hallituksen jäsen, joten [�] vastasi KME:lle epäsuorasti [�]
kautta kyseisenä aikana.39

� Vuosina 1993�1997 EM:n edustaja [�] Cuprocliman kokouksissa vastasi TMX:n
kaupalliselle johtajalle [�]40.

(42) KME:n liiketoiminta-alojen vastuunjakoa koskevassa suunnitelmassa, joka on laadittu
25 päivänä kesäkuuta 1995, todetaan, että � [�] [KME:n hallituksen puheenjohtaja]
on vastuussa liiketoiminnasta maailmanlaajuisesti. [�] [TMX:n kaupallinen johtaja]
toimii läheisessä yhteistyössä [�] kanssa ja on vastuussa EMT-jaostosta.�41

Vastaavassa 19 päivänä maaliskuuta 1997 laaditussa liiketoiminta-alojen vastuunjakoa
koskevassa suunnitelmassa vahvistetaan, että � [�] on vastuussa putkijaostosta ja
[�] hoitaa yhteistyössä [�] kanssa EM/TMX-jaostoa.�42

                                                                                                                                                        
29 Asiakirja-aineiston sivut 29721�29723.
30 Asiakirja-aineiston sivut 29808�29816.
31 Asiakirja-aineiston sivut 29721�29723.
32 Asiakirja-aineiston sivut 29808�29816.
33 Asiakirja-aineiston sivut 29683�29688.
34 Asiakirja-aineiston sivut 29762�29766.
35 Asiakirja-aineiston sivut 29808�29816.
36 Asiakirja-aineiston sivut 29683�29688.
37 Asiakirja-aineiston sivut 29762�29766.
38 Asiakirja-aineiston sivu 28185 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
39 Asiakirja-aineiston sivu 29640 (KME:n muistio, 17.2.2003, s. 3).
40 Asiakirja-aineiston sivu 28182 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
41 Asiakirja-aineiston sivu 25670 (KME:n muistio, 17.2.2003, liite 4).
42 Asiakirja-aineiston sivu 25671 (KME:n muistio, 17.2.2003, liite 4).
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3.2. Muita merkittäviä LWC-putkien tuottajia

3.2.1. Halcor

(43) Halcor SA (jäljempänä �Halcor�) on vuonna 1977 perustettu kreikkalainen yhtiö. Se
valmistaa ja myy valssattuja ja suulakepuristettuja kuparista ja kupariseoksista
(pronssi) valmistettuja tuotteita. Tärkeimmät suulakepuristetut tuotteet ovat
kupariputket ja messinkitangot. Yhtiön rekisteröity toimipaikka on Ateenassa ja sen
tuotantolaitokset sijaitsevat Ateenan lähellä. Halcor on johtavassa asemassa Kreikan
markkinoilla. Halcor myy kupariputkia Euroopan talousalueella, jossa sen
markkinaosuus on noin 9 prosenttia.

3.2.2. Feinrohren

(44) Italialainen yritys Feinrohren S.p.A (jäljempänä �Feinrohren�) on valmistanut
kapillaariputkia ja muita putkia kuparista vuodesta 1959 lähtien. Se valmistaa yli
10 000:ta erityyppistä tuotetta, joita myydään yli 60 maassa ympäri maailman.
Feinrohrenilla on kaksi laitosta, joissa valmistetaan kapillaari- ja muita putkia DHP-
kuparista. Putkia käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten teollisuudessa tapahtuvaan
jäähdyttämiseen ja ilmastointiin, lämmönvaihtimiin ja boilereihin.

 3.3 Kyseisillä markkinoilla aikaisemmin toimineet kilpailijat

3.3.1 Sameton (myöhemmin Nuova Samim)

(45) Sameton SpA, jonka nimi myöhemmin muutettiin Nuova Samim SpA:ksi, valmisti
teollisuusputkia Italiassa ainakin 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa. [�]

3.3.2 Desnoyers

(46) Ranskalainen Desnoyers S.A. (jäljempänä �Desnoyers�) toimi
teollisuusputkimarkkinoilla vuoteen 2002 saakka, jolloin se asetettiin selvitystilaan.
Sen LWC:n tuotantolaitokset olivat Longuevillessä Ranskassa. Mueller Industries Inc.
(jäljempänä �Mueller�) hankki Desnoyers�n omistukseensa toukokuussa 1997. Sen
nimi muutettiin Mueller Europe S.A:ksi (jäljempänä �Mueller Europe�) 1 päivänä
marraskuuta 1999 yhtiömuotoa muuttamatta.

(47) Desnoyers ei koskaan ollut virallisesti Cuprocliman jäsen eikä se voinut käyttää
Cuprocliman tavaramerkkiä, mutta se osallistui joihinkin tämän yhdistyksen
toimintoihin 1990-luvun puolivälissä, kuten (88)-(92) kappaleesta ilmenee.

3.3.3 Buntmetall

(48) Itävaltalainen Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H valmistaa kuparista ja kupariseoksista
tehtäviä puolivalmisteita ja erikoistuotteita. Sen pääasialliseen liiketoimintaan kuuluu
teollisuusputkien valmistaminen eri käyttötarkoituksiin, laitteistojen rakennus,
laivanrakennus ja rakennusteollisuus mukaan lukien. Sen tuotantolaitos on
Amstettenissa Itävallassa. Buntmetall oli kokonaan Austria Buntmetall AG -nimisen
holdingyhtiön omistuksessa vuodesta 1989 alkaen. Wieland Werke AG osti viimeksi
mainitusta holdingyhtiöstä [�] prosenttia 9 päivänä heinäkuuta 1999 ja sen
omistusosuus nostettiin [�] prosenttiin 1 päivänä lokakuuta 1999 ja [�] prosenttiin
30 päivänä marraskuuta 2000.
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(49) Buntmetall oli itsenäinen kilpailija teollisuusputkimarkkinoilla siihen saakka, kun
Wieland osti sen. Se ei koskaan ollut virallisesti Cuprocliman jäsen eikä se voinut
käyttää Cuprocliman tavaramerkkiä, mutta se osallistui joihinkin tämän yhdistyksen
toimintoihin 1990-luvun puolivälissä ja toimitti tietoja yhdistyksen pitämiin tilastoihin
myös tämän jälkeen, kuten (93)-(95) kappaleesta ilmenee.

4. KOKO, ARVO JA MARKKINAOSUUDET

(50) Alan yritysten ilmoittamien liikevaihtolukujen perusteella arvioitu LWC-putkien
markkina-arvo Euroopan talousalueella oli noin 288 miljoonaa euroa vuonna 2000.43

(51) Taulukossa 1 esitetään Outokummun, Wielandin ja KME:n ilmoittamat myyntimäärät
(tonneina) vuosina 1991�2001. Wieland ei ole toimittanut tietoja ajalta ennen vuotta
1994. Buntmetallin tiedot sisältyvät Wielandin tietoihin vuodesta 1999 lähtien.

Taulukko 1: LWC-putkien määrät tonneina Euroopan talousalueella (1991�2001)44

Vuosi Cuprocliman
osuus
yhteensä

OTK TMX EM KME WW

1991 [�] [�] [�] [�]

1992 [�] [�] [�] [�]

1993 [�] [�] [�] [�]

1994 47 416 [�] [�] [�] [�] [�]

1995 53 545 [�] [�] [�] [�] [�]

1996 50 321 [�] [�] [�] [�] [�]

1997 55 905 [�] [�] [�] [�] [�]

1998 63 233 [�] [�] [�] [�] [�]

1999 68 192 [�] [�] [�] [�] [�]

2000 76 135 [�] [�] [�] [�] [�]

2001 73 048 [�] [�] [�] [�] [�]

                                                
43 Arviota laskettaessa on otettu huomioon yhtiöiden kokonaismarkkinaosuus Euroopan talousalueella,

joka on arviolta 75 prosenttia. On huomattava, että laskennassa ei ole otettu huomioon sitä, että LWC-
putket myydään jalostushintaan, jonka osuus prosentteina tuotteen koko hinnasta vaihtelee.

44 Asiakirja-aineiston sivut 29976 (OTK), 29633 (KME), 23338 (WW).
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(52) Yhteenlaskettujen myyntimäärien perusteella Cuprocliman osuus yhteisön ja ETA:n
muodostamista kokonaismarkkinoista vuonna 2001 oli noin 75�80 prosenttia.

(53) OTK:n, WW:n ja KME:n toimittamien myyntimääriä koskevien tietojen perusteella
((51) kappale) LWC-putkien tuottajien markkinaosuuksien jakautuminen Cuprocliman
sisällä vaihteli seuraavasti:

Taulukko 2: LWC-putkien tuottajien markkinaosuudet Cuprocliman sisällä (1994�2001)

Vuosi
Cuprocliman
kokonais-
tuotanto

OTK TMX EM KME WW

1994 47 416 [�] [�] [�] [�] [�]

1995 53 545 [�] [�] [�] [�] [�]

1996 50 321 [�] [�] [�] [�] [�]

1997 55 905 [�] [�] [�] [�] [�]

1998 63 233 [�] [�] [�] [�] [�]

1999 68 192 [�] [�] [�] [�] [�]

2000 76 135 [�] [�] [�] [�] [�]

2001 73 048 [�] [�] [�] [�] [�]

5. JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN KAUPPA

(54) Teollisuusputkien tuotanto Euroopassa keskittyy useille paikkakunnille useissa maissa.
OTK:lla on teollisuusputkia valmistavia tuotantolaitoksia Suomessa, Espanjassa ja
Ruotsissa, WW:llä Saksassa ja Itävallassa ja KME-ryhmittymällä Saksassa, Ranskassa
ja Italiassa. Näissä laitoksissa valmistetaan yhteisön ja ETA:n markkinoilla myytävät
tuotteet. Tarkasteltavalla ajanjaksolla kyseiset yritykset myivät tuotteitaan useimmissa
Euroopan yhteisön ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa suoraan loppukäyttäjille.45

(55) Siksi esillä olevassa päätöksessä tarkasteltavalla ajanjaksolla teollisuusputkien
markkinoille oli tunnusomaista huomattavat kauppavirrat yhteisön jäsenvaltioiden
välillä ja vähäisemmässä määrin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen
sopimuspuolten välillä.

                                                
45 Asiakirja-aineiston sivut 29975�29976 (OTK), 29633 (KME), 22018, 22020�21 (WW).
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C � MENETTELY

6. TUTKINTA JA SAKKOJEN MÄÄRÄÄMÄTTÄ JÄTTÄMISTÄ TAI ALENTAMISTA VUODEN 1996
TIEDONANNON PERUSTEELLA KOSKEVAT PYYNNÖT

(56) Tammikuun 9. päivänä 2001 Mueller paljasti komissiolle kupariputkien markkinoilla
toimivan kartellin. Samalla se ilmoitti olevansa valmis yhteistyöhön komission kanssa
sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa
vuonna 1996 annetun komission tiedonannon mukaisesti.46 Suullisen lausunnon lisäksi
Mueller toimitti komissiolle useita kirjallisia selvityksiä, jotka koskivat kuparista
valmistettuja viemäriputkia, putkiyhteitä ja/tai teollisuusputkia.

(57) Maaliskuun 12. päivänä 2001 Mueller toimitti komissiolle useita liitteitä sisältävän
kirjallisen lausunnon (jäljempänä �Muellerin lausunto�), joka käsittelee erikseen
kartellia, jonka keskeiset eurooppalaiset LWC-putkien valmistajat olivat käynnistäneet
Cuproclima Quality Association -yhdistyksen puitteissa.

(58) Maaliskuun 22. ja 23. päivänä 2001 komissio suoritti ennalta ilmoittamatta
tarkastuksia Outokummun (Suomi), Wieland Werken (Saksa), KME:n (Saksa),
Tréfimétaux�n (Ranska) ja Europa Metallin (Italia) tiloihin asetuksen N:o 17 14
artiklan nojalla.

(59) Huhtikuun 9. päivänä 2001 Outokummun tiloihin suoritettiin toinen tarkastus. Samana
päivänä Outokumpu Oyj ilmoitti komissiolle olevansa valmis yhteistyöhön sakkojen
määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa vuonna
1996 annetun tiedonannon mukaisesti.

(60) Huhtikuun 10. päivänä 2001 KME:n tiloihin suoritettiin toinen tarkastus asetuksen
N:o 17 14 artiklan nojalla.

(61) Outokumpu Oyj toimitti komissiolle 30 päivänä toukokuuta 2001 päivätyllä kirjeellä
useita liitteitä käsittävän muistion (jäljempänä �OTK:n lausunto�), jossa kuvaillaan
järjestelyn keskeisiä piirteitä.

(62) Heinäkuun 18. päivänä 2001 komissio haastatteli Muellerin tytäryhtiön Desnoyersin
(Ranska) edustajaa, minkä jälkeen Mueller toimitti komissiolle täydentävän lausunnon
liitteineen 15 päivänä lokakuuta 2001.

(63) Marraskuun 16 päivänä 2001 Outokumpu Oyj täydensi lausuntoaan asiakirjalla, joka
käsitteli Euroopan kupariputkiteollisuuden taloudellisia puitteita.

(64) Kesäkuun 5. päivänä 2002 komissio haastatteli kahta Outokummun edustajaa
komission tiloissa Brysselissä (jäljempänä �OTK:n haastattelut 5.6.2002�). Komissio
järjesti haastattelut, koska Outokumpu oli suostunut yhteistyöhön komission kanssa.
Outokummun edustajat selittivät suullisesti kartellin toimintaa.

(65) Heinäkuussa 2002 komissio lähetti Wieland Werkelle ja KME:lle asetuksen N:o 17 11
artiklan mukaiset tietopyynnöt, ja pyysi myös Outokumpua toimittamaan lisätietoja.

                                                
46 EYVL C 207, 18.7.1996, s. 4.
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(66) Syyskuun 30. päivänä 2002 Wieland Werke vastasi komission tietopyyntöön
(jäljempänä �WW:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön�) ja teki samalla
pyynnön sakkojen lieventämiseksi sakkojen määräämättä jättämisestä tai
lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa vuonna 1996 annetun komission
tiedonannon mukaisesti.

(67) Outokumpu toimitti 8 päivänä lokakuuta 2002 päivätyllä kirjeellä komissiolle
lisätietoja sekä useita asiakirjoja ja tosiseikkoja koskevia selvennyksiä (jäljempänä
�8.10.2002 päivätty OTK:n kirje�).

(68) Lokakuun 15. päivänä 2002 KME vastasi komission tietopyyntöön (jäljempänä
�KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön�) ja teki samalla pyynnön
sakkojen lieventämiseksi sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä
kartelleja koskevissa asioissa vuonna 1996 annetun komission tiedonannon
mukaisesti.

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

(70) Joulukuun 19. päivänä 2002 Wieland Werken edustajat keskustelivat komission
edustajien kanssa lausunnostaan ja menettelyn vaiheista. Kokous järjestettiin Wieland
Werken aloitteesta.

(71) Komissio lähetti lisätietoja koskevan pyynnön Wieland Werkelle 30 päivänä
joulukuuta 2002, KME:lle 9 päivänä tammikuuta 2003 ja Mueller Industries -yhtiölle
24 päivänä tammikuuta 2003.

(72) Helmikuun 4. päivänä 2003 komissio haastatteli kahta Outokummun edustajaa
(jäljempänä �OTK:n haastattelut 4.2.2003�). Haastattelut oli alun perin tarkoitus pitää
5 päivänä kesäkuuta 2002, mutta sitä lykättiin komission toivomuksesta. Outokummun
edustajat selittivät suullisesti kartellin toimintaa.

(73) KME vastasi komission lisätietopyyntöön 17 päivänä helmikuuta 2003, Wieland
Werke vastasi 3 päivänä maaliskuuta 2003 ja Mueller 24 päivänä maaliskuuta 2003.

7. VÄITETIEDOKSIANTO JA SITÄ SEURAAVA MENETTELY

(74) Heinäkuun 2. päivänä 2003 komissio aloitti asiaa koskevan menettelyn ja antoi tämän
päätöksen kohteena olevia yrityksiä sekä SMI:tä (KME-ryhmittymän emoyhtiötä)
koskevan väitetiedoksiannon. Annettuaan asianomaisille yrityksille tilaisuuden esittää
huomautuksensa komission niitä vastaan esittämistä väitteistä komissio päätti lopettaa
SMI:tä koskevan menettelyn, koska sillä ei ollut riittävää näyttöä siitä, että yrityksellä
olisi ollut ratkaiseva vaikutus tytäryhtiöidensä liiketoimintaan tässä nimenomaisessa
asiassa.

(75) Osapuolille annettiin oikeus tutustua asiakirja-aineistoon, joka koostuu kahdesta CD-
ROM-levystä, jotka sisältävät täydellisen kopion kaikista komission hallussa olevista
asiaan liittyvistä asiakirjoista lukuun ottamatta liikesalaisuuksia ja muita
luottamuksellisia tietoja. Yksikään osapuolista ei ole esittänyt tältä osin menettelyä
koskevia vastalauseita.
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(76) Asetuksen N:o 17 19 artiklan 1 kohdan säännösten ja komission asetuksen
N:o 2842/98 mukaisesti osapuolilla on oikeus toimittaa komissiolle tämän väitteitä
koskevat kantansa kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun ne ovat vastaanottaneet
väitetiedoksiannon. Kukin yritys vastasi väitetiedoksiantoon kyseisessä kahdeksan
viikon määräajassa.

(77) Vastattuaan kirjallisesti väitetiedoksiantoon Outokumpu ja KME eivät pyytäneet asiaa
koskevan suullisen kuulemistilaisuuden järjestämistä, ja Wieland Werke perui
alkuperäisen pyyntönsä 1 päivänä lokakuuta 2003 päivätyssä kirjeessä. Suullista
kuulemistilaisuutta ei näin ollen järjestetty. Yksikään osapuolista ei kiistänyt
komission väitetiedoksiannon perustana olevia olennaisia tosiseikkoja eikä tässä
päätöksessä esitettyjä kilpailunvastaisia rikkomisia. Outokumpu on kuitenkin
selventänyt tiettyjä seikkoja, jotka koskevat lähinnä 10.2.4 luvussa kuvattua niin
sanottua hiljaista kautta.

D � TAPAHTUMIEN KUVAUS

8. KARTELLIN ORGANISAATIO

8.1. Johdanto

(78) Cuproclima-yhdistyksessä toimivat tuottajat, mukaan lukien Outokumpu, Wieland
Werke, Tréfimétaux, Europa Metalli ja Kabelmetall (vuodesta 1995 lähtien KME),
laajensivat yhteistyötään kilpailuasioihin 1980-luvun loppupuolella.47 Kaksi kertaa
vuodessa järjestetyissä Cuprocliman kokouksissa tuottajat keskustelivat ja sopivat
säännöllisesti hinnoista ja muista teollisuusputkia koskevista kaupallisista ehdoista
kokousten virallisen asialistan käsittelyn jälkeen. Näitä kilpailunvastaisia kokouksia
täydennettiin yritysten kahdenvälisillä yhteyksillä.

(79) Kilpailunvastaisessa järjestelyssä keskeistä oli yhteisistä tavoitehinnoista ja
hinnankorotuksista sopiminen. Sovitun hinnankorotuksen toteutuminen riippui siitä,
suostuivatko tuottajat pitämään markkinaosuutensa muuttumattomina. Siksi oli luotava
vertailupohja ja jatkuva valvontajärjestelmä. Tästä syystä osanottajat jakoivat
asiakkaat keskenään ja jäädyttivät markkinaosuutensa. Järjestelmän soveltaminen
varmistettiin Euroopan aluetta ja avainasiakkaita koskevalla
markkinajohtajajärjestelyllä. Yhteisten pelisääntöjen noudattamista valvottiin lisäksi
vaihtamalla säännöllisesti luottamuksellisia tietoja faksitse, sähköpostitse ja
puhelimitse sekä epävirallisissa Cuprocliman kokouksissa.

(80) Hintayhteistyö sekä asiakaskohtaisia myyntimääriä ja hinnoittelua koskevan tiedon
vaihtaminen sisällytettiin Cuprocliman kokousten epäviralliselle asialistalle
viimeistään toukokuussa 1988. Vuoden 1993 paikkeilla Cuprocliman jäsenet päättivät
myös jäädyttää markkinaosuutensa ja alkoivat vaihtaa keskenään niitä koskevia tietoja.

(81) Vaikka järjestely koski lähinnä Cuprocliman jäseniä, myös eräät ulkopuoliset
yritykset, kuten Buntmetall ja Desnoyers, osallistuivat joihinkin sen toimiin 1990-
luvun puolivälissä.

                                                
47 Huomattakoon, että EM oli ainoastaan liitännäisjäsen, kunnes siitä tuli yhdistyksen täysjäsen vuoden

1993 loppupuolella.



21  

8.2. Epävirallinen yhteistyö Cuprocliman puitteissa

8.2.1. Epävirallisten kokousten kulku

(82) Viimeistään toukokuussa 1988 Cuprocliman kokouksiin otettiin mukaan epävirallinen
asialista. Hintoja, asiakkaita, yksittäisiä myyntimääriä ja markkinaosuuksia koskevat
keskustelut käytiin yleensä toisena kokouspäivänä sen jälkeen kun virallinen asialista
oli käsitelty. Tämä tapahtui ainakin kerran keväällä ja syksyllä, toisinaan
useamminkin.48

(83) Näihin kokouksiin osallistuivat yleensä samat edustajat kuin virallisiin yhdistyksen
hallituksen kokouksiin ja yleiskokouksiinkin, hallituksen jäsenet ja kunkin
jäsenyrityksen yksi tai kaksi myynnistä vastaavaa henkilöä mukaan lukien.
Syyskaudella pidettiin toisinaan useita kokouksia, joissa keskusteltiin hinnoista,
eivätkä yhdistyksen hallituksen jäsenet aina osallistuneet näihin ylimääräisiin
kokouksiin.49

(84) Epävirallisia kokouksia varten ei laadittu asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja tai
asialistoja.50 Eräät osanottajat tekivät kuitenkin muistiinpanoja ja laativat sisäisiä
muistioita, joissa esitettiin kokouksessa käsitellyt asiat ja keskustelujen tulokset.
Jäsenten ei tarvinnut olla keskenään yhteydessä laatiakseen asialistan epävirallisia
kokouksia varten, sillä niissä käsiteltiin yleensä samanlaisia asioita vuodesta toiseen.51

(85) Komission tiloissa 6 päivänä kesäkuuta 2002 ja 4 päivänä helmikuuta 2003 pidettyjen
haastattelujen aikana Outokummun edustajat kuvailivat epävirallisten kokousten
kulkua. Tavallisesti myynnistä vastaavat edustajat aloittivat keskustelun kaupallisista
kysymyksistä sääntömääräisten Cuprocliman kokousten jälkeen. Syys- ja
kevätkokousten rakenne ja osanottajat olivat suurin piirtein samanlaiset, mutta asialista
vaihteli hieman teollisuudenalan luonteesta johtuen. Sopimukset asiakkaiden kanssa
neuvotellaan kalenterivuosittain. Syyskokouksissa osanottajat valmistelivat
neuvotteluja yksittäisten asiakkaiden kanssa ja sopivat tavoitehinnoista tulevalle
vuodelle markkinaodotusten mukaan.  Kevätkokouksessa ne valvoivat sovittujen
tavoitteiden noudattamista analysoimalla markkinoita koskevia yleisiä tietoja ja
markkinaosuuksien kehitystä.52

(86) Monenvälisten kokousten lisäksi osanottajat olivat yhteydessä toisiinsa myös
puhelimitse valvoakseen sääntöjen noudattamista.53 Toisinaan kaksi yritystä oli
keskenään yhteydessä puhelimitse käytännön syistä, jos vain kaksi tuottajaa palveli
tiettyä asiakasta.54

                                                
48 Asiakirja-aineiston sivut 30925�30926, 30954, 30956, (OTK:n haastattelut 5.6.2002, s. 7�8, 36, 38),

29852 (OTK:n kirje 8.10.2002), 23324�23326, 23330�23331 (WW:n vastaus 11 artiklan mukaiseen
tietopyyntöön), 28171�28172 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön), 30991�30992,
30994�30995 (OTK:n haastattelut 4.2.2003, s. 3�4 ja 6�7).

49 Asiakirja-aineiston sivu 29852 (OTK:n kirje 8.10.2002).
50 Asiakirjassa �Meeting CC May 17 18 and 19th 1995 Location Chateau de Mirambeau� (WW:n tiloihin

tehty tarkastus, s. 9955�62) selvitettiin turvallisuussääntöjä, joiden keskeinen periaate oli �ei paperia, ei
asiakirjoja, vain disketti�.

51 Asiakirja-aineiston sivu 30939 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, s. 21).
52 Asiakirja-aineiston sivut 29852 (OTK:n kirje 8.10.2002), 30940, 30954 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, s.

22, 36).
53 Asiakirjan sivu 30938 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, s. 20).
54 Ks. edellinen alaviite.
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(87) Epävirallisissa keskusteluissa käsiteltiin lähinnä LWC-ilmastointi- ja jäähdytysputkia,
sileät putket ja sisältä uritetut putket mukaan lukien vuodesta 1995 lähtien. KME:n
mukaan sisältä uritettujen putkien osalta ei sovittu markkinaosuuksia koskevista
tavoitteista, vaan vaihdettiin pelkästään tietoja määristä, sillä tällaisten tavoitteiden
asettaminen olisi ollut hyödytöntä myyntilukujen vaihdellessa nopeasti kasvavilla
markkinoilla.55

8.2.2. Ulkopuolisten osallistuminen

8.2.2.1. Kutsun tarkoitus

(88) Cuprocliman jäsenten lisäksi tiettyihin vuosina 1995�1996 pidettyihin kokouksiin
kutsuttiin myös kaksi pienehköä kilpailijaa, Desnoyers SA, Ranska, (�Desnoyers�) ja
Buntmetall, Itävalta, vaikka ne eivät olleetkaan hakeneet yhdistyksen jäsenyyttä.56

KME:n komissiolle toimittamassa vuoden 1995 kevätkokousta koskevassa
italiankielisessä asiakirjassa mainitaan nimenomaan, ettei Buntmetallia ja Desnoyersia
hyväksytty liitännäisjäseniksi. Asiakirjassa todetaan lisäksi, että �kokousta näiden
kahden yrityksen kanssa ei järjestä Cuproclima vaan Cuprocliman muodostavat
yritykset�.57

(89) Zürichissä 16, 17 ja 18 päivänä lokakuuta 1995 pidetyn hallituksen kokouksen
virallisesta pöytäkirjasta selviää, että Desnoyers ja Buntmetall kutsuttiin Cuprocliman
kokoukseen sillä ehdolla, että ne �toimittavat Cuproclimalle ilmastointi- ja
jäähdytysputkia koskevat tilastotiedot kuukausittain� ja niille puolestaan �annetaan
Cuprocliman kokoamat, yhteenlasketut tilastotiedot�.58 Outokummun mukaan nämä
yritykset kutsuttiin kokouksiin, jotta niitä voitaisiin �valvoa paremmin, sillä
suhteellisen pienistä markkinaosuuksista huolimatta yrityksillä oli huomattava
vaikutus hintoihin�.59 OTK:n edustaja sanoi myös, että yritykset saada Cuprocliman
ulkopuolisia yrityksiä noudattamaan yhdistyksen periaatteita eivät onnistuneet, sillä
nämä yritykset eivät jatkaneet yhteistyötä.60

8.2.2.2. Desnoyers

(90) Desnoyersin nykyinen emoyhtiö, Mueller Industries Inc., on myöntänyt Desnoyersin
osallistuneen useisiin Cuprocliman järjestämiin kokouksiin vuosina 1995 ja 1996 sekä
vaihtaneen sen jäsenten kanssa yksityiskohtaisia tietoja asiakaskohtaisista hinnoista ja
myyntimääristä. 61 Desnoyers ei ollut koskaan virallisesti yhdistyksen jäsen, joten se ei
voinut osallistua virallisiin kokouksiin eikä käyttää Cuprocliman tavaramerkkiä.

(91) Desnoyers osallistui seuraaviin Cuprocliman kokouksiin, joissa Muellerin mukaan
sovittiin tavoitehinnoista ja asiakaskohtaisista myyntimääristä: Mirambeau 19 päivänä

                                                
55 Asiakirja-aineiston sivu 29646 (KME:n muistio, 17.2.2003, s. 9).
56 Asiakirja-aineiston sivut 22050 (Buntmetallin kutsu), 1250, 1002 (Desnoyersin kutsu), 22307

(Mirambeaussa 17 päivänä toukokuuta 1995 pidetyn yleiskokouksen pöytäkirja).
57 Asiakirja-aineiston sivu 24103 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön, liite 13).  Lainaus

on käännetty italiasta: �L'incontro con queste due società non verrà fatto dal Cuproclima ma dalle
Società che compongono il Cuproclima�.

58 Asiakirja-aineiston sivu 22315 (Zürichissä 16, 17 ja 18 päivänä lokakuuta 1995 pidetyn hallituksen
kokouksen pöytäkirja, ei allekirjoitusta).

59 Asiakirja-aineiston sivu 30948 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, s. 30).
60 Asiakirja-aineiston sivu 30947 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, s. 29).
61 Asiakirja-aineiston sivut 1000�1004 (Muellerin lausunto).
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toukokuuta 1995, Praha 31 päivänä lokakuuta 1995, Zürich 25 päivänä tammikuuta
1996 ja Budapest 9�10 päivänä toukokuuta 1996.62 Desnoyers osallistui siis viimeistä
kertaa Cuprocliman kokoukseen toukokuussa 1996.

(92) Desnoyers ei osallistunut Cuprocliman toimintaan enää sen jälkeen, kun se tuli
Muellerin omistukseen toukokuussa 1997. Hattenheimissa Saksassa 14 päivänä
toukokuuta 1998 järjestetyssä Cuprocliman virallisessa vuotuisessa yleiskokouksessa
todettiin yhteyksien Desnoyersin kanssa katkenneen, ja yritys poistettiin
yhteenlasketut myyntitiedot käsittävistä virallisista Cuprocliman tilastoista.63

8.2.2.3. Buntmetall

(93) Wieland Werke on toimittanut tietoja Buntmetallin yhteyksistä Cuproclimaan ja
ilmoittanut, että Buntmetall sai kutsun Ranskassa toukokuussa 1995 pidetyn
Cuprocliman yleiskokouksen (Mirambeaun kokous) yhteydessä pidettyyn
erityiskokoukseen vieraana eikä osallistunut Wielandin tietojen mukaan
minkäänlaisiin kilpailunvastaisiin sopimuksiin ennen kuin Wieland hankki yhtiön
omistukseensa heinäkuussa 1999.64 Outokummun lausunnon mukaan Buntmetallin
edustaja osallistui toiseen Cuprocliman kokoukseen 16 ja 17 päivänä lokakuuta
1996.65

(94) Wielandin mukaan Buntmetall toimitti myyntitietojaan Cuproclimalle ja sai
vastineeksi yhteenlaskettuihin lukuihin perustuvat kuukausitilastot ainakin vuodesta
1996 alkaen66. Buntmetall oli hakenut jäsenyyttä vuonna 1996, ja jäsenet olivat
päättäneet hyväksyä hakemuksen.67 Hakumenettely keskeytyi kuitenkin vuonna 1997,
kun yhtiö ei antanut lupaa tuotantolaitoksensa alkutarkastukseen käynnissä olevien
investointien takia.68

(95) Buntmetallin osallistumisesta hintayhteistyöhön voidaan todeta, että Buntmetallia
koskevat tiedot näyttävät sisältyvän Muellerin toimittamiin taulukoihin, joita käytettiin
hintatavoitteiden ja hintatarjousten tekemisjärjestyksen määrittämiseen vuosina 1995
ja 1996 ja joissa Buntmetallia näyttää vastaavan C-kirjain.69 Mueller on täsmentänyt,
että joissakin taulukoissa Desnoyers on saatettu merkitä C-kirjaimella ja Buntmetall
G-kirjaimella. KME:n mukaan C-kirjainta käytettiin alun perin [�]-yrityksestä (josta
tuli myöhemmin [�]), eikä sitä otettu uudelleen käyttöön kyseisen yrityksen
poistuttua teollisuusputkien markkinoilta.70

                                                
62 Asiakirja-aineiston sivut 1000, 26059 (Muellerin lausunto).
63 Asiakirja-aineiston sivu 22360 (kokouksen virallinen pöytäkirja).
64 Asiakirja-aineiston sivu 23310 (WW:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
65 Asiakirja-aineiston sivut 23147 (OTK:n luettelo), 30975�30976 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, s. 57�

58).
66 Asiakirja-aineiston sivut 23310 (WW:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön), 22360

(Hattenheimissa Saksassa 14 päivänä toukokuuta 1998 pidetyn yleiskokouksen pöytäkirja).
67 Asiakirja-aineiston sivu 22321 (Zürichissä 19 päivänä kesäkuuta 1996 pidetyn yleiskokouksen

pöytäkirja, ei allekirjoitusta).
68 Asiakirja-aineiston sivu 22341 (yleiskokouksen pöytäkirja, puhelinneuvottelu, 18 päivänä joulukuuta

1997, ei allekirjoitusta).
69 Asiakirja-aineiston sivut 1003 (Muellerin lausunto), 1064�1182 (taulukot).
70 Asiakirja-aineiston sivu 29644 (KME:n muistio, 17.2.2003, s. 7, alaviite 10).
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9. PÄÄPERIAATTEET

9.1. Tavoitehinnoista ja muista kaupan ehdoista sopiminen

(96) Teollisuusputkien alalla tuotteen kokonaishinta riippuu metallin (kuparin) hinnasta,
joka puolestaan perustuu Lontoon metallipörssin indeksiin, sekä valmistavan yrityksen
tuotteelle antamaa lisäarvoa vastaavasta jalostushinnasta (conversion price). Siten
asiakas maksaa kuparin hinnan lisäksi paitsi lisäarvosta eli materiaalin käsittelystä
myös tietyn voittomarginaalin. Sopimus asiakkaan kanssa perustuu yleensä
jalostushintaan. Teollisuusputkien valmistukseen tarvittava raaka-aine saadaan
asiakkaalta (tolling), tai sitten putket valmistava yritys hankkii itse raaka-aineen ja
laskuttaa siitä asiakasta (�täysi hinta�). Jos tuote myydään täydestä hinnasta,
laskutettava hinta muodostuu jalostushinnasta ja metallin hinnasta.71

(97) Cuproclima-yhdistyksen puitteissa tapahtuva hintayhteistyö koski jalostushintoja eli
tuotteisiin tulevaa lisäarvoa, joka vastaa tiettyä prosenttiosuutta lopputuotteen
arvosta.72 Asiakas- tai maakohtaisista tavoitehinnoista seuraavalle vuodelle sovittiin
yleensä Cuprocliman syyskokouksen yhteydessä.73

(98) Teollisuusputkien alalla ei ollut tapana ilmoittaa yleisesti hinnankorotuksista.
Wielandin mukaan tämä johtuu siitä, että putkien ostajat olivat suuria
teollisuusyrityksiä, joiden kanssa neuvoteltiin hinnoista yksilöllisesti vuosittain.74

Teollisuusputkille ei ollut olemassa yleisiä hintalistoja, eikä Cuprocliman
puitteissakaan onnistuttu laatimaan tällaisia listoja.75

(99) Tavoitehintojen ja toteutuneiden hintojen vertaamiseksi osanottajat käyttivät 1990-
luvun puolivälissä Cuprocliman kokouksissa esitetyissä taulukoissa kullekin
valmistajalle omaa kirjainkoodia. Kirjainkoodit olivat seuraavat: A = Outokumpu, B =
KM Kabelmetall, C = Buntmetall, D = Wieland Werke, E = Tréfimétaux, F = Europa
Metalli, G = Desnoyers.76 Näihin taulukoihin sisältyi tietoja tuottaja- ja
asiakaskohtaisista myyntimääristä ja tavoitehinnoista. Lisäksi niistä selvisi järjestys,
jossa tuottajien oli tarkoitus tehdä hintatarjoukset kullekin asiakkaalle.77

(100) Esimerkkinä tuoreemmasta hintayhteistyöstä WW, KME ja OTK ovat toimittaneet
komissiolle Cuprocliman jäsenten 25 päivänä toukokuuta 2000 epävirallisessa
kokouksessa valmisteleman, yritysten tehdashinnat sisältävän taulukon.78 Nämä

                                                
71 Asiakirja-aineiston sivut 23336�23337 (WW:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön), 30941

(OTK:n haastattelut 5.6.2002, s. 23).
72 Asiakirja-aineiston sivut 28185 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön), 23336�23337

(WW:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön). Ks. myös sivu 30941 (OTK:n haastattelut
5.6.2002, s. 23).

73 Asiakirja-aineiston sivu 30924 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, s. 6).
74 Asiakirja-aineiston sivu 23337 (WW:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
75 Asiakirja-aineiston sivu 28185 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
76 Kirjaimia on selitetty Muellerin lausunnossa (asiakirja-aineiston sivu 1003).  Ks. myös sivu 29644

(KME:n muistio, 17.2.2003, s. 7).
77 Asiakirja-aineiston sivut 1053�1183 (Muellerin lausunto). KME on toimittanut komissiolle myös

esimerkin vastaavasta asiakaskohtaisesta taulukosta, josta selviävät mm. maksuehdot, tavoitehinnat ja
toteutuneet hinnat vuosina 1995�1996. Asiakirja-aineiston sivut 29644, 30427�30429 (KME:n muistio,
17.2.2003, liite 9 selityksineen).

78 �Survey of Fab Prices�, 8.10.2002 päivätyn OTK:n kirjeen liite 3 (selityksineen) (asiakirja-aineiston
sivut 23150�51, 23153�82). Sama asiakirja on WW:n 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön antaman
vastauksen liitteenä 2.5 (c) (asiakirja-aineiston sivut 22987�97) (asiayhteyttä selitetään asiakirja-
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hintatiedot olivat sekä tiedoston että hinnoittelutaulukon muodossa, ja niitä käytettiin
hintayhteistyössä vuonna 2000 siihen asti kun yhteistyö loppui maaliskuussa 2001.
Tässä tiedostossa asiakkaat on mainittu nimeltä. Siitä ilmenevät KME:n, OTK:n ja
WW:n vuonna 2000 asiakkaille toimittamat määrät ja vuodeksi 2001 ennustetut
myyntimäärät sekä jalostushintojen korotukselle vuonna 2001 asetetut tavoitteet
asiakas- ja maakohtaisesti (4 tai 5,5 prosenttia asiakkaasta riippuen).79

(101) Vuosina 1994�1995 ja 1999�2000 hinnat nousivat voimakkaasti, kun taas vuosina
1992�1993 ja 1997�1998 ne lähinnä laskivat.80 Jyrkät hinnannousut tapahtuivat
samanaikaisesti Outokummun mainitsemien kahden kysynnän �nousukauden� kanssa,
jotka esiintyivät LWC-putkien Euroopan markkinoilla vuosien 1990 ja 2001 välillä:
ensimmäinen vuosina 1994�1995 markkinoiden kasvaessa poikkeuksellisen
voimakkaasti ja toinen vuosina 1999�2000. Markkinoiden noususuhdanne johti
�luonnolliseen� hintojen kohoamiseen, mutta se antoi myös hintayhteistyöhön
osallistuville yrityksille mahdollisuuden korkeisiin yhteisiin hinnankorotuksiin.
Outokummun edustaja vastasi seuraavasti tavoitehintojen tasoa koskevaan yleiseen
kysymykseen komission haastattelussa 5 päivänä kesäkuuta 2002:

�Halusimme ymmärtää markkinoiden mahdollisuuksia ja asetimme tavoitehinnat
niiden mukaisesti. Osa tavoitteista oli korkeita ja osa erittäin alhaisia, jolloin niiden
tarkoituksena oli hintatason ylläpitäminen. Toisaalta oli myös 10, 20 tai jopa 30
prosentin tavoitteita. Otimme lisäksi huomioon hintojen lähtötilanteen.  Jos hinnat
olivat hyvin alhaiset ja odotettavissa oli markkinoiden noususuhdanne, arvioimme,
että sellaisessa tilanteessa oli mahdollisuus voittoihin. ... Suuret hinnankorotukset
voitiin toteuttaa silloin kun hinnat olivat alhaalla ja kysynnän oletettiin kasvavan
voimakkaasti.�81

(102) Cuprocliman jäsenet sopivat myös muista kaupallisista ehdoista, kuten maksuehdoista
ja varastoista. Outokummun edustajan mukaan nämä sopimukset eivät olleet aina yhtä
tarkkoja kuin hintasopimukset. Lisäksi ne olivat usein maakohtaisia, sillä maksuehdot
vaihtelivat maittain.82

9.2. Markkinaosuuksien ja asiakkaiden jakaminen

(103) Outokummun mukaan järjestelyn yleisenä tavoitteena oli vakauttaa markkinaosuudet
keskeisillä Euroopan markkinoilla. Markkinaosuudet jäädytettiin vuoden 1993
paikkeilla, ja tilanne pysyi vakaana �aivan viime aikoihin asti�.83 Vuonna 1995 jäsenet
sopivat, että markkinaosuuksien jaon perustana käytettäisiin vuoden 1994 tilannetta.
Tuolloin jäsenten markkinaosuudet Cuprocliman kokonaismarkkinaosuudesta
laskettuna olivat seuraavat: OTK [�] %, KM [�] %, TMX [�] %, WW [�] % ja
EM [�] %.84

                                                                                                                                                        
aineiston sivuilla 23328�23330). Ks. myös KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön
(asiakirja-aineiston sivut 30409�30420).

79 Asiakirja-aineiston sivut 23150�51 (8.10.2002 päivätyn OTK:n kirjeen liite 3 selityksineen).
80 Asiakirja-aineiston sivut 30632, 30666 (OTK), 28173 (KME).
81 Asiakirja-aineiston sivu 30941 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivu 23).
82 Asiakirja-aineiston sivut 30924�30925 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivut 6�7).
83 Asiakirja-aineiston sivut 30932 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, s. 14), 30466�30467 (OTK:n lausunto).

Ks. myös sivu 28186 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
84 Asiakirja-aineiston sivut 9957, 9962 (WW:n tiloihin tehty tarkastus),  24104 (KME:n vastaus 11

artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
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(104) Kuten KME:n toimittamasta Cuprocliman kokouksen epävirallisesta pöytäkirjasta
ilmenee, tarkoituksena oli säilyttää kyseiset markkinaosuudet ja valvoa sopimuksen
noudattamista kokouksissa:

�Kaikki ovat virallisesti hyväksyneet vuoden 1994 markkinaosuustilanteen.
Markkinaosuudet tarkastetaan lokakuun kokouksen aikana, jotta mahdolliset
poikkeamiset saadaan selville. Jos jäsen on menettänyt markkinaosuuksia, syitä
siihen tarkastellaan ja tilanne palautetaan vuoden 1994 prosentteina ilmaistua
markkinaosuutta vastaavaksi.�85

(105) Toukokuun 1995 Cuprocliman kokouksen asialistalla oli korvausmekanismi, jota oli
tarkoitus soveltaa markkinaosuuksien muuttuessa, mutta asiasta ei ilmeisesti päästy
sopimukseen.86 Vastauksessaan komission 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön KME
totesi, etteivät jäsenet päässeet sopimukseen rangaistusmekanismista tai soveltaneet
sellaista, ja säännöistä poikettiinkin usein. Kun joku jäsenistä rikkoi sääntöjä,
markkinaosuuksia menettänyt jäsen yritti saada takaisin menettämiään osuuksia
esimerkiksi tekemällä sääntöjä rikkoneen jäsenen asiakkaille kilpailevia tarjouksia,
mikä johti �hintasotiin�.87

(106) Osanottajat sopivat myös avainasiakkaiden ja näille myytävien määrien jakamisesta,
jota valvottiin tiettyjen asiakasjohtajuutta (customer leadership) koskevien sääntöjen
perusteella. KME on kuvannut asiakkaita koskevien neuvottelujen kulkua
Cuprocliman toiminnan alkuvuosina seuraavasti:

�Asiakkaan tunnusnumero kuulutettiin. Kyseiselle asiakkaalle tavaraa toimittavat
valmistajat poistuivat silloin kokouksesta keskustellakseen asiakkaalta laskutettavista
hinnoista, tälle toimitettavista määristä sekä toimitusten ehdoista. Jos joku muu
valmistaja halusi myös toimittaa tavaraa kyseiselle asiakkaalle, tämä otti yhteyttä
Truogiin. Asiakkaan senhetkinen tavarantoimittaja tai senhetkiset tavarantoimittajat
saivat sitten päättää, annettaisiinko valmistajalle osuus asiakkaan toimituksista. Jos
useat jäsenet tekivät samanaikaisesti tarjouksen samalla hinnalla, tavarantoimittajat
sopivat, että kukin valmistaja kertoisi (yleensä tärkeälle) asiakkaalle pystyvänsä
toimittamaan vain rajoitetun määrän putkia. Toinen valmistaja toimittaisi sitten
jäljelle jäävät määrät.�88

(107) Toinen keino soveltaa asiakasjakoa oli pyytää keinotekoisen korkeita hintoja, jos
tavarantoimittaja sai tarjouspyynnön asiakkaalta, joka ei kuulunut sille.89 Käytännössä
asiakkaat vaihtuivat Outokummun edustajan mukaan usein, mutta markkinaosuudet
pysyivät vakaina vuodesta toiseen.90

                                                
85 Asiakirja-aineiston sivu 24104 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön): �La quota di

mercato del 1994 è quella ufficiale accettata da tutti. Durante il meeting di Ottobre si controllerà la
quota di mercato per cercare di riparametrare le eventuali deviazioni. In caso di perdita di quota di
mercato si studieranno le ragioni che la hanno determinata e la % del mercato del 1994 dovrà essere
ricostituita.�

86 Asiakirja-aineiston sivu 30930 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, s. 12).
87 Asiakirja-aineiston sivu 28188 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
88 Asiakirja-aineiston sivu 28186 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön). Ks. myös sivut

30951�30952 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivut 33�34).
89 Asiakirja-aineiston sivu 30939 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivu 21).
90 Asiakirja-aineiston sivu 30971 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivu 53).
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9.3. Valvonta- ja soveltamismekanismi

9.3.1. Markkinajohtajajärjestely

(108) 1990-luvun puolivälissä yritykset nimittivät markkinajohtajat, jotka olivat yleensä
vastuussa tietyistä jäsenvaltioista. Markkinajohtaja oli sellainen Cuprocliman
jäsenyritys, joka myi eniten Cuproclima-putkia tietyssä maassa.91 Näiden
markkinajohtajien tehtävänä oli tarkkailla asiakaskäyntejä ja kerätä tietoja omalta
alueeltaan sekä päättää tavoitehintojen muutoksista. Tämä ilmenee seuraavasta
kuvauksesta, joka on peräisin vuoden 1995 kevätkokousta käsittelevästä asiakirjasta:

�Markkinajohtajan tehtävä on suojella jokaisen jäsenen etuja sopimuksen mukaan.
Markkinajohtajan vastuulla on hoitaa asiakaskäyntien järjestys, ja
markkinajohtajalle on annettava tarvittavat tiedot ennen käyntiä ja välittömästi
neuvottelujen jälkeen. Vain markkinajohtaja voi muuttaa tarvittaessa tavoitteita.
Markkinajohtajan on ilmoitettava tästä välittömästi kaikille yrityksille, joita uudet
tavoitteet koskevat. Muutoksia ei saa soveltaa käytännössä ennen kuin kaikille
yrityksille on tiedotettu. Jos jäsenen ja markkinajohtajan välillä on erimielisyyksiä,
markkinajohtaja tekee lopullisen päätöksen.� 92

(109) Markkinajohtajat tekivät myös ehdotuksia esimerkiksi omia markkinoitaan koskevista
hinnoista sekä myyntimäärien jakamisesta tuottajien välillä ja koordinoivat
toimintalinjan näillä markkinoilla. Ne ilmoittivat muille jäsenille yksittäisten
asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten muutoksista. Käytännössä muiden jäsenten oli
otettava yhteyttä markkinajohtajaan ennen asiakaskäyntejä yleensä puhelimitse
saadakseen selville, kuinka suuria määriä niillä oli lupa myydä ja mihin hintaan.
Muiden jäsenten oli myös ilmoitettava yksittäisiä asiakkaita koskevat tiedot kyseisten
markkinoiden markkinajohtajalle.93

(110) Markkinajohtajajärjestelyn soveltamista on kuvattu seuraavasti [�] (EM:n edustaja)
laatimassa tavoitteita ja toimenpiteitä koskevassa asiakirjassa, joka löytyi Wieland
Werken tiloista:94

�1. Ennen käyntiä pyydä/hanki tietoja markkinoista vastuussa olevalta [osastolta]
(tietoja määristä ja hinnoista) 2. Tietoja siitä, miten jatkossa toimitaan (hintojen ja
määrien suhteen) 3. Käynnin jälkeen tiedota tuloksista (hinta, määrät) vastuussa
olevalle [osastolle], kaikki poikkeamat standardista mukaan luettuina
(tarkastuslista)�.

(111) Cuprocliman jäsenten valmistamien putkien markkinatilannetta Euroopassa
käsittelevän 13 päivänä toukokuuta 1997 päivätyn WW:n sisäisen muistion mukaan

                                                
91 Asiakirja-aineiston sivut 23324�23325 (WW:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
92 Asiakirja-aineiston sivu 9961 (WW:n tiloihin tehty tarkastus).
93 Asiakirja-aineiston sivut 30933�30934, 30972�30973 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivut 15, 54�55),

24104 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön, liite 13), 23325, 23343 (WW:n vastaus 11
artiklan mukaiseen tietopyyntöön).

94 �Vastuussa olevat osastot� viittaavat markkinajohtajiin. Ks. asiakirja-aineiston sivut 8376�78
(asiayhteyttä selitetään WW:n 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön antamassa vastauksessa, s. 23345�
23346).
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vastaavia sääntöjä sovellettiin myös isoille asiakkaille eniten tavaraa toimittaviin
yrityksiin. Näiden asiakasjohtajien tehtävät vastasivat markkinajohtajan tehtäviä.95

(112) Markkinajohtajamekanismi oli merkittävä keino valvoa Cuprocliman sääntöjen
noudattamista 1990-luvun puolivälissä. Vuodesta 1999 lähtien, kun yhdistyksessä oli
enää kolme jäsentä, markkinajohtajajärjestelyä ei enää tarvinnut soveltaa.
Outokummun edustaja vahvisti, että aluejako oli jo vakiintunut, ja jäsenet tiesivät
toistensa tärkeimmät asiakkaat.96

9.3.2. Luottamuksellisen tiedon vaihto

(113) Cuprocliman jäsenet valvoivat sääntöjen noudattamista vaihtamalla keskenään
yksityiskohtaisia tietoja toimituksista, markkinaosuuksista, asiakkaista ja hinnoista
lähinnä Cuprocliman kokouksissa sekä faksitse, sähköpostitse ja puhelimitse.
Havainnollistaakseen Cuprocliman puitteissa alkuvuosina tapahtunutta tiedonvaihtoa
Outokumpu toimitti komissiolle 2 päivänä huhtikuuta 1990 päivätyn sisäisen
asiakirjan, joka käsittää sen tietyille asiakkaille vuosina 1989�1990 toimittamien
LWC-putkien hinnat, määrät ja toimitusehdot. Tiedoista selviävät myös tavoitehinnat
ja eräiden kilpailijoiden (Tréfimétaux, LMI [myöhemmin EM], KMO, Wieland Werke
ja [�]) toimitusmäärät.97 Myöhemmin, mahdollisesti vuoden 1993 paikkeilla jäsenet
alkoivat vaihtaa keskenään tietoja myös markkinaosuuksista.98

(114) Aluksi asiakkaat tunnistettiin numerokoodien perusteella. Jokaisen asiakkaan
tunnistenumeron tiesi aluksi vain sen toimittaja, ja hintayhteistyön osanottajat
vaihtoivat keskenään tietoja laskentataulukkojen ja käsin kirjoitettujen tilastojen
välityksellä.99 Kuten Outokummun edustaja vahvisti, tämän järjestelmän ansiosta
tietylle asiakkaalle putkia toimittavat yritykset tiesivät toistensa hinnat ja
toimitusmäärät.100

(115) Vuosien 1994�1995 paikkeilla tiedonvaihtojärjestelmää muutettiin, ja tietojen
välittämiseen kehitettiin laskentataulukko. Jäsenet alkoivat tuoda kokouksiin
kannettavat tietokoneet, ja tietoja vaihdettiin disketeillä olevien laskentataulukkojen
välityksellä tiedonkäsittelyn ja tiedon jakamisen helpottamiseksi.101

(116) KME:n mukaan asiakkaiden numerokoodit korvattiin vuonna 1997 järjestelmällä,
jossa asiakkaiden nimet mainittiin. Tällä muutoksella ei juuri ollut käytännön
vaikutusta, sillä KME:n mukaan jäsenet olivat aiemminkin pystyneet tunnistamaan
melko helposti muiden jäsenten tärkeimmät asiakkaat.102 Vuodesta 1998 lähtien

                                                
95 Asiakirja-aineiston sivu 8367 (WW:n tiloihin tehty tarkastus). Ks. myös sivut 9961 (WW:n tiloihin

tehty tarkastus) ja 24512 (KME:n lausunto).
96 Asiakirja-aineiston sivu 30979 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivu 61).
97 Asiakirja-aineiston sivu 30544. Asiayhteyttä selitetään sivulla 30466 (OTK:n lausunto). OTK on

täsmentänyt myöhemmin (haastattelut 5.6.2002), ettei kyse ole Cuprocliman asiakirjasta vaan sisäisestä
asiakirjasta.

98 Asiakirja-aineiston sivut 28186 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön), 30931�30932
(OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivut 13-14).

99 Asiakirja-aineiston sivu 28186 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön). Ks. myös sivut
30951�30952 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivut 33�34).

100 Asiakirja-aineiston sivu 30952 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivu 34).
101 Asiakirja-aineiston sivut 30953 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivu 35), 28186 (KME:n vastaus 11

artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
102 Asiakirja-aineiston sivu 28187 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
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keskusteluissa käsiteltiin ainoastaan 70:tä Euroopan suurinta asiakasta, joista
esimerkiksi saksalaisia oli vain neljä tai viisi.103

(117) Outokummun mukaan vuoden 1999 paikkeilla Cuprocliman jäsenet havaitsivat, ettei
1990-luvun puolivälissä luotu vanha laskentataulukko ollut enää käyttökelpoinen
asiakkaiden määrän lisäännyttyä valtavasti. Siksi sen käyttöä päätettiin rajoittaa
tärkeisiin asiakkaisiin, joista kaikki olivat kiinnostuneita.104 Tätä varten Wieland
Werke laati uudenmuotoisen hintoja ja asiakkaita koskevan laskentataulukon ja lähetti
sen muille osanottajille. Tämä taulukko voitiin täyttää disketille kannettavan
tietokoneen avulla kokousten aikana. Sen jälkeen kun taulukko oli saatu yhdessä
valmiiksi, se jaettiin jäsenille sähköisessä muodossa.105

(118) Wieland Werken selityksen106 mukaan laskentataulukko käsitti tärkeimmät
eurooppalaiset Cuproclima-putkien asiakkaat, niiden tilaamat tuotemäärät koottain
sekä muita tietoja, joka koski esimerkiksi pakkauksia ja metallin hintaa. Tiedostoon oli
merkitty senhetkiset hinnat, tavoitehinnat tiettyjen asiakkaiden, toimittajien ja maiden
osalta sekä tuotekoko. Laskentataulukossa näkyi tavoitteeksi asetettu toimitusmäärä
jokaisen tavarantoimittajan ja asiakkaan osalta. Tiedosto oli järjestetty tuoteryhmittäin
(sisältä uritetut ja sileät putket). Ilmastointi- ja jäähdytysputkien lisäksi taulukossa oli
eritelty muitakin sovellutusalueita (lämmityslaitteet, sähkölaitteet, putkiyhteet).

10. KARTELLIN TOIMINTA AIKAJÄRJESTYKSESSÄ

10.1. Yleiskatsaus

(119) Vuosina 1985�2001 Cuproclima-yhdistyksen sääntömääräiset hallituksen kokoukset
pidettiin yleensä syksyllä ja yleiskokoukset keväällä.107 Virallisen kokouksen jälkeen
käytiin yleensä läpi epävirallinen asialista, joka sisälsi viimeistään toukokuusta 1988
lähtien kilpailuasioita. Vaikka yhdessä sovittuja periaatteita ei aina noudatettu eikä
yhteistyön periaatteiden soveltamista aina valvottu yhtä tehokkaasti, mainitunlainen
epävirallinen yhteistyö jatkui kuitenkin ainakin maaliskuuhun 2001 asti.

(120) Outokummun edustajat ovat vahvistaneet, että ainakin toukokuusta 1988 helmikuuhun
2001 yhteistyö eteni saman kaavan mukaan eli tavoitehinnoista sovittiin Cuprocliman
syyskokouksessa ja soveltamista valvottiin kevätkokouksessa.108 Outokummun
kannalta katsottuna vuosina 1997�1999 oli hiljaisempi kausi, jolloin hinnoista ei
sovittu (ks.   (157)-(167) kappale).

(121) Yhdistyksen jäsenet osallistuivat säännöllisesti kaikkiin Cuprocliman kokouksiin ja
myös niiden epäviralliseen osuuteen. Vuodesta 1989 lähtien KM:n tultua Schmölen

                                                
103 Asiakirja-aineiston sivu 28187 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
104 Asiakirja-aineiston sivu 30967 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivu 49).
105 Asiakirja-aineiston sivu 30962 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivu 44).  Ks. myös sivut 22987�98 ja

WW:n selitys sivuilla 23328�23330 (WW:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
106 Asiakirja-aineiston sivut 22991�22994, selitys sivuilla 23328�23329 (WW:n vastaus 11 artiklan

mukaiseen tietopyyntöön).
107 Kokousluettelot sivuilla 23312�23320 (WW:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön), 23144�

23148 (OTK:n kirje 8.10.2002), 28639�28644, 28659�28667 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen
tietopyyntöön). Kaikkia kokouksia ei ole mainittu kussakin kolmesta luettelosta.

108 Asiakirja-aineiston sivu 30994 (OTK:n haastattelut 4.2.2003, sivu 6). Ks. myös 151 kappale; sivu
30467 (OTK:n lausunto).
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tilalle täysjäseneksi yhdistyksen jäseniä olivat TMX, OTK, KM, WW ja [�] vuoden
1993 kevätkokoukseen saakka. Sen jälkeen Europa Metalli-LMI liittyi yhdistyksen
täysjäseneksi marraskuussa 1993, ja [�] erosi yhdistyksestä vuonna 1994.

(122) Ennen täysjäsenyyttään EM-LMI osallistui useisiin Cuprocliman kokouksiin
liitännäisjäsenenä. Se ei silloin osallistunut Cuprocliman virallisiin kokouksiin
ensimmäisenä kokouspäivänä vaan vasta toisena päivänä järjestettyyn epäviralliseen
kokoukseen, jossa keskusteltiin säännöllisesti kilpailuasioista, kuten hinnoittelusta,
markkinaosuuksista ja asiakkaista.109 Näin ollen EM-LMI:n edustajien läsnäolo eräissä
kokouksissa ennen vuoden 1993 syyskokousta tarkoittaa, että kokouksissa käsiteltiin
kaupallisia asioita.

(123) Seuraavassa on aikajärjestyksessä etenevä selvitys Cuproclima-yhdistyksen puitteissa
järjestettyjen kokousten yksityiskohdista ja kokouksia koskevasta todistusaineistosta
sekä muista LWC-putkia koskevista kilpailijoiden välisistä yhteyksistä. Selvityksessä
ei esitetä tyhjentävästi kaikkia kokouksia vaan keskitytään epävirallisiin kokouksiin,
joiden asialistalla oli kaupallisia kysymyksiä ja joista komissiolla on todistusaineistoa.

10.2. Kokousten ja muiden tapahtumien yksityiskohdat

10.2.1. 1980-luvun loppupuoli

(124) Varhaisimmat todisteet kartellista liittyvät Zürichissä 3 päivänä toukokuuta 1988
pidettyyn Cuprocliman hallituksen kokoukseen ja samassa paikassa 4 päivänä
toukokuuta 1988 pidettyyn ilmastointi- ja jäähdytysputkialan kokoukseen.
Outokummun edustaja muistaa, että edustettuina olivat Wieland Werke, Tréfimétaux,
Schmöle, [�] ja Outokumpu.110 Toukokuun 1988 kokoukseen viitataan myös käsin
kirjoitetuissa muistiinpanoissa (joissa on maininta �asiakirja on tuhottava�), jotka
löydettiin Tréfimétaux'n tiloista ja joissa todetaan: �Viime kokouksesta (toukokuu
1988) lähtien WW:n ja KM:n painostus on jonkin verran vähentynyt. ...�111

(125) Outokummun edustajan toukokuun 1988 kokouksessa tekemistä muistiinpanoista
selviää, että hintayhteistyö Cuprocliman jäsenten välillä oli alkanut jo ennen näitä
kokouksia.112 Muistiinpanoista ja niihin liittyvistä Outokummun selvityksistä käy ilmi,
että Europa Metalli-LMI:lle oli tarjottu mahdollisuus osallistua hintayhteistyöhön,
markkinoiden tilastolliseen seurantaan ja markkinoiden kiintiöjärjestelmään, ja se oli
ilmoittanut olevansa halukas hintayhteistyöhön Cuprocliman jäsenten kanssa. Se
vastasi seuraavasti jäsenten kysymyksiin toisena kokouspäivänä:

 "1. LMI haluaa tehdä yhteistyötä Cuprocliman kanssa.
Haluavat hintayhteistyötä.
2. Eivät halua mukaan nyt.
LMI valmis statistiseen seurantaan.
3.Eivät halua lopettaa laajenemistaan.

                                                
109 Asiakirja-aineiston sivut 30975 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivu 57), 23309 (WW:n vastaus 11

artiklan mukaiseen tietopyyntöön), 29642 (KME:n muistio, 17.2.2003, sivu 5), 30991�30993 (OTK:n
haastattelut 4.2.2003, sivut 3�5).

110 Asiakirja-aineiston sivut 29855, 23144 (8.10.2002 päivätty OTK:n kirje).
111 Asiakirja-aineiston sivu 5336 (�document à détruire�: �Dépuis la précédante réunion (Mai 1988), la

pression de WW et de KM s'est quelque peu atténuée. ...�).
112 Asiakirja-aineiston sivut 30096�30112 (OTK:n tiloihin tehty tarkastus). Ks. myös selvitys sivuilla

29962�29963 ja OTK:n toimittamat puhtaaksikirjoitetut muistiinpanot, sivut 29964�29972.
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4. Vain hinta ja tonnit kulkevat yhdessä.

5. 1 askel: hintayhteistyö, 2 askel: muu yhteistyö�.113

(126) Outokummun muistiinpanojen perusteella tilannetta Euroopan eri markkinoilla
tarkasteltiin ilmaisemalla hinnannousu prosentteina Italiassa (7�8 %), Saksassa (5 %)
ja Espanjassa (5 %). Suunniteltu hinnankorotus ilmaistiin seuraavasti:

�Syyskuun kokous
 Metalli, ehdot, hinta
 - yleinen korotus
- asiakaskohtaiset korotukset
- LMI valmis keskusteluihin

� VALM. LISTA ASIAKKAIKSI�.114

(127) Cuprocliman seuraava kevätkokous pidettiin Pariisissa 27 ja 28 päivänä huhtikuuta
1989, ja siellä olivat edustettuina [�], TMX, Schmöle, OTK ja WW.115 OTK:n
edustajan mukaan tässä kokouksessa keskusteltiin tavalliseen tapaan hinnoista ja
asiakkaista.116 Wielandin edustajan sisäinen muistio kokouksesta sisältää kunkin
jäsenen tuotantoluvut vuosilta 1989 ja 1990, hinnanmuutosten mahdollisuuksien
pohdintaa Etelä-Euroopan osalta ja LMI:n ja KM:n yrityskohtaiset toimitusluvut.117

(128) Outokummun edustajan mukaan kaupallisia kysymyksiä käsiteltiin myös vuoden 1989
hallituksen kokouksen virallisen osuuden jälkeen.118 Ylimääräinen hallituksen kokous
pidettiin 1 päivänä joulukuuta 1989 Pariisissa, mutta sitä ennen syksyllä oli
mahdollisesti järjestetty säännönmukainen hallituksen kokous.119 Joulukuun
kokouksen aikoihin KM oli jo liittynyt yhdistykseen Schmölen tilalle. Täysjäsenten
lisäksi myös EM-LMI:n edustaja osallistui kokoukseen.120

(129) Outokummun tiloista löytyneistä käsinkirjoitetuista muistiinpanoista selviää, että
kyseisen Outokummun työntekijän mukaan hintayhteistyö Cuprocliman puitteissa
toimi hyvin vuonna 1989: �Cuproclima - toimii hyvin LMI/OC luottamus -... - KMO
noudattanut hintoja suhteellisen hyvin...�121. Tämän jälkeen muistiinpanoissa todetaan
seuraavaa LWC-putkista: �- Tämänhetkinen tilanne on hyvä. Kysyntä on suuri.
Hintoja on nostettu. Kaikki suuret tuottajat toimivat yhteistyössä. ... � Cuproclima
toimii hyvin � KMO ei ole jäsen, ei myöskään LMI. RGS on edelleen jäsen. ... �
Enemmän yhteyksiä vastuuhenkilöiden välillä hinnoista päätettäessä jne. ... � WW on
laskenut hintojaan.�122

                                                
113Puhtaaksikirjoitetut muistiinpanot, sivu 29971; selvitys, sivu 29963.
114 Asiakirja-aineiston sivu 30111 (OTK:n tiloihin tehty tarkastus).
115 Asiakirja-aineiston sivut 23314 (WW:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön), 28659�28660

(KME:n vastaus 11 artiklaan).
116 Asiakirja-aineiston sivut 30995�30996 (OTK:n haastattelut 4.2.2003).
117 Asiakirja-aineiston sivut 22456�22458 (WW:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön). Ks. myös

sivu 29643 (KME:n muistio, 17.2.2003, sivu 6).
118 Asiakirja-aineiston sivu 30925 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivu 7).
119 Asiakirja-aineiston sivut 28660 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön), 21998 (WW:n

vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
120 Asiakirja-aineiston sivu 28660 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
121 Asiakirja-aineiston sivu 11435 (OTK:n tiloihin tehty tarkastus, muistikirja � [�] 2/89�).
122 Asiakirja-aineiston sivu 11436 (OTK:n tiloihin tehty tarkastus, muistikirja � [�] 2/89�).
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10.2.2. 1990-luvun alkupuolisko

(130) Vuonna 1990 Cuprocliman kevätkokous pidettiin Helsingissä 26 ja 27 päivänä
huhtikuuta123 ja syyskokous Zürichissä 25 päivänä syyskuuta. Kaikki jäsenet (TMX,
OTK, KM, WW ja [�]) osallistuivat kokouksiin.124 Wielandin toimittamien tietojen
mukaan toinen Cuprocliman syyskokous pidettiin Zürichissä 23 päivänä lokakuuta
1990, mutta osanottajista sillä ei ole selvyyttä.125

(131) Maaliskuun 5. päivänä 1991 ennen Cuprocliman vuoden 1991 kevätkokousta Europa
Metallin, Tréfimétaux'n ja Kabelmetallin edustajat pitivät ryhmittymän (SMI) sisäisen
teollisuusputkien valmistajien työryhmäkokouksen Serrvallessa. Kokoukseen
osallistuivat edustajat [�], [�] (EM), [�], [�] (EMS), [�], [�], [�], [�] (TMX),
[�] ja [�] (KM). Europa Metallin tiloista löydetystä kokousmuistiosta ilmenee, että
vaikka ryhmittymään kuuluvat yritykset pitivät toisiaan kilpailijoina, ne myös pyrkivät
koordinoimaan kaupalliset toimintalinjansa:126

�Tällä hetkellä ryhmän yritykset ovat toistensa kilpailijoita, joten on välttämätöntä
välittää johdon tasolla kilpailuongelmista tehdyt päätökset myyntipuolelle, jotta
markkinoiden koordinointia saadaan lisättyä. Saksa on ehdottanut, että nimitettäisiin
kussakin yrityksessä toimintalinjojen koordinoinnista huolehtivia vastuuhenkilöitä,
jotka tiedottaisivat yrityksen myyntiorganisaatiolle kokouksissa, kuten tässä
Serrvallen kokouksessa, tehdyistä päätöksistä.

...

Ryhmittymään kuuluvien yritysten on koordinoitava toimintalinjansa suhteessa
muihin Cuprocliman jäseniin. Aina kun jokin yrityksistä �ei noudata täysin
Cuprocliman laatimia sääntöjä�, ryhmän muille yrityksille on ilmoitettava asiasta ja
niiden on annettava hyväksyntänsä.� 127

(132) Cuprocliman vuoden 1991 kevätkokous pidettiin Nizzassa 19 päivänä huhtikuuta.
Yhdistyksen täysjäsenten lisäksi kokoukseen osallistui EM-LMI.128 Outokummun
edustaja on antanut kokouksesta seuraavan lausunnon: �Minulle oli selvää, että
hintatietojen oli oltava mukana ja että tarkoitus oli keskustella hinnoista. ...
Muistaakseni kyse oli tavanomaisesta Cuprocliman kokouksesta... Hallitus kokoontui,
ja kokouksen asialista oli tavanomainen. Sen jälkeen keskustelimme hinnoista.
Kevätkokouksessa keskusteltiin tavallisesti siitä, millaisia sopimuksia eri yrityksillä oli

                                                
123 Asiakirja-aineiston sivu 23318 (WW:n luettelo). Osanottajista ovat tiedossa vain [�] ja [�] (WW).
124 Asiakirja-aineiston sivu 23314 (WW:n luettelo).
125 Asiakirja-aineiston sivu 23318 (WW:n luettelo).
126 Asiakirja-aineiston sivut 28012�28015 (EM:n tiloihin tehty tarkastus).
127 Lainaus on käännetty italiasta (sivu 28013):�Al momento le società del gruppo sono concorrenti, è

necessarioquindi che le decisione di alto vertice sui problemi concorrenziali debbano essere trasmesse
alla forza di vendita per una maggiore coordinazione sul mercato. La proposta tedesca è quella di
creare dei responsabili di politica coordinata all'interno di ogni societa allo scopo di trasmettere
all'interno della organizzazione di vendita le decisioni di meetings come quello di Serrvalle. ... E'
pacifico che le societa del gruppo debbano concordare la loro politica nei confronti degli altri partners
del Cuproclima e che comunque ogni volta in cui una della società �non rispetti interamente la regole
stabilite dal Cuproclima� le altre societa del gruppo ne siano informate e siano sostanzialmente
d'accordo.�

128 Asiakirja-aineiston sivut 23314, 22459�62 (WW:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön). Ks.
myös sivut 30950�30951 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivut 33�34).
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ja kuinka vuotuiset sopimusneuvottelut olivat sujuneet. Lisäksi keskusteltiin
saavutetuista tuloksista.�129

(133) Wielandin toimittamien tietojen mukaan Cuprocliman syyskokous pidettiin Zürichissä
25 päivänä syyskuuta 1991. Myös EM-LMI:n edustaja oli paikalla, mikä tarkoittaa,
että kyse oli kaupallisia asioita koskevasta epävirallisesta kokouksesta.130

(134) Vuonna 1992 Cuprocliman kevätkokous pidettiin Venetsiassa 14 päivänä
toukokuuta.131 EM-LMI:n edustajat on mainittu epävirallisella asialistalla, jonka KME
toimitti komissiolle osana vastaustaan komission 11 artiklan mukaiseen
tietopyyntöön.132 Asialistaan sisältyi esimerkiksi LWC-putkien markkinakehitys,
neuvottelujen ajoitus ja kesto, viimeisen neuvottelukauden tulokset, uudet kilpailijat
LWC-putkien alalla ja Cuprocliman hintalista, joita ei mainittu kokouksen virallisessa
pöytäkirjassa.133

(135) Vuoden 1992 syyskokoukseen 29 ja 30 päivänä lokakuuta ottivat osaa Cuprocliman
täysjäsenet ja liitännäisjäsen EM-LMI.134 TMX:llä, EM:llä ja KM:llä kiertänyt,
23 päivänä lokakuuta 1992 päivätty asiakirja seuraavan Cuprocliman kokouksen
valmistelua koskevista johtopäätöksistä osoittaa, että SMI-ryhmittymän yritykset
olivat valmiit sopimaan hinnankorotuksista eräissä maissa: �... Tarkasteltuamme
kahden edellä mainitun yhtiön [WW ja OTK] asennetta, suosittelemme Cuproclima-
toiminnan jatkamista. ... Ehdotamme, että hintoja ei juurikaan nostettaisi Saksassa,
Ranskassa ja muissa maissa, joissa ei ole tapahtunut devalvaatiota, ja että
keskityttäisiin hintojen nostamiseen ainakin 10 prosentilla niissä maissa, joiden
valuutta on devalvoitu�.135

(136) Vuonna 1992 Outokumpu ja Europa Metalli kävivät myös kahdenvälisiä keskusteluja
tavoitehinnoista ja hinnankorotuksen suuruudesta.136

(137) Seuraava Cuprocliman kevätkokous pidettiin Tegernseessä, Saksassa, 13 ja 14 päivänä
toukokuuta 1993, ja siihen osallistuivat tavanomaisten osanottajien lisäksi EM-LMI:n
edustajat.137 Outokummun mukaan EM osallistui vain markkinoita ja tilastoja
koskeviin keskusteluihin. Kokousta käsittelevässä Outokummun sisäisessä muistiossa
on tietoja muun muassa kulutuksesta Euroopassa vuoden 1993 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä verrattuna vuoteen 1992. TMX:n, WW:n, POCO:n, LMI:n, [�] ja
KM:n prosenttiosuudet on mainittu erikseen. Muistiosta selviää myös, että osanottajat
vertailivat hintojaan ja sopivat yhteisistä toimista, jotka koskivat kaupallisia
strategioita ja suhtautumista asiakkaisiin:

                                                
129 Asiakirja-aineiston sivut 30950�30951 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivut 32�33). Ks. myös KME:n

lausunto, jonka mukaan tässä kokouksessa vaihdettiin melko varmasti kaupallisesti arkaluonteisia
tietoja, sivu 29643 (KME:n muistiinpanot, 17.2.2003, sivu 6).

130 Asiakirja-aineiston sivu 23314 (WW:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
131 KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön, liite 16, sivu 28696 (virallinen pöytäkirja),  sivu

23145 (OTK:n luettelo), sivu 23315 (WW:n luettelo).
132 Asiakirja-aineiston sivu 28701 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön, liite 16).
133 Asiakirja-aineiston sivu 28702 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön, liite 16).
134 Asiakirja-aineiston sivut 23144 (OTK:n luettelo), 23315 (WW:n luettelo); 28661 (KME:n luettelo).
135 Asiakirja-aineiston sivut 29381�29382 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön, liite 19).
136 Asiakirja-aineiston sivut 30530�30531 (OTK:n lausunto).
137 Asiakirja-aineiston sivut 30533 (OTK:n lausunto), 23145 (OTK:n luettelo), 23315 (WW:n luettelo),

28662 (KME:n luettelo).
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� [�] ja [�] ovat ehkä olleet väärät kohteet [�]-sopimuksen menettämisen
vastaiskuina määrien kompensoimiseksi. Sekä WW että TMX joutuivat alentamaan
hintojaan, mutta OK ei saanut mitään.

Toimet:

- Vetäydytään [�]lta koskien sileitä (jatketaan ponnisteluja IGT:ssä).

- [�]lta otetaan ne määrät, jotka meillä oli [�]lla, mutta ei pelata metallilla.
Käydään läpi asiakaslistat ja isketään sellaisille asiakkaille, jotka ovat vain WW:n ja
meidän ...�138

(138) Vuonna 1993 eräät yritykset poikkesivat yhdessä sovituista tavoitehinnoista. KME:n
mukaan teollisuusputkien alalla oli tällöin yleisesti vaikeuksia, kuten ylituotantoa ja
huomattavaa hintojen laskua, joiden vuoksi hinta- ja markkinaosuusjärjestelyjen
toteuttaminen oli vaikeaa.139 Cuprocliman periaatteiden heikkeneminen pantiin
merkille myös vuoden 1993 kevätkokousta (Tegernsee) koskevassa OTK:n muistiossa,
jossa tuotiin esille huoli sääntöjen noudattamisen valvonnasta tulevaisuudessa: �Ennen
seuraavaa kokousta harkitaan jälleen, miten periaatteita saataisiin paremmin
noudatettua.�140 WW:n edustaja valitti 13 päivänä lokakuuta 1993 päivätyssä
sisäisessä muistiossa teollisuusputkien hintatasosta ja sovittujen hintojen vastaisista
TMX:n hyökkäyksistä.141

(139) Marraskuun 3 päivänä 1993 pidettiin Cuprocliman hallituksen kokous, johon EM-LMI
osallistui enimmäistä kertaa täysjäsenenä.142 Kokouksen jälkeen SMI-ryhmittymään
kuuluvat yritykset (KM, EM ja TMX) pitivät 9 ja 10 päivänä marraskuuta 1993
kokouksen, jossa ne tarkastelivat kilpailutilannetta.143 KME toimitti komissiolle
jälkimmäistä kokousta koskevan muistion, jossa viitataan kilpailuun KM:n ja TMX:n
välillä. Muistio sisältää myös EM/TMX:n ja KM:n välisen sopimuksen, jolla pyrittiin
koordinoimaan niiden markkinatoimintaa kireän tilanteen lopettamiseksi. Muistiossa
kuvataan, kuinka TMX oli yrittänyt viedä KM:ltä markkinaosuuksia alentamalla
hintojaan 10�30 prosenttia KM:n hintoihin verrattuna ja antamalla harhaanjohtavia
tietoja. Osapuolet allekirjoittivat sopimuksen aloittaakseen uudelleen ryhmittymän
sisäisen yhteistyön seuraavin ehdoin: �Koska lähes 18 kuukautta on kulunut eikä juuri
minkäänlaista yhteyttä ole pidetty EMT:n perustamisen jälkeen, sovittiin
markkinoiden, määrien ja erityisesti hintojen koordinoinnista.�144

(140) Sen jälkeen WW, KME ja TMX tapasivat WW:n pyynnöstä Stuttgartissa 19 päivänä
marraskuuta 1993 keskustellakseen Cuprocliman tulevaisuudesta. Seuraavat kyseistä

                                                
138 Asiakirja-aineiston sivut 30533�39535 (OTK:n lausunto).
139 Asiakirja-aineiston sivu 28186 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön). Ks. myös [�]

(KM) [�] lähettämä faksi, joka on KME:n 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön antaman vastauksen
liitteenä 19 (asiakirja-aineiston sivu 25090).

140 Asiakirja-aineiston sivut 30533�30535 (OTK:n lausunto): �Cuprocliman periaatteet: Ovat murtuneet
kilpailun kiristyessä.�

141 Asiakirja-aineiston sivu 9848 (WW:n tiloihin tehty tarkastus).
142 Asiakirja-aineiston sivut 23316 (WW:n luettelo), 28662 (KME:n luettelo), 23145 (OTK:n luettelo).
143 Asiakirja-aineiston sivut 29639, 25662�25664 (KME:n muistio, 17.2.2003, sivu 2, liite 2).
144 Asiakirja-aineiston sivu 25663 (KME:n muistio, 17.2.2003, liite 2). Lainaus on käännetty saksasta:

�Nachdem seit fast 18 Monaten und seit Bestehen von EMT kaum noch Kmmunikation stattfand, wurde
ein neuer anlauf beschossen, die Märkte, Menger und for allem die Preise zu koordinieren.� EMT
viittaa EM:n ja TMX:n yhteiseen myyntiorganisaatioon.
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tapaamista koskevat käsinkirjoitetut muistiinpanot löydettiin TMX:n tiloista: �WW:n
pyynnöstä pidettiin Stuttgartissa 19 päivänä marraskuuta 1993 kokous epäsuotuisten
tapahtumien vuoksi. TMX ilmoitti kantansa, jonka mukaan se pyrkii saamaan takaisin
(hintakurin takia) menettämänsä markkinaosuudet. Se on kuitenkin valmis
käynnistämään uudelleen CC:n [Cuproclima]. Tri [�] ymmärtää heidän kantansa.
Toinen kokous on tarkoitus pitää tammi-helmikuussa 1994. Keskeiset aiheet: sisältä
uritettujen ja sileiden putkien erot � sisältä uritettujen putkien hinnat kaksinkertaiset
sileisiin nähden, mikä heikentää uritettujen putkien myyntiä. Korotetaan sileiden
putkien hintoja, jotta uritettujen ja sileiden putkien hintaero olisi 3�4 FRF per kilo
(muuten Japani muodostaa uhan) Suunnitelma: 1. Sisäinen 2. WW 3. OTK ...�145

(141) Cuprocliman puitteissa tapahtuvaa hintayhteistyötä vahvistettiin Turussa 4�6 päivänä
toukokuuta 1994. Tähän kokoukseen osallistuivat kaikki jäsenyritykset (KM, WW,
TMX, [�], OTK ja LMI).146 WW:n edustajan 24 päivänä toukokuuta 1994 laatimasta
sisäisestä muistiosta ilmenee, että osanottajat sopivat hinnankorotusten toteuttamisesta
vuonna 1995 ja aikoivat sopia avainasiakkaita koskevista toimituskiintiöistä: �1)
Hinnankorotukset on toteutettava pian; 2) Euroopan markkinoiden hintatilanne
arvioitiin; 3) Vuoden 1995 hinnankorotusten vaiheet määriteltiin. Oletamme, että
samoin kuin Europa-Metalli-ryhmittymän (TMX) viimeisten kahden vuoden aikana
toteuttamien vaiheittaisten hinnanalennusten kohdalla, markkinaosuudet eivät juuri
muutu. 4) Kaikki Cuprocliman jäsenet ottavat huomioon, että ne menettävät
markkinaosuuksia Cuproclimaan kuulumattomiin tuottajiin nähden. 5)
Avainasiakkaista (esim. [�]) vastaavat Cuprocliman toimittajat sopivat tarvittaessa
toimitusosuuksista, mutta tämä  koskee vain avainasiakkaita.�147

(142) Turun kokouksen tuloksia käsiteltiin erillisessä asiakirjassa, joka oli otsikoitu �5. ja 6.
toukokuuta pidetyn CC-kokouksen päätelmät�,148 sekä 9 päivänä toukokuuta 1994
lähetetyssä KM:n sisäisessä faksissa149. Osanottajat aikoivat ottaa yhteyttä myös
Cuproclimaan kuulumattomiin tuottajiin määritelläkseen �tietyn hintafilosofian�.
Tässä yhteydessä Cuprocliman jäsenet ilmoittivat, että �vahva keskinäinen luottamus�
oli tärkeää ja että ne olivat valmiit �unohtamaan menneet ja aloittamaan uudelta
pohjalta�. Jäsenet päättivät hyväksyä mahdollisen markkinaosuuksien menetyksen

                                                
145 Asiakirja-aineiston sivu 27545 (TMX:n tiloihin suoritettu tarkastus) (ainakin TMX:n [�] ja WW:n [�]

osallistuivat kokoukseen, muut osanottajat eivät ole tiedossa). Muistiinpanot sivuilla 29627�29628
(teksti on alun perin saksaksi, KME toimitti komissiolle englanninkielisen käännöksen, sivu 29629).

146 Asiakirja-aineiston sivut 23145 (OTK:n luettelo), 23316 (WW:n luettelo), 28663 (KME:n luettelo). Ks.
myös sivu 9092 ([�] laatima WW:n sisäinen muistio, 24.5.1994).

147 Asiakirja-aineiston sivu 9092 (WW:n tiloihin tehty tarkastus: �1. Preiserhöhungen müssen im
Vordergrund stehen. 2. Preisliche Bestandsaufnahme pro europäischem Markt wurde durchgeführt. 3.
Definition der Preiserhöhungsschritte beginnend für 1995. Dabei gehen wir davon aus, daß sich ebenso
wie bei den von der Europa-Metalli-Gruppe (TMX) initiierten Preisreduzierungen in den letzten 2
Jahren auch bei den vorgesehenen Preiserhöhungen keine gravierenden Marktanteilsverschiebungen
sich ergeben werden. 4. In Kauf genommen wird von allen CC-Mitgliedern, daß Cuproclima eventuell
Marktanteile an Non-Cuproclima-Hersteller verliert. 5. Bei Schlüsselkunden (Beispiel [�]) wird
notfalls auch über Lieferanteile zwischen den jeweils Beteiligten CC-Lieferanten gesprochen, aber nur
bei diesen Schlüsselkunden.�

148 Asiakirja-aineiston sivut 29377�29378 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön, liite 11).
Sama asiakirja lähetettiin faksitse TMX:ltä KM:lle 9 päivänä toukokuuta 1994 (asiakirja-aineiston sivut
29387�29389).

149 Asiakirja-aineiston sivut 25089�25090 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön, liite 11).
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Cuproclimaan kuulumattomien tuottajien hyväksi �asettaakseen hinnat etusijalle� ja
jakaa keskenään Cuprocliman mahdollisen markkinaosuuksien menetyksen.150

(143) Turun kokouksen jälkeisestä KM:n sisäisestä kirjeenvaihdosta selviää, että
tavoitehinnoista oli tarkoitus sopia 30 ja 31 päivänä toukokuuta 1994 Düsseldorfissa
pidettävässä seuraavassa Cuprocliman kokouksessa. Samassa yhteydessä oli tarkoitus
lähettää kutsu �kaikille yhdistyksen ulkopuolisille yrityksille, jotta voidaan keskustella
uusista hinnoista�.151 WW:n muistiinpanojen mukaan kokous pidettiin suunnitelmien
mukaisesti.152 Komissiolla ei ole tietoa siitä, osallistuiko kokoukseen lopulta muita
kuin Cuprocliman jäseniä.

(144) Kesän 1994 loppupuolella OTK:n sisäisessä faksissa (päivätty 22 päivänä elokuuta
1994) ilmoitettiin Cuprocliman hinnankorotuksesta seuraavasti: �...1.  ACR-putkien
hinnannosto Euroopassa - tavoite 20 % (10 %�30 %). Vahvan DEM:n takia
saksalaiset ovat vaikeimmassa tilanteessa. Me olemme mukana hinnannostossa, joka
tulee olemaan todella vaikea, mutta näen omalta osaltani realistisia mahdollisuuksia
huomattavaan hinnannostoon. Tämä edellyttää, että kukaan Cuprocliman jäsenistä ei
lipsu. Jos lipsumista huomataan, tulemme �itsenäisesti� toimimaan meille parhaalla
tavalla ja koko Cuprocliman tulevaisuus on vaakalaudalla. 2. [�] on �meidän
asiakas�, jonka tulemme myös pitämään. Jos [�] menee �Global Arrangementiin�,
meidän on otettava se. (Minkä takia WW �huseeraa� [�]lla?). 153

(145) Syyskuun 6 ja 7 päivänä 1994 Cuprocliman jäsenet kokoontuivat valmistelemaan
vuoden 1994 syyskokousta.154 [�] ei enää osallistunut kokoukseen. Kokouksen
tuloksia selostetaan 8 päivänä syyskuuta 1994 päivätyissä käsinkirjoitetuissa
muistiinpanoissa, jotka löydettiin Wieland Werken tiloista.155 WW:n mukaan
muistiinpanot liittyvät hintoja, kauppaehtoja ja markkinaosuuksia koskevaan
yhteistyöhön, ja niistä ilmenee, että kokouksessa sovittiin hinnankorotusten
tavoitteista, markkinaosuuksien vertailuperustasta ja markkinajohtajia koskevista
säännöistä. Kokouksessa tarkasteltiin yksityiskohtaisesti tarjousten rakennetta, kuten
hinnanmuodostusta, maksu- ja jakeluehtoja sekä kunkin jäsenen pitämiä varastoja.
Osanottajat asettivat vuoden 1995 hinnankorotustavoitteeksi 6 prosenttia suhteessa
vuoden 1993 hintoihin.

(146) Myös markkinajohtajia koskevat säännöt määriteltiin tässä kokouksessa. Aluejako oli
seuraava: Tréfimétaux: Ranska ja Espanja; Outokumpu: Espanja, Norja, Ruotsi, Suomi
ja Irlanti; Wieland Werke: Yhdistynyt kuningaskunta ja Benelux-maat; LMI: Italia;
KM: Saksa, Tanska, Portugali ja Sveitsi.156 Markkinajohtajien oli tarkoitus valmistella
muun muassa vuoden 1995 tuotantomääriä, uusia hintalistoja ja hinnankorotuksia
koskevat ehdotukset ja jakaa tietoa markkinoista muille jäsenille, jotka puolestaan

                                                
150 Ks. sivut 29377�29378.
151 Ks. [�]n  (KM) [�]lle lähettämä faksi, joka on KME:n 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön antaman

vastauksen liitteenä 19 (asiakirja-aineiston sivu 25090).
152 Asiakirja-aineiston sivu 23318 (WW:n luettelo). Osanottajista ovat tiedossa vain [�] ja [�].
153 Asiakirja-aineiston sivut 11039, 30679 (OTK:n tiloihin tehty tarkastus).
154 Asiakirja-aineiston sivu 23145 (OTK:n luettelo).
155 Asiakirja-aineiston sivut 10090�95 (WW:n tiloihin tehty tarkastus). Asiayhteyttä selitetään sivuilla

23342�23343 (WW:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön). Muistiinpanot asiakirja-aineiston
sivulla 23109.

156 Muistiinpanot, asiakirja-aineiston sivut 23109�10.
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ilmoittivat yksityiskohtaiset tiedot tekemistään tarjouksista ja niiden ehdoista
kyseiselle markkinajohtajalle.157

(147) Syyskuun 1994 kokouksessa asetettu 6 prosentin hinnankorotustavoite toteutettiin
WW:llä 12 päivänä syyskuuta 1994 lähetetyllä sisäisellä kirjeellä, jossa ilmoitettiin
myyntihenkilökunnalle uudesta hinnoittelusta.158

(148) Wielandin mukaan Cuprocliman kokous pidettiin Tukholmassa 12 ja 13 päivänä
lokakuuta 1994, mutta Wielandin edustajien lisäksi muut osanottajat eivät ole
tiedossa.159 Säännönmukainen syyskokous pidettiin Zürichissä 8 ja 9 päivänä
marraskuuta 1994, ja siihen osallistuivat kaikki jäsenet.160

10.2.3. Cuprocliman sääntöjen uudelleen määrittely 1990-luvun puolivälissä161

(149) Järjestely alkoi vakiintua 1990-luvun puolivälissä, ja kokouksia pidettiin useammin.
Useissa merkittävissä kokouksissa vuosina 1995 ja 1996 selvennettiin kartellin
perusperiaatteita ja laadittiin uusia sääntöjä. KME:n mukaan vuonna 1995 pidettiin
arviolta viisi Cuprocliman kokousta ja vuonna 1996 kahdeksan kokousta, mutta
kaikista kokouksista ei ole olemassa todistusaineistoa.162

(150) Järjestelyn periaatteita selkeytettiin edelleen vuoden 1995 kevätkokouksessa, joka
pidettiin Mirambeaun linnassa Ranskassa 17�19 päivänä toukokuuta 1995 (jäljempänä
�Mirambeaun kokous�).163 Osanottajat ovat toimittaneet komissiolle useita tätä
kokousta koskevia yksityiskohtaisia asiakirjoja, ja aineistoa kokouksesta löytyi myös
komission tarkastuskäyntien yhteydessä. Mirambeaun kokous oli keskeinen kartellin
toiminnan kannalta.164 Kuten tavallista, kokoukseen osallistuivat KME:n, WW:n,
TMX:n, OTK:n ja EM:n edustajat. Lisäksi Desnoyersin ja Buntmetallin edustajat
olivat paikalla viimeisenä kokouspäivänä. Desnoyersin edustaja muistaa
osallistuneensa kaksiin neuvotteluihin: toisissa käsiteltiin teollisia standardeja ja
toisissa markkinatilannetta. Jälkimmäisissä neuvotteluissa esiteltiin erittäin tarkat
menettelysäännöt (esimerkiksi matkapuhelin, jonka puhelinnumero oli
sveitsiläinen).165

(151) Osanottajat tekivät Mirambeaun kokouksessa useita tärkeitä päätöksiä.166 Ne
määräsivät esimerkiksi uudet markkinajohtajat Euroopan eri alueille.167 Vuoden 1996

                                                
157 �Die Marktführer (siehe Protokoll 31.05.94) machen Vorschläge für ihre Märkte bis 30.9.94 ! Preise

1995 (Basis Preise 1993 + 6 %) ! Mengenverteilung (Basis Lieferungern/ Kontrakte 94).
Muistiinpanot ovat asiakirja-aineiston sivulla 23109, ja niitä selitetään sivuilla 23342�23343.

158 Asiakirja-aineiston sivut 10087�89 (WW:n tiloihin tehty tarkastus).
159 Asiakirja-aineiston sivu 23319 (WW:n luettelo).
160 Asiakirja-aineiston sivut 23145 (OTK:n luettelo lukuun ottamatta [�]), 23316 (WW:n luettelo [�]

mukaan luettuna), 28663 (KME:n luettelo, jossa mainitaan [�], EM:n [�] ja TMX:n [�]).
161 KME on puhunut Cuprocliman säännöistä (ks. asiakirja-aineiston sivu 28185, KME:n vastaus 11

artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
162 Asiakirja-aineiston sivu 28185 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
163 Asiakirja-aineiston sivut 1002 (Muellerin luettelo), 23146 (OTK:n luettelo), 23316 (WW:n luettelo),

28663 (KME:n luettelo), 18212 ([�] matkustustiedot).
164 Asiakirja-aineiston sivut 9955�62, 8376�78 (WW:n tiloihin tehty tarkastus), 1257�1261 (Muellerin

lausunto), 24506�13 ( KME:n 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön antaman vastauksen liite 17,
asiakirjan nimenä on �epäviralliset muistiinpanot�), 28186 (asiayhteyttä koskeva KME:n selitys),
24104�06 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön, italiankielinen).

165 Asiakirja-aineiston sivu 15894 (Muellerin lausunto).
166 Asiakirja-aineiston sivut 9955�62.
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maksuehdot määritettiin seuraavasti: �A B D E F sopivat, että maksuaikaa laskuille
annetaan korkeintaan 60 vuorokautta.�168 Kokousten turvallisuussäännöt määriteltiin
seuraavasti: �jokaiselle matkapuhelimet, ja laskutus keskitetysti Sveitsiin�;   �ei
papereita, ei asiakirjoja, vain disketti�.169 Kokouksen viimeisen päivän asialistasta
selviää, että osanottajien tarkoituksena oli esimerkiksi asettaa hinnoittelu etusijalle ja
sopia mahdollisesta järjestelmästä, jolla korvattaisiin markkinaosuuksien menetykset:
"a) hintamarginaali etusijalle b) määrien ja markkinaosuuksien riskinhallinta hintojen
hyväksi c) jos määrät laskevat, ryhmän sisällä jaetaan määrien menetys suhteessa
jäsenten kesken hintojen hyväksi d) tavoitehintojen ja ehtojen mukauttaminen
tarkkoihin sääntöihin:� asiakas- ja kokokohtaisten minimihintojen määrittäminen �
asiakas- ja tuottajakohtaisista määristä sopiminen � muut kaupan ehdot... e) vuoden
1996 osalta viesti markkinoille, ei tarjouksia ennen 1.11.95 f) kokous 31. lokakuuta
1995 Prahassa g) ulkopuolisiin kohdistuvat toimet on koordinoitava yhdistyksen
sisällä ennen yksittäisiä toimia h) korvaukset vuodelle 1997 vuoden 1996
muuttuneiden määrien osalta. Perustana vuosi 1995 (asiakasrakenne). i) KME:n
markkinaosuuksien kehittyminen vuosina 1994�95 johtuu tietyistä KM-Ibertubosin
(700 tonnia) ja Viegan (2000) lisäyksistä�.170

(152) Pian Mirambeaun kokouksen jälkeen, 24 päivänä heinäkuuta 1995 WW:n, TMX:n,
KM:n ja OTK:n edustajat tapasivat Oslossa.171 Tässä kokouksessa osanottajat asettivat
vuoden 1996 hinnankorotustavoitteen, joka koski ilmastointi- ja
jäähdytysteollisuudessa (ACR), putkiyhteissä ja boilereissa käytettäviä LWC-
putkia.172 Ne tarkastelivat myös varastoja, keskustelivat mahdollisuudesta laatia
tuotteille hintalista ja pohtivat turvallisuuskysymyksiä tarkoituksena yhteyksien
salaaminen.173 Ajatus hinnankorotuksesta esitettiin Wieland Werken tiloista löydetyssä
Oslon kokousta koskevassa asiakirjassa.174

" ACR  PUTKI- PUTKIEN BOILERIT
YHTEET UUSIMINEN

KM  % 7,5 7,5 7,5 7,5 keskim.
OTO %
TMX % 10 5 5
EM %

W % 10 7,5 7,5 7,5 keskim."

Tässä kokouksessa osanottajat päättivät myös kerätä tilastotietoja ja sopia sisältä
uritettujen putkien hinnoista, kuten ilmenee KME:n toimittamasta Oslon kokousta
koskevasta asiakirjasta: �Hinnoista on tarkoitus sopia samalla tavalla kuin sileiden

                                                                                                                                                        
167 Asiakirja-aineiston sivu 9958.
168 Asiakirja-aineiston sivu 9959. Kirjaintunnukset on selitetty johdanto-osan (99) kappaleessa.
169 Asiakirja-aineiston sivu 9958. Outokumpu ja Wieland Werke tarkensivat väitetiedoksiantoon

antamissaan vastauksissa, että matkapuhelimia ei koskaan otettu käyttöön.
170 Asiakirja-aineiston sivut 9960-61. Ks. myös sivut 1051�52, 1257�61 (Muellerin lausunto). Desnoyersin

edustajan mukaan tämä oli ensimmäinen kokous, johon Buntmetallin [�]  osallistui.
171 Asiakirja-aineiston sivut 23146 (OTK:n luettelo), 23319 (WW:n luettelo, jossa mainitaan vain [�]

ja[�]), 18286�87 (TMX:n tiloihin tehty tarkastus, [�]n ja [�]n matkustustiedot).
172 Asiakirja-aineiston sivut 10117�10119 (WW:n tiloihin tehty tarkastus). KME on toimittanut vastaavan

asiakirjan, jonka otsikkona on �epäviralliset muistiinpanot� (sivut 24514�24515).
173 Ks. ehdotukset ilmastointi- ja jäähdytyslaitteissa, putkiyhteissä ja boilereissa käytettäviä Cuprocliman

kupariputkia koskeviksi hintalistoiksi, sivut 10103�10109 (WW:n tiloihin tehty tarkastus).
174 Asiakirja-aineiston sivu 10118 (WW:n tiloihin tehty tarkastus). OTO näyttää viittaavan Outokumpuun.



39  

putkien hinnoista. Asetetaan vähimmäishinnat. Korkeammille hinnoille ei rajoja.
Määrää koskevat rajoitukset eivät ole ajankohtaisia alan kasvuvauhdin vuoksi.�175

(153) Prahassa 20 päivänä syyskuuta 1995 pidetyn seuraavan Cuprocliman kokouksen
asialista vastasi suurin piirtein Oslon kokouksen asialistaa. Se sisälsi muiden muassa
�vuosien 1994 ja 1995 hinnat ja määrät, vuoden 1996 hinnat ja hintalistan�.176

Cuprocliman yhdistetty hallituksen kokous ja yleiskokous pidettiin Zürichissä 16�
18 päivänä lokakuuta 1995,177 minkä jälkeen toinen kokous pidettiin Prahassa
31 päivänä lokakuuta 1995. Jälkimmäisessä kokouksessa käsiteltiin Desnoyersin
mukaan LWC-putkia Euroopassa myyvien kilpailijoiden hintoja ja myyntimääriä.178

Tässä kokouksessa osanottajat esittivät taulukot, joista ilmeni kirjaimin merkittynä
kukin tuottaja ja numerokoodein merkittynä kukin asiakas, sekä kunkin asiakkaan
hinnat ja määrät samoin kuin tavoitteet. Niistä ilmeni myös kunkin asiakkaan osalta
järjestys, jossa tuottajien oli tarkoitus ottaa yhteyttä asiakkaaseen ilmoittaakseen
hinnankorotuksista, putkien mitat, tarjoukset ja maksuehdot.179

(154) Desnoyers�n lausunnon mukaan LWC-putkia Euroopassa myyvien kilpailijoiden
hinnoista ja määristä keskusteltiin Budapestissä 9 ja 10 päivänä toukokuuta 1996
pidetyssä kokouksessa.180 Desnoyers�n edustaja muistaa kiistelleensä kokouksessa
Outokummun edustajan kanssa, sillä tämä ei ollut noudattanut sääntöjä erään
Desnoyers�n asiakkaan suhteen. Tämä oli viimeinen kokous, johon Desnoyers
osallistui.

(155) Vuonna 1996 jäsenet pitivät sääntömääräiset kokoukset Zürichissä 19 päivänä
kesäkuuta 1996 sekä 16 ja 17 päivänä lokakuuta 1996.181 Outokummun
kokousluettelon mukaan Buntmetallin edustaja on myös mahdollisesti osallistunut
jälkimmäiseen kokoukseen ensimmäisenä kokouspäivänä. Desnoyers oli myös
kutsuttu tähän kokoukseen, mutta se ilmoitti faksitse Cuproclimalle, ettei pystynyt
osallistumaan.182

(156) Outokummun edustaja on vahvistanut, että vuosina 1995 ja 1996 pidetyt kokoukset
eivät eronneet oleellisesti aiemmista kaupallisia asioita käsittelevistä kokouksista,
vaan kokousten epävirallisilla osuuksilla keskusteltiin samalla tavoin hinnoista,
markkinaosuuksista ja asiakkaista.183

                                                
175 Asiakirja-aineiston sivu 24515 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön, liite 13).
176 Asiakirja-aineiston sivut 24515, 23146 (OTK:n luettelo, edustajien nimiä ei ole mainittu), 23319

(WW:n luettelo, osanottajista on mainittu vain [�]).
177 Asiakirja-aineiston sivut 23146 (OTK:n luettelo), 23317 (WW:n luettelo), 28664 (KME:n luettelo),

18346 ja 18353 ([�]n ja [�]n matkustustiedot).
178 Asiakirja-aineiston sivut 15894 (Muellerin lausunto), 23146 (OTK:n luettelo, osanottajia ei ole

mainittu). Ks. myös sivut 18372�18373 (TMX:n tiloihin tehty tarkastus, [�]n ja [�]n
matkustustiedot).

179 Asiakirja-aineiston sivu 26059 (Muellerin lausunto).
180 Asiakirja-aineiston sivut 26059, 12144�12145 (Muellerin lausunto). Osanottajista puhutaan asiakirja-

aineiston sivuilla 23146 (OTK:n luettelo, edustajien nimiä ei ole mainittu), 11630�11634 ([�]n
matkustustiedot), 18674 ([�]n matkustustiedot), 23319 (WW:n luettelo, jossa mainitaan [�], [�] ja
[�]).

181 Asiakirja-aineiston sivut 23147 (OTK:n luettelo), 28665 (KME:n luettelo), 23319 (WW:n luettelo, jossa
mainitaan vain lokakuun kokous).

182 Asiakirja-aineiston sivu 1269 (Muellerin lausunto).
183 Asiakirja-aineiston sivu 30974 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivu 56).
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10.2.4. Vuodet 1997�1999

(157) Wieland Werken tiloista löydetyistä sisäisistä muistiinpanoista ja muistioista selviää,
että Outokummun toiminta useilla Euroopan markkinoilla oli aggressiivista ja johti
hintojen laskuun vuoden 1997 paikkeilla.184

(158) Outokumpu on esittänyt, että sen kannalta vuodesta 1997 vuoden 1999 loppupuolelle
vallitsi noin kahden tai kahden ja puolen vuoden hiljainen kausi. Sen mukaan
�Cuprocliman normaali toiminta, kuten uuden teknisen eritelmän kehittely�, jatkui
edelleen, �mutta kaupallista yhteistyötä, esimerkiksi hintatavoitteista ja
markkinaosuuksista neuvottelua, ei jatkettu tällä kaudella�.185 Outokummun edustaja
on kuvannut hiljaista ajanjaksoa myös seuraavasti: �Uusia sopimuksia ei juuri tehty,
eikä hinnoista neuvoteltu. Yhteistyön lopettamisesta tavallaan päätettiin yhteisesti...
En muista, kuka teki aloitteen, mutta joka tapauksessa kyse oli yhteisestä päätöksestä.
Huomasimme, ettemme voineet hallita hintoja.�186

(159) Outokummulla ei ole kovin tarkkaa mielikuvaa hiljaisen kauden alusta, mutta se on
arvioinut sen alkaneen suunnilleen vuoden 1997 alussa.187 Eräs Outokummun
edustajista muistaa osallistuneensa Zürichissä tammikuussa 1997 pidettyyn
kokoukseen, jossa muut osanottajat kieltäytyivät jatkamasta kokousta Outokummun
läsnä ollessa: �ne eivät halunneet olla enää yhteistyössä Outokummun kanssa, sillä
tämä ei ollut noudattanut sääntöjä.�188

(160) Outokummun muistikuvien mukaan �Cuprocliman puitteissa tehdyn kaupallisen
yhteistyön lopettamisesta� keskusteltiin mahdollisesti 11 päivänä huhtikuuta 1997
Lontoossa pidetyssä Cuprocliman kokouksessa.189 Tähän kokoukseen osallistui vain
korkean tason edustajia OTK:lta, TMX:ltä, KME:ltä ja WW:ltä190. Tätä kokousta
koskevan WW:n sisäisen muistion191, jossa oli maininta �salainen, tuhotkaa
muistiinpanot lukemisen jälkeen�192, osanottajat sopivat tutkivansa keinoja jatkaa
yhteistyötä Euroopan markkinoiden hallitsemiseksi.  Sen mukaan KME ja Wieland
Werke olivat valittaneet Outokummun aggressiivisesta toiminnasta markkinoilla, eikä
Outokumpu ollut kyennyt selittämään, miksi se oli yrittänyt saada itselleen WW:n
asiakkaita. WW:n muistiossa on kuvailtu lyhyesti myyntimääristä, yksittäisten
markkinaosuuksien kehityksestä ja Euroopan yleisestä hintatasosta käytyjä
tavanomaisia keskusteluja. Kokouksessa keskusteltiin Cuprocliman yhteistyön
tulevaisuudesta, ja muistiinpanojen mukaan Outokumpu ilmaisi olevansa halukas
Euroopan markkinoiden yhteishallintaan:

�Outokummulta kysyttiin suoraan, millainen sen Euroopan markkinoita koskeva
strategia olisi tulevaisuudessa, johon Outokumpu/[...] vastasi, että Cuprocliman
Euroopan markkinoita tulisi hallita yhteisvoimin jatkossakin. Yhteistyö tulisi

                                                
184 Asiakirja-aineiston sivut 9849�9851 (4.12.1996 päivätty sisäinen muistio), 8374 (9.4.1997 päivätty

faksi), 8375 (käsinkirjoitetut muistiinpanot).
185 Asiakirja-aineiston sivu 29852 (OTK:n kirje 8.10.2002).
186 Asiakirja-aineiston sivut 30927 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivu 9), 29852 (OTK:n kirje 8.10.2002).
187 Asiakirja-aineiston sivu 29852 (OTK:n kirje 8.10.2002).
188 Asiakirja-aineiston sivut 30955�30956 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivu 38).
189 Asiakirja-aineiston sivu 29854 (OTK:n kirje 8.10.2002).
190 Asiakirja-aineiston sivu 8370 (WW:n tiloihin tehty tarkastus, sisäinen muistio), 23147 (OTK:n

luettelo), 23319 (WW:n luettelo),  19291 ([�]n matkustustiedot).
191 Asiakirja-aineiston sivut 8370�8373 (WW:n tiloihin tehty tarkastus).
192 "Vertraulich, bitte nach Lektüre vernichten".
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säilyttää ennallaan huolimatta siitä, että Cuproclima-yhdistys on menettänyt
painoarvoaan toisaalta KME-ryhmittymän muodostamisen takia ja toisaalta, koska
Outokumpu on keskittynyt voimakkaasti ilmastointi- ja jäähdytysputkien
valmistukseen ja globaaliin markkinointiin (USA, Kiina, Malesia). [...] ajatteli, että
muitakin keinoja markkinoiden hallitsemiseksi löytyi. Tämä vastaa täydellisesti
muiden Cuprocliman jäsenten, KME-ryhmittymän ja WW:n näkemystä. On
määriteltävä, kuinka �markkinoiden hallinta� toteutetaan Cuprocliman puitteissa. ...
Päätettiin, että osanottajat yrittäisivät keksiä konkreettisia ajatuksia seuraavaan
Cuprocliman kokoukseen. ...�193

(161) Seuraava kokous oli tarkoitus pitää 12 päivänä toukokuuta 1997, ja Wieland Werken
kokousluettelon mukaan näin tehtiinkin.194 KME:n ja TMX:n maaliskuussa 1997
käymästä kokousta koskevasta kirjeenvaihdosta selviää TMX:n edustajan ehdottaneen,
että Outokumpu kutsuttaisiin vain kokouksen ensimmäiseksi päiväksi.195

Ensimmäinen kokouspäivä oli yleensä varattu yhdistyksen viralliselle kokoukselle.
Tästä saa sen vaikutelman, että muut jäsenet olisivat jatkaneet kaupallisia keskusteluja,
joita käytiin yleensä ensimmäisen päivän jälkeen, mutta Outokumpua ei olisi otettu
mukaan näihin keskusteluihin.196 Maaliskuussa KME ehdotti, että odotettaisiin ensin
11 päiväksi huhtikuuta 1997 suunnitellun Lontoon kokouksen tuloksia ja
�selkeytettäisiin eräitä periaatteita�.197

(162) Elokuun 28 päivänä 1997 TMX:n työntekijä lähetti Wieland Werkelle faksitse
asialistaluonnoksen, jota oli tarkoitus käsitellä Zürichissä järjestettävässä Cuprocliman
kokouksessa, jonka päivämäärästä ei ole tietoa. Asialistaluonnos sisälsi esimerkiksi
ala- ja aluekohtaiset hintalistat ja asiakaskatsauksen.198 Yleiskokous järjestettiin
puhelinneuvotteluna 11 päivänä syyskuuta 1997, ja siihen osallistuivat samat edustajat
kuin yleensäkin.199 Sen jälkeen järjestettiin Zürichissä 18 päivänä joulukuuta 1997
toinen kokous, johon osallistuivat samat jäsenet.200 Näiden kokousten lisäksi Wieland
Werke on maininnut seuraavat vuonna 1997 järjestetyt Cuprocliman kokoukset, joista
ei ole olemassa virallisia pöytäkirjoja tai muuta tietoa: 4 päivänä syyskuuta 1997, 16
päivänä lokakuuta 1997, 30 päivänä lokakuuta 1997, 20 päivänä marraskuuta 1997. 201

                                                
193 Teksti on käännetty saksasta: �Auf die klare Frage, wie Outokumpu sich in Zukunft in Europa

marktstrategisch zu bewegen gedenkt, kam von Outokumpu/[�] die Auslage, man sollte sicher
weiterhin den CuprocIima®-Europamarkt gemeinsam managen.  Dies obwohl die Gewichte in der
Cuproclima®-Vereinigung verschoben seien, indem die KME-Gruppe sich formierte und andererseits
Outokumpu in seiner ACR-Rohr-Fertigung und auch im Marketing global denke (USA/ VR-China,
Malaysia). [�] meinte aber, es müßten andere Wege gefunden werden zum Marktmanagement. Dies
kommt auch den Vorstellungen der übrigen Cuproclima®-Mitgliedern, also KME-Gruppe + WW,
entgegen. Es muß also Jetzt definiert werden, wie das "Marktmanagement" Cuprodima fortgeführt
werden soll. ... Es wurde festgelegt, daß die Teilnehmer sich konkret darüber noch Gedanken machen
bis zum nächsten Cuproclima®-Meeting.�

194 Asiakirja-aineiston sivu 21200 (WW:n tiedossa on osanottajista vain [�]).
195 Asiakirja-aineiston sivu 6365 (TMX:n tiloihin tehty tarkastus).
196 Tämä oli KME:n käsitys, vaikkakaan se ei voinut selvittää asiaa, sillä [�] oli jo lähtenyt TMX:ltä (ks.

asiakirja-aineiston sivu 28196, KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
197 Asiakirja-aineiston sivu 6365 (TMX:n tiloihin tehty tarkastus).
198 Asiakirja-aineiston sivu 10068 (WW:n tiloihin tehty tarkastus). Ks. myös [�]n matkustustiedot (sivu

19495).
199 Asiakirja-aineiston sivut 23147 (OTK:n luettelo), 23317 (WW:n luettelo), 28665 (KME:n luettelo).
200 Asiakirja-aineiston sivut 23147 (OTK:n luettelo), 23317 (WW:n luettelo), 28665 (KME:n luettelo).
201 Asiakirja-aineiston sivu 23320 (WW:n tiedossa on osanottajista vain [�], joka osallistui kokouksiin

4.9. ja 20.11.).
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(163) Vuosina 1997 ja 1998 Cuprocliman jäsenet vaihtoivat edelleen keskenään
luottamuksellisia tietoja. Esimerkiksi joulukuussa 1997 KME202 ja Europa Metalli203

lähettivät faksitse Wieland Werkelle kuukausittaiset toimituslukunsa vuodelta 1997, ja
Wieland Werke faksasi oman LWC-putkia koskevan sisäisen hintalistansa KME:lle 4
päivänä syyskuuta 1997.204

(164) Vuonna 1998 pidettiin ainakin sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Yleiskokous,
johon osallistuivat kaikki jäsenet, pidettiin Eltville-Hattenheimissa Saksassa
14 päivänä toukokuuta 1998.205 Outokummun edustajan mukaan �kokous oli
luonteeltaan enemmänkin tekninen, ja siellä tarkistettiin markkinatilanne. Koska kyse
oli kevätkokouksesta, en muista, että yksittäisistä hinnoista olisi keskusteltu.�206

Outokummun edustaja sanoi myös seuraavaa: �Luulen, että vertailimme tietoja. En
väitä, ettemmekö olisi vertailleet keräämiämme tilastoja.  Tarkoitan
hintasopimuksia.�207 KME:n työntekijöiden mukaan Hattenheimin kokouksen
tarkoituksena oli �motivoida uudelleen Cuprocliman jäseniä mahdollisesti siksi, että
ryhmän jäsenten välillä oli aiemmin ollut jännitteitä tai kokoukset olivat olleet
tehottomia�. Lisäksi �on mahdollista, että hinnanalennuksista tai asiakkaiden
varastamisesta oli valitettu vuoden 1997 osalta. Joistakin yksittäisistä asiakkaista
saatettiin myös keskustella. Hattenheimin kokouksen tarkoituksena ei kuitenkaan näytä
olleen kaupallisesti arkaluonteisen tiedon vaihtaminen.�208

(165) Hattenheimin kokouksen toisesta päivästä (15 päivä toukokuuta 1998) puhutaan
Wieland Werken tiloista löytyneessä sisäisessä muistiossa �tilastoja ja markkinointia
koskevana kokouksena�.209 Wielandin, TMX:n, KME:n, EM:n ja Outokummun
edustajat osallistuivat tähän kokoukseen kuten sen ensimmäisenä päivänäkin.
Sisäisessä muistiossa mainitaan esimerkiksi keskustelu ulkopuolisten kilpailijoiden
(Halcor, Feinrohren, Desnoyers, BZC ja muut) aiheuttamasta tilanteesta sekä
yksittäisten Cuprocliman jäsenten markkinaosuuksien kehitys vuonna 1997 ja vuoden
1998 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana suhteessa vertailupohjana käytettyihin
vuoden 1994 tietoihin, jotka on esitetty taulukossa 3:210

Taulukko 3: Cuprocliman jäsenten markkinakehitys Cuprocliman tilastojen pohjalta

1994              markkina-
osuus (%)

(Perusta)

tonnia/vuosi

1997             markkina-
osuus (%)

tonnia/vuosi

1998              markkinaosuus (%)

1-3

tonnia/vuosi

Outok./ [�] [�] [�] [�] [�] [�]

                                                
202 Asiakirja-aineiston sivu 23048 (WW:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön, liite 2.6 (b)).
203 Asiakirja-aineiston sivu 23049 (WW:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön, liite 2.6 (b)).
204 Asiakirja-aineiston sivut 25324�25325 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön, liite 22).
205 Asiakirja-aineiston sivut 23148 (OTK:n luettelo), 23317 (WW:n luettelo, jossa mainitaan tietyt

ylimääräiset osanottajat), 28666 (KME:n luettelo), 28776 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen
tietopyyntöön, liite 16).

206 Asiakirja-aineiston sivu 30957 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivu 39).
207 OTK:n haastattelut 5.6.2002, sivu 11.
208 Asiakirja-aineiston sivut 29644�29645 (KME:n muistio, 17.2.2003, sivu 8).
209 Asiakirja-aineiston sivut 8344�8356 (WW:n tiloihin tehty tarkastus).
210 Asiakirja-aineiston sivu 8348.
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SF

Outok./
E

[�] [�] [�] [�] [�] [�]

KME [�] [�] [�] [�] [�] [�]

EM [�] [�] [�] [�] [�] [�]

TMX [�] [�] [�] [�] [�] [�]

WW [�] [�] [�] [�] [�] [�]

BMA [�] [�] [�] [�] [�] [�]

Yht.

euroa/
vuosi

44 610 52 679 15 662

(166) KME:n ja WW:n mukaan vuoden 1998 syyskokous pidettiin Cuprocliman jäsenten
kesken Zürichissä 15 päivänä lokakuuta 1998.211 Sen sijaan yhdelläkään jäsenellä ei
ole muistikuvaa siitä, että vuonna 1999 olisi järjestetty kevätkokous.212

(167) Wieland Werke ilmaisi huolensa Cuprocliman tulevaisuudesta seuraavasti:
�Odotettavissa ei ole muutosta parempaan, sillä ulkopuoliset jatkavat investointeja, ja
Cuprocliman jäsenet taistelevat edelleen keskenään markkinaosuuksista. Cuprocliman
jäsenten välillä ei ole luottamuspohjaa. Niinpä yksityiskohtaiset keskinäiset
sopimukset, joita aiemmin sovellettiin, eivät enää toimi.�213 Wielandin tiloista
löydetyssä asialistassa, jonka Wieland on tunnistanut noin vuonna 1999 laadituksi
sisäiseksi asiakirjaksi, Wieland tutki keinoja Cuprocliman yhteistyön jatkamiseksi ja
viittasi �jäsentenväliseen sopimukseen, joka koskee kunkin jäsenen markkinaosuuksia
ja strategisia asiakkaita (status quo?)� ja �jäsenten keskinäiseen sopimukseen vuoden
2000 tehdashintojen nostamisesta�.214

10.2.5. Viimeinen jakso, vuodet 1999�2001

(168) KME:ltä saatujen tietojen mukaan kesäkuun 1999 ja syksyn 2000 välillä pidettiin noin
kahdeksan työryhmäkokousta, joissa Cuprocliman jäsenet kävivät yksityiskohtaisia

                                                
211 Asiakirja-aineiston sivut 23317 (WW:n luettelo), 28666 (KME:n luettelo).
212 Asiakirja-aineiston sivut 23148 (OTK:n luettelo), 23317�23318 (WW:n luettelo), 28666 (KME:n

luettelo).
213 25.3.1999 päivätyt muistiinpanot, WW:n tiloihin suoritettu tarkastuskäynti, asiakirjan sivu 9891.

Lainaus on käännetty saksasta:  �Änderung zum Positiven kaum zu erwarten, da die Outsider weiter
investieren und der Kampf um die Marktanteile innerhalb der CC-Mitglieder nicht zu bremsen ist.
Keine Vertrauensbasis unter den CC-Mitgliedern. Insofern sind einvernehmliche Detailregelungen auf
breiter Basis, wie früher gehandhabt, zum Scheitern verurteilt.�

214 Asiakirja-aineiston sivut 9889�9890 (WW:n tiloihin tehty tarkastus). Asiayhteyttä selitetään WW:n
vastauksessa 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön (asiakirja-aineiston sivu 23349).
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keskusteluja markkinaosuuksista, hinnoista ja asiakkaista.215 Nämä kokoukset koskivat
teollisuusputkien suurimpia markkinoita Euroopassa, joita käsiteltiin myös virallisissa
Cuprocliman kokouksissa, mutta nämä kokoukset pidettiin säännöllisen
sääntömääräisen kokoustoiminnan ulkopuolella. Ensimmäinen näistä kokouksista
pidettiin Essenissä kesäkuussa 1999 WW:n ja KME:n edustajien kesken. Näiden
yhtiöiden välillä oli muitakin kahdenkeskisiä kokouksia kesällä 1999. Outokumpu tuli
kokouksiin mukaan hieman myöhemmin. Näiden kokousten tarkoista ajankohdista ei
ole tietoa, mutta ne pidettiin Münsterissä, Zürichissä, Düsseldorfissa ja
Frankfurtissa.216 KME:n mukaan osallistujat keskustelivat näissä
työryhmäkokouksissa yksittäisiltä asiakkailta perittävistä hinnoista kunkin tuotetyypin
ja putken pituuden osalta sekä seuraavan vuoden markkinaosuuksista ja -tavoitteista.
Päätarkoituksena oli �keskustella tarkemmin Cuprocliman puitteissa tehtävistä
järjestelyistä ja tehostaa tiedonvaihtoa esimerkiksi keskustelemalla asiakkaista, joita
ei käsitellä Cuproclimassa�.217

(169) Lisäksi KME:n lausunnon mukaan WW ja KME, ja vähäisemmässä määrin
Outokumpu, pitivät säännöllisesti yhteyttä, useimmiten puhelimitse, keskustellakseen
yksittäisistä asiakkaista tai hinnoista. Näitä puheluita käytiin säännöllisesti vuoteen
1999 saakka, minkä jälkeen ne harvenivat, kunnes loppuivat kokonaan maaliskuussa
2001.218

(170) Outokumpu muistaa, että �hiljaisen kauden� jälkeen hintayhteistyö alkoi uudelleen
Cuprocliman säännöllisten kokousten yhteydessä ja tähän tarkoitukseen laadittiin uusi
taulukko vuoden 1999 lopulla; Cuprocliman sisällä hintojenkorotustavoitteeksi
asetettiin neljä prosenttia.219 Kokous, jossa asiasta sovittiin, saattoi olla Zürichissä
27 päivänä elokuuta 1999 OTK:n, WW:n ja KME:n edustajien kesken pidetty
kokous.220

(171) Wieland Werke muistaa, että Düsseldorfissa pidettiin Cuprocliman kokous 7 päivänä
lokakuuta 1999, mutta sen tiedossa ei ole täsmällisiä keskustelunaiheita.221 Tämä on
saattanut olla sama kokous, jonka KME edellä (168) kappaleessa määritteli
työryhmäkokoukseksi.

(172) Keväällä 2000 järjestettiin kaksi Cuprocliman kokousta. Wielandin mukaan
ensimmäinen niistä pidettiin Zürichissä 7 päivänä huhtikuuta 2000 OTK:n, WW:n ja
KME:n kesken.222 Sen jälkeen Zürichissä pidettiin epävirallinen kokous 25 ja
26 päivänä toukokuuta 2000.223 WW:n muistiinpanojen mukaan siihenkin osallistuivat
WW, KME ja OTK. Tässä kokouksessa jäsenet laativat �katsauksen tehdashinnoista�

                                                
215 Asiakirja-aineiston sivu 28189 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
216 Asiakirja-aineiston sivu 28189 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
217 Asiakirja-aineiston sivu 28189 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön)..
218 Asiakirja-aineiston sivu 28189 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
219 Asiakirja-aineiston sivu 29852 (OTK:n kirje 8.10.2002).
220 Osallistujaluettelo; ks. asiakirja-aineiston sivut 23148 (OTK:n luettelo), 23318 (WW:n luettelo) ja

28666�28667 (KME:n luettelo).
221 Asiakirja-aineiston sivu 23320 (WW:n luettelo). Kokous on mainittu luettelossa seuraavasti:

�Cuproclima-Treffen (ohne genaue Daten und Besprechungspunkte)�.
222 Asiakirja-aineiston sivu 23318 (WW:n luettelo).
223 Asiakirja-aineiston sivut 23320 (WW:n luettelo) ja 30409�30420 (KME:n vastaus 11 artiklan

mukaiseen tietopyyntöön).
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ja sopivat vuoden 2001 hinnankorotustavoitteiksi 4�5,5 prosenttia (asiakkaan mukaan)
asiakas- ja maakohtaisesti.224

(173) Vuoden 2000 syyskokous pidettiin Zürichissä 2�4 päivänä elokuuta.225 Outokummun
mukaan kyseessä oli valmisteleva kokous, jossa laadittiin uusi asiakastiedosto.226

Outokummun edustaja muistelee keskusteluja seuraavasti: �Keskustelimme hinnoista
ja seuraavan vuoden tavoitteista ja luulen, että tältä osin tiivistimme asiakaspohjaa.
Emme halunneet käsitellä kovin monia asiakkaita, joten keskityimme
avainasiakkaisiin. Keskustelimme avainasiakkaista erikseen, ja tuolloin laadittiin
myös avoimempi tiedosto�.227

(174) KME:n, OTK:n ja WW:n välillä pidettiin lisäkokous 1 päivänä syyskuuta 2000.228

Outokumpu muistaa, että kokouksen tarkoituksena oli viimeistellä tiedosto ja
taulukko, jonka KME:n [�] lähetti kaikille yhtiöille sähköpostitse.229

(175) Viimeinen tiedossa oleva Cuprocliman kokous, jossa keskusteltiin kaupallisista
asioista, pidettiin Zürichissä 2 päivänä helmikuuta 2001.230 OTK:n edustaja muistelee:
�Se oli eräänlainen seurantakokous, ja vaihdoimme mahdollisesti markkinatietoja.�231

KME:n sisäinen asiakirja �Pöytäkirja 02.02.01�, joka on laadittu Cuprocliman lukujen
perusteella, koostuu taulukoista, joissa esitetään KME:n, WW:n ja OTK:n
yhtiökohtaiset ja yhteenlasketut markkinaosuus- ja myyntimäärätiedot vuosilta 1998�
2000 sekä arviot vuosille 2001�2003, eriteltynä Cuprocliman sileiden sekä sisältä
uritettujen putkien mukaan.232

(176) Komission 22 ja 23 päivänä maaliskuuta 2001 tekemien tarkastusten jälkeen jäsenet
ilmoittivat, että ne ovat keskeyttäneet Cuproclima-yhdistyksen puitteissa
harjoittamansa yhteistyön kokonaan.233 Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja erosi
joulukuussa 2001.234 Wieland Werken lausunnon mukaan yhdistys on ollut
selvitystilassa Wielandin aloitteesta maaliskuusta 2001 alkaen.235

                                                
224 Asiakirja-aineiston sivut 23150�23151, 23153�23182, 22987�22997, 30409�30420.
225 Asiakirja-aineiston sivut 23148 (OTK:n luettelo), 23318 (WW:n luettelo), 28667 (KME:n luettelo; [�]

ja [�] eivät olleet mukana).
226 Asiakirja-aineiston sivut 29854, 23148, 23150�23182 (OTK:n kirje 8.10.2002).
227 Asiakirja-aineiston sivu 30943 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, s. 25).
228 Asiakirja-aineiston sivut 23148 (OTK:n luettelo), 23320 (WW:n luettelossa mainitaan [�], [�], [�],

[�],[�] ja [�]).
229 Asiakirja-aineiston sivu 29854 (OTK:n kirje 8.10.2002).
230 Asiakirja-aineiston sivut 23148 (OTK:n luettelo), 23320 (WW:n luettelo).
231 Asiakirja-aineiston sivu 30944 (OTK:n haastattelut 5.6.2002, s. 26).
232 Asiakirja-aineiston sivut 30422�30425 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön, liite 17;

KME:n muistiossa esitetyt selitykset, 17.2.2003, liite 10).
233 Asiakirja-aineiston sivut 28187 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön), 29853 (OTK:n

kirje 8.10.2002), 23311 (WW:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
234 Asiakirja-aineiston sivut 28647�28648 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön, liite 14).
235 Asiakirja-aineiston sivut 23311, 23327 (WW:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
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E. PERUSTAMISSOPIMUKSEN 81 ARTIKLAN 1 KOHDAN
JA ETA-SOPIMUKSEN 53 ARTIKLAN 1 KOHDAN

SOVELTAMINEN

11. PERUSTAMISSOPIMUKSEN 81 ARTIKLAN 1 KOHTA JA ETA-SOPIMUKSEN
53 ARTIKLAN 1 KOHTA

11.1. Soveltamisala

(177) 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.

(178) 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�.

(179) ETA-sopimus tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Siltä osin kuin kyseiset
järjestelyt rajoittivat kilpailua Itävallassa, Suomessa, Islannissa, Liechtensteinissa,
Norjassa tai Ruotsissa (silloiset EFTAn jäsenvaltiot) ennen tätä ajankohtaa, niillä ei
voida katsoa rikottavan ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaa. Kyseistä ajankohtaa
edeltävänä aikana harjoitetun kartellitoiminnan osalta ainoa tähän menettelyyn
sovellettavissa oleva määräys on perustamissopimuksen 81 artikla.

(180) Sen jälkeen kun Itävalta, Suomi ja Ruotsi liittyivät yhteisöön 1 päivänä tammikuuta
1995, perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa sovelletaan kyseisiin järjestelyihin
siltä osin kuin ne vaikuttivat kilpailuun näillä markkinoilla. Järjestelyjen soveltaminen
Norjassa ja Islannissa merkitsee yhä ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan
rikkomista. Käytännössä tästä seuraa, että siltä osin kuin kartellisopimuksia
sovellettiin Itävallassa, Suomessa,  Norjassa, Ruotsissa ja Islannissa, niillä rikottiin
ETA:n ja/tai yhteisön kilpailusääntöjä 1 päivästä tammikuuta 1994 alkaen.

11.2. Oikeudellinen toimivalta

(181) Komissio on ETA-sopimuksen 56 artiklan perusteella toimivaltainen viranomainen
soveltamaan sekä perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa että ETA-sopimuksen
53 artiklan 1 kohtaa. Käsiteltävänä 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 osoitettiin  (54) ja (55) kappaleessa.
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12. KILPAILUSÄÄNTÖJEN RIKKOMISEN LUONNE

12.1.1. Sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat

(182) 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
pidättymisestä markkinoilla.236 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 näyttöä sopimuksesta.
Jos yritys osallistuu kokouksiin, joilla on selkeästi kilpailunvastainen tarkoitus, sen
katsotaan olevan järjestelyn osapuoli, vaikka se ei tosiasiassa noudattaisikaan
kokouksissa sovittuja periaatteita, ellei se avoimesti ilmaise eriävänsä kokouksessa
sovituista periaatteista.237 Näin ollen 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
yhteisymmärryksiin sekä osittaisiin ja ehdollisiin sopimuksiin, jotka johtavat
lopulliseen sopimukseen.

(183) Sopimukselta ei perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaan edellytetä samaa
varmuutta, jota edellytettäisiin siviilioikeuden mukaan kaupallisen sopimuksen
soveltamiselta. Lisäksi pitkäaikaisen monimutkaisen kartellin tapauksessa sanaa
�sopimus� voidaan soveltaa asianmukaisesti 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
oikeusasteen tuomioistuimen tuomion) asiassa C-49/92P, komissio vastaan Anic
Partecipazioni SpA238, perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan rikkominen voi
perustua paitsi yksittäiseen toimenpiteeseen, myös useiden toimenpiteiden
kokonaisuuteen taikka jatkuvaan toimintaan. Tätä tulkintaa ei voida riitauttaa sillä
perusteella, että yksi tai useampi tämän toimenpidekokonaisuuden osatekijöistä tai
jatkuva toiminta voi sellaisinaan täyttää kyseisen artiklan rikkomisen tunnusmerkit.

(184) Perustamissopimuksen 81 artiklassa ja ETA-sopimuksen 53 artiklassa erotetaan
�yhdenmukaistettujen menettelytapojen� käsite �yritysten välisistä sopimuksista�.
Perustamissopimuksessa luodun yhdenmukaistettujen menettelytapojen käsitteen
tarkoituksena on saattaa kyseisissä artikloissa annettujen kieltojen soveltamisalaan
sellainen yritysten välisen yhteistoiminnan muoto, jossa kilpailun riskit korvataan
tietoisesti yritysten välisellä käytännön yhteistyöllä ilman, että jouduttaisiin tekemään
varsinaista sopimusta.239

                                                
236 Yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen

81 artiklan tulkitsemisessa omaksumaa 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 ETA-sopimuksen 3 artiklan 2 kohta.

237 Asia T-7/89, Hercules Chemicals v. komissio (Kok. 1991, s. II-1711, 232 kohta).
238 Kok. 1999, s. I-4125, 81 kohta.
239 Asia 48/69, Imperial Chemical Industries v. komissio (Kok. 1972, s. 619, 64 kohta).
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(185) 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 taloudellisilta
toimijoilta oikeutta sopeuttaa toimintaansa 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 markkinoilla.240

(186) Vaikka yhdenmukaistetun menettelytavan käsite perustamissopimuksen 81 artiklan
1 kohdan mukaan edellyttää yhdenmukaistamisen lisäksi myös yhdenmukaistamisesta
johtuvaa markkinakäyttäytymistä, vastakkaisen näytön 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 jos yhdenmukaistaminen on
säännöllistä ja pitkäaikaista. Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa kielletään
yhdenmukaistettu menettelytapa myös siinä tapauksessa, ettei menettelytavalla ole
kilpailunvastaisia markkinavaikutuksia.241

(187) 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 tavaratoimituksistaan ja jossa tietojen vaihto ei koske ainoastaan jo
tehtyjä toimituksia, vaan sen tavoitteena on käynnissä olevien toimitusten jatkuva
valvonta, jotta kartelli saadaan toteutumaan riittävän tehokkaasti.242

(188) Pitkäaikaisen ja monimutkaisen kilpailusääntöjen rikkomisen kohdalla komission ei
kuitenkaan tarvitse luonnehtia rikkomista yksinomaan yhdeksi kiellettyjen
käyttäytymistapojen muodoksi. 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.

(189) 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

                                                
240 Yhdistetyt asiat 40�48/73 jne., Suiker Unie ym. v. komissio (Kok. 1975, s. 1663).
241 Ks. myös asiassa C-199/92 P, Hüls AG v. komissio annettu tuomio (Kok. 1999, s. I-4287, 161-162

kohta).
242 Ks. asioissa T-147/89, Société Métallurgique de Normandie v. komissio, ja T-148/89, Trefilunion v.

komissio ja T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés v. komissio, annetut tuomiot (Kok.1995, s.
II-1057 ja II-1191, 72 kohta).
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kunkin hetken osalta täsmällisesti rikkomisen sopimukseksi tai yhdenmukaistetuksi
menettelytavaksi, kun perustamissopimuksen [81] artiklassa joka tapauksessa
tarkoitetaan kumpaakin näistä kilpailusääntöjen rikkomisen muodoista�.243

12.1.2. Yksi jatkuva rikkominen

(190) Monista eri osista koostuvaa kartellia voidaan perustellusti pitää sen olemassaolon
ajalta yhtenä jatkuvana rikkomisena. Sopimusta voidaan muuttaa ajoittain tai sen
rakennetta sopeuttaa tai lujittaa uusien kehitystulosten ottamiseksi huomioon. 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.

(191) Vaikka kartelli on yhteisjärjestely, 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.

(192) Pelkästään se, että kullakin kartellin osanottajalla voi olla oman erityistilanteensa
mukainen rooli, ei sulje pois sen vastuuta rikkomisesta kokonaisuudessaan, ei
myöskään toisten osanottajien toiminnasta, jolle on kuitenkin yhteistä 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 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 käyttäytymisestä tai sen
voidaan kohtuudella olettaa aavistaneen tällaisen toiminnan, mutta oli kuitenkin
valmis ottamaan riskin.244

(193) Itse asiassa, kuten yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa C-49/92P komissio vastaan
Anic Partecipazioni245 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. Näin ollen 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 rikkomisena.

                                                
243 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).

244 Asia C-49/92 P, komissio v. Anic Partecipazioni SpA (Kok. 1999, s. I-4325, 78�81, 83�85 ja 203
kohta).

245 Ibid. tuomion 79 kohta.



50  

(194) Se seikka, että yritys ei suoraan osallistunut kaikkiin kokonaiskartellin
tunnusmerkistön osiin, ei vapauta sitä perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan
rikkomisesta aiheutuvasta vastuusta. Tällainen näkökohta voidaan kuitenkin ottaa
huomioon arvioitaessa sen rikkomisen vakavuutta, johon yrityksen on todettu
syyllistyneen. Tämä 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.

12.1.3. Tarkasteltavana olevan kilpailusääntöjen rikkomisen luonne

12.1.3.1. Sopimus ja/tai yhdenmukaistettu menettelytapa

(195) D osassa kuvaillut tosiseikat osoittavat, että Outokumpu, Wieland Werke,
Tréfimétaux, Europa Metalli ja KME toteuttivat vuosina 1988�2001 seuraavat
järjestelyt LWC-putkien Euroopan markkinoilla:

� sopivat maa- ja/tai asiakaskohtaisista tavoitehinnoista ja saattoivat nämä
tavoitehinnat ajan tasalle vuosittain tavoitteenaan päästä näiden tuotteiden osalta
samoihin tai samankaltaisiin hintoihin;

� sopivat prosentuaalisista hinnankorotuksista;

� sopivat toimitus- ja maksuehdoista;

� jakoivat asiakkaita ja jäädyttivät markkinaosuutensa ja myyntimääränsä asiakas-
ja/tai maakohtaisesti;

� varmistivat hintasopimusten ja markkinoiden jakamisen toteutumisen
valvontajärjestelmällä, joka koostui Euroopan eri alueita ja avainasiakkaita
koskevasta markkinajohtajajärjestelystä, sekä vaihtamalla säännöllisesti
luottamuksellisia tietoja.

(196) Järjestelmää kokonaisuudessaan voidaan pitää perustamissopimuksen 81 artiklassa
tarkoitettuna yritysten välisenä sopimuksena siinä mielessä, että epävirallisissa
kokouksissaan Cuproclima-yhdistyksen piirissä kyseiset yritykset ilmaisivat yhteisen
aikomuksensa toimia markkinoilla tietyllä tavalla, kuten D osassa esitetystä näytöstä
käy ilmi.

(197) Vaikka ei olekaan välttämätöntä osoittaa, että osallistujat olivat sopineet etukäteen
kattavasta yhteisestä suunnitelmasta, D osassa esitetty kokonaisjärjestelyn kuvaus
osoittaa, että Cuprocliman jäsenet sopivat tällaisesta kattavasta suunnitelmasta
epävirallisissa kokouksissaan, jotka järjestettiin yleensä vähintään kaksi kertaa
vuodessa yhdistyksen virallisten kokousten jälkeen. Hintayhteistyö, samoin kuin
asiakkaiden ja markkinoiden jakaminen sekä valvontajärjestelmä yhteisten sääntöjen
noudattamisen varmistamiseksi olivat kaikki tämän kokonaissuunnitelman osia.
Tämän suunnitelman yhteisenä tavoitteena oli hallita teollisuusputkien Euroopan
markkinoita. Tämä vahvistettiin nimenomaisesti useissa yhteyksissä (ks.  (89), (152) ja
(160) kappale).

(198) Ilmaus �sopimus� koskee kokonaissuunnitelman lisäksi myös kaikkien niiden
periaatteiden soveltamista, joista oli sovittu yhteiseen tavoitteeseen eli markkinoiden
hallintaan pyrkimisen yhteydessä. Eräs kokonaissuunnitelman soveltamiseksi
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toteutetuista toimista oli markkinajohtajien nimittäminen; ne tarkkailivat
asiakaskäyntejä ja tiedottivat muille kartellin jäsenille sopimustilanteen kehittymisestä
omalla alueellaan ((100) ja (114)�(118) kappale). Lisäksi osapuolet laativat taulukkoja
ja asiakastiedostoja helpottaakseen markkinatietojen levittämistä; niiden avulla voitiin
tarkastella hintatavoitteiden ja asiakkaiden jakamiseen perustuvan järjestelyn
noudattamista.

(199) Sääntöjenvastaisen järjestelyn joitakin tosiasiallisia osia voitaisiin asianmukaisesti
luonnehtia myös yhdenmukaistetuksi menettelytavaksi. Vaikka yritykset olivat
selvästikin tehneet sopimuksen toimista, joilla pyrittiin varmistamaan järjestelyn
soveltaminen markkinajohtajajärjestelyn ja luottamuksellisten tietojen vaihdon avulla,
yritysten väliseen todelliseen säännölliseen myyntimäärä-, hinta- ja asiakastietojen
vaihtoon perustuvaa järjestelyn toimintaa voitaisiin pitää myös yhdenmukaistetun
menettelytavan noudattamisena osapuolten liiketoiminnan yhteensovittamisen
helpottamiseksi. Tätä kautta kyseiset tuottajat pystyivät tarkkailemaan kulloisiakin
hintoja, asiakaskäyntejä ja markkinaosuuksia voidakseen huolehtia sopimuksen
asianmukaisesta tehokkuudesta sekä markkinoiden yhteisestä hallinnasta.

(200) Eri sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat muodostivat yhteneväisen
tavoitteensa vuoksi osan järjestelmää, jossa määriteltiin tavoitehinnat ja
markkinaosuudet 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 vääristää hintojen tavanomaista vaihtelua
markkinoilla. Näin ollen olisi keinotekoista jakaa osiin jatkuvaa toimintaa, jolle on
luonteenomaista yksi ainoa tavoite. Tosiasia on, että järjestelyn osapuolet osallistuivat
yli kymmenen vuoden ajan kokonaisvaltaiseen järjestelyyn, joka muodosti yhden
rikkomisen ja joka ilmeni enenevässä määrin sekä sääntöjenvastaisina sopimuksina
että sääntöjenvastaisina yhdenmukaistettuina menettelytapoina.246

(201) Edellä esitettyjen näkökohtien perusteella voidaan päätellä, että Outokummun,
Wieland Werken, KME:n, Tréfimétaux�n ja Europa Metallin toteuttama toiminta tässä
asiassa täyttää kaikki perustamissopimuksen 81 artiklassa tarkoitetun sopimuksen ja
yhdenmukaistetun menettelytavan tunnusmerkit.

12.1.3.2. Rikkomisen jatkuvuus

(202) Outokumpu on määritellyt vuodet 1997�1999 omalta kannaltaan �hiljaiseksi
kaudeksi�, jolloin ei tehty hintasopimuksia, mutta komissio havaitsee, että muut
osanottajat eivät olleet ennen väitetiedoksiannon saamista todenneet tällaisen jakson
olemassaoloa. KME:n lausunnossa viitataan pikemminkin asiakkaita koskeviin
keskusteluihin Cuprocliman jäsenten kesken vuosina 1997�1998.247 Wieland Werke
puolestaan on todennut, että vuosina 1997 ja 1998 jäsenet epäilivät yhä vakavammin,
oliko Cuproclima lainkaan käytännöllinen näyttämö niiden väliselle viestinnälle,
koska jäsenet eivät onnistuneet pysäyttämään hintojen laskua.248

(203) Tosiseikoista ilmenee, että kartellin sisäisen jännitteen aiheuttivat pitkälti
Outokummun kyseisenä aikana toteuttamat hinnanleikkaukset ja yritykset vallata

                                                
246 Asia T-13/89, Imperial Chemical Industries v. komissio (Kok. 1992, s. II-1021, 259�260 kohta).
247 Asiakirja-aineiston sivu 28187 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
248 Asiakirja-aineiston sivut 23325�23326 (WW:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
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muiden jäsenten asiakkaita, kuten (157), (159) ja (160) kappaleessa osoitetaan. Muut
osapuolet harkitsivat tuolloin jopa Outokummun sulkemista kartellin ulkopuolelle ja
näin ilmeisesti jossakin määrin tapahtuikin ((161) kappale). Cuprocliman jäsenten
keskinäinen luottamus näyttää kärsineen, ja vuoden 1999 loppupuolella ainakin
Wieland Werke tutki mahdollisuuksia luottamuksen palauttamiseen ((167) kappale).

(204) Komissio on todennut, että Outokumpu, Wieland Werke, KME ja sen tytäryhtiöt
Europa Metalli ja Tréfimétaux jatkoivat säännöllisiä kokouksia Cuprocliman piirissä
tämänkin jakson ajan ja kävivät lisäksi joitakin epävirallisia keskusteluja, joissa
käsiteltiin muitakin asioita kuin toimialajärjestön virallista toimintaa. Tällaisia
keskusteluja, joihin osallistuivat kaikki Cuprocliman jäsenet, käytiin ainakin
huhtikuussa 1997 (  (160) kappale) ja mahdollisesti toukokuussa 1998 (  (164)�(166)
kappale). Lisäksi näiden yritysten välillä vaihdettiin tämän jakson aikana edelleen
myös luottamuksellisia tietoja (  (163) ja (169) kappale). Näin ollen Cuproclima toimi
edelleen foorumina, jossa käsiteltiin jäsenten kaupallisia strategioita ja
markkinatilannetta kokonaistilanteen lisäksi myös yksittäisten yritysten kannalta.

(205) Komissio korostaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan �se, että yritys ei
mukaudu siihen, mitä kokouksissa, joilla on selvästi kilpailunvastainen tarkoitus, on
sovittu, ei estä sitä, etteikö yritys olisi täysin vastuussa osallistumisestaan kartelliin,
jos se ei ole julkisesti sanoutunut irti siitä, mitä kokouksissa on sovittu�.249 Vaikka
kantajan markkinakäyttäytyminen ei olisikaan ollut sovitun mukaista, se ei siis
mitenkään vaikuta sen vastuuseen perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan
rikkomisesta.250 Tällaisen sovituista periaatteista irtisanoutumisen olisi oltava
yrityksen antama ilmoitus siitä, ettei se osallistu enää kokouksiin (eikä sen vuoksi
halua tulla niihin kutsutuksi). Tässä menettelyssä osallisena olevista yrityksistä
yksikään ei näytä missään vaiheessa toimineen näin.

(206) Saattaa hyvinkin pitää paikkansa, että kyseisenä ajanjaksona ei tehty hintoja koskevia
sopimuksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kilpailusääntöjen rikkominen olisi
kokonaan keskeytynyt tai loppunut kaikilta osiltaan, eikä näin ole väitettykään
tapahtuneen. Yhdenkään osallistujan osalta ei voida näyttää toteen, että se olisi
lopettanut virallisesti osallistumisensa kartelliin tai ilmaissut avoimesti eriävän
kantansa ja halunsa luopua kilpailusääntöjen rikkomisesta. Päinvastoin, Cuprocliman
jäsenten kokouksessa huhtikuussa 1997 Outokumpu itse ilmaisi selvästi ja erikseen
halunsa jatkaa LWC-putkien Euroopan markkinoiden yhteistä hallintaa, kuten (160)
kappaleesta ilmenee. Komissiolla ei ole todisteita mistään tuossa vaiheessa tehdystä
yhteisestä päätöksestä lopettaa kaupallisia asioita koskeva yhteistyö. Edellä (159)�
(161) kappaleesta käy ilmi, että Outokumpu ei ilmaissut haluaan lopettaa kartelli, vaan
muut osallistujat sulkivat sen joidenkin epävirallisten keskustelujen ulkopuolelle,
koska se oli käyttäytynyt markkinoilla sopimattomasti.

(207) Sen vuoksi onkin ilmeistä, että kyseistä ajanjaksoa voidaan asianmukaisemmin
luonnehtia kriisijaksoksi, joka johtui kartellin osanottajien välisestä epäluottamuksesta
ja jännitteistä, eikä niinkään yhden rikkomisen lopettamiseksi ja toisen aloittamiseksi.
On luonnollista, että yli 12 vuoden ajan jatkuneissa keskusteluissa mukana olleet
yritykset ovat voineet vaihdella, samoin kuin niiden suhteellinen painoarvo kartellissa,

                                                
249 Ks. esim. asia T-141/89, Tréfileurope Sales v. komissio (Kok. 1995, s. II-791, 85 kohta), asia T-7/89,

Hercules Chemicals v. komissio (Kok. 1991, s. II-1711, 232 kohta); ks. myös asia T-25/95, Cimenteries
CBR v. komissio (Kok. 2000, s. II-491, 1389 kohta).

250 Asia T-334/94, Sarrió v. komissio (Kok. 1998, s. II-1439, 118 kohta).
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ja välillä on saattanut ilmetä jännitteitä, jolloin on palattu kilpailuhenkisempään
hinnoitteluun. Jos sovitut hintatasot pettivät, tämä johtui kartellin sisäisestä
valtataistelusta ja sovituista periaatteista poikkeamisesta, ei halusta palata vapaan
kilpailun olosuhteisiin.

(208) Outokumpuun kohdistunut epäluottamuksen ajanjakso päättyi viimeistään kesällä
1999, kun Outokumpu, Wieland Werke ja KME määrittelivät yhteiset hintatavoitteet
vuodeksi 2000 ((168)�(170) kappale). Cuprocliman jäsenet ymmärsivät lopulta, että
valtataistelu oli hyödytöntä, ja aloittivat uudelleen säännölliset keskustelunsa ja
hintoja, asiakkaita ja markkinaosuuksia koskevat sopimuksensa Cuprocliman piirissä.
Näin todella tapahtuikin kriisin päätyttyä vuonna 1999.

(209) Koko jakson 1988�2001 ajan kartellijärjestelmässä on havaittavissa selkeä
menettelytapojen ja käytännön toiminnan jatkuvuus. Kun osanottajien välinen
keskinäinen luottamus saatiin palautettua vuonna 1999, keskustelua LWC-putkien
Euroopan markkinoista jatkettiin samalla näyttämöllä eli Cuprocliman säännöllisten
kokousten yhteydessä, samojen yritysten kesken ja jopa kustakin yrityksestä valittujen
samojen edustajien kesken kuin aikaisemminkin ((170)�(175) kappale). Suurin ero oli
tässä yhteydessä se, että syksyn 1999 kokouksesta lähtien TMX:n, KME:n ja EM:n
yksittäisjäsenyydet korvattiin KME-ryhmittymän jäsenyydellä. Tiedonvaihdon muoto
ja laajuus myös muuttuivat, mutta perusperiaatteet tavoitehinnoista sopimisesta ja
asiakas- sekä markkinatietojen tarkkailusta Cuprocliman kokouksissa pysyivät
samoina.

(210) Kun otetaan huomioon osapuolten toiminnan yhteinen suunnitelma ja tavoite,
komissio toteaa, että kyseessä oli yksi jatkuva rikkominen, mutta sen intensiivisyys ja
tehokkuus vaihteli tarkasteltavan ajanjakson aikana. Tuottajat pyrkivät vakaasti
yhteiseen tavoitteeseen, joka oli rajoittaa kilpailua LWC-putkien valmistuksen alalla.
Näin ollen voidaan päätellä, että kyseinen toiminta merkitsi perustamissopimuksen
81 artiklan 1 kohdan yhtä, jatkuvaa rikkomista, josta kunkin osanottajan on kannettava
vastuunsa yhteiseen järjestelmään kuulumisensa keston ajalta.

(211) Edellä esitetyn pohjalta voidaan todeta, että Outokummun, Wieland Werken, KME:n,
Tréfimétaux�n ja Europa Metallin väliset kilpailunvastaiset järjestelyt jatkuivat ainakin
3 päivän toukokuuta 1988 ja 22 päivän maaliskuuta 2001 välisen ajan. Rikkomisen
voidaan näin katsoa kokonaisuudessaan muodostavan perustamissopimuksen
81 artiklassa tarkoitetun kielletyn �sopimuksen�. Joka tapauksessa, vaikka sopimuksen
käsite ei koskisikaan rikkomisen koko kestoaikaa, toiminta valtataistelun aikana
kuuluu kuitenkin 81 artiklassa esitetyn yhdenmukaistettua menettelytapaa koskevan
kiellon piiriin.

(212) Näin ollen komissio katsoo, että 3 päivän toukokuuta 1988 ja 22 päivän maaliskuuta
2001 välisen ajan kyseessä oli yksi, jatkuva rikkominen.
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13. KILPAILUN RAJOITTAMINEN

(213) Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa ja ETA-sopimuksen 53 artiklan
1 kohdassa kilpailua rajoittaviksi luetaan nimenomaisesti sopimukset ja
yhdenmukaistetut menettelytavat, joilla251

• suoraan tai välillisesti vahvistetaan myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja,

• rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, markkinoita taikka teknistä kehitystä,

• jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä.

(214) Erityisesti hinnan, vaikka vain tavoitteeksi asetetun hinnan vahvistaminen, vaikuttaa
kilpailuun, koska sen avulla kaikki kartelliin osallistujat voivat ennustaa melko
suurella varmuudella, millaista hinnoittelupolitiikkaa niiden kilpailijat jatkossa
harjoittavat.252 Yleisemmällä tasolla tällaiset kartellit vaikuttavat suoraan kyseisillä
markkinoilla vallitsevan kilpailun olennaisiin parametreihin.253 Kun tuottajat
ilmaisevat yhteisen aikomuksensa noudattaa tuotteidensa osalta tiettyä hintatasoa, ne
eivät päätä itsenäisesti siitä toimintalinjasta, jota ne aikoivat markkinoilla noudattaa,
joten ne rikkovat perustamissopimuksen kilpailua koskevien määräysten
perusajatusta.254

(215) Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa tavoitehinnoista, prosentuaalisista
hinnankorotuksista ja muista kaupan ehdoista kuten toimitus- ja maksuehdoista
sopiminen ovat esimerkkejä myyntihintojen ja muiden kauppaehtojen vahvistamisesta.
Suunnittelemalla hinta-aloitteita koskevia yhteisiä toimia, joihin kuului
hinnankorotuksia ja tavoitehintoja sekä muita kauppaehtoja sovitun jakson ajan,
yritysten tarkoituksena oli poistaa riskit, varsinkin markkinaosuuksien menettämisen
riskit, jotka liittyivät kaikkiin yksipuolisiin yrityksiin nostaa hintoja. Koska hinta on
tärkein kilpailukeino, tuottajien käyttöön ottamien salaisten järjestelyjen ja
mekanismien tavoitteena oli viime kädessä korottaa hintoja tuottajien hyödyksi ja yli
sen tason, jolle hinta asettuisi vapaan kilpailun oloissa.

(216) Markkinoita jaettiin ja tuotantoa valvottiin jakamalla markkinaosuuksia ja asiakkaita
sekä sopimalla Euroopan eri alueiden markkinajohtajista. Näillä järjestelyillä pyrittiin
markkinaosuuksien ja myyntimäärien vakiinnuttamiseen näiden alueiden ja
asiakkaiden osalta, mikä merkitsi sitä, että tuottajat eivät voineet kilpailla
markkinaosuuksista. Markkinaosuuksien jäädyttäminen mahdollisti sen, että osapuolet
pystyivät korottamaan markkinahintaa tai estämään sen laskun markkinavoimien
määräämässä tahdissa.

(217) Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen ovat nimenomaiselta luonteeltaan
sellaisia, että ne rajoittavat kilpailua perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja
ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

(218) Osapuolten kilpailunvastainen tavoite näkyy myös siinä, että ne pyrkivät
nimenomaisesti salaamaan kokouksensa ja estämään sopimustensa ja asiakirjojensa

                                                
251 Luettelo ei ole tyhjentävä.
252 Asia 8/72, Vereniging van Cementhandelaaren v. komissio (Kok. 1972, s. 977, 21 kohta).
253 Asia T-141/94, Thyssen Stahl v. komissio (Kok. 1999, s. II-347, 675 kohta).
254 Asia T-311/94, BPB de Eendracht v. komissio (Kok. 1998, s. II-1129, 192 kohta).
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ilmitulon. Tätä tarkoitusta varten ne laativat turvallisuussääntöjä estääkseen
asiakirjojen jäljittämisen ((150) ja (151) kappale) ja käyttivät koodausjärjestelmää
salatakseen asiakirjoissaan ja tavoitehintoja koskevissa taulukoissa mainittujen
tuottajien nimet ((95), (99) ja (151) kappale). Lisäksi eräissä Cuprocliman kokouksia
käsitelleissä asiakirjoissa oli nimenomainen maininta, jossa vastaanottajaa kehotettiin
tuhoamaan asiakirja luettuaan sen ((124) ja (160) kappale), mikä edelleen viittaa
kokouksen sääntöjenvastaiseen tarkoitukseen ja aikomukseen salata se. Osapuolten
kilpailunvastainen tavoite, joka oli hallita yhdessä Euroopan
teollisuusputkimarkkinoita, on myös nimenomaisesti todettu asiakirja-aineistossa
((89), (152) ja (160) kappale).

(219) Tietojenvaihdon kilpailunvastaisen tarkoituksen osalta järjestelyä on tarkasteltava
oikeassa yhteydessään ja kaikki olosuhteet huomioon ottaen. Sen tarkoituksena oli
saavuttaa yksi ainoa määritelty tavoite ja sen myötä yritykset saattoivat mukauttaa
strategiaansa edelleen kilpailijoilta saatujen tietojen mukaan. Tämän jatkuvan
tietojenvaihdon tarkoituksena oli taata lainvastaisen järjestelyn vakaus. Jos
markkinaosuudet tai hinnat ajautuivat ilmeiseen epätasapainoon, konflikti voitiin
ratkaista keskusteluin, ehdotuksin, taivuttelemalla tai jopa painostamalla.255

(220) 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. Se, että
tällä sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen kokonaisuudella oli sama
kilpailunvastainen tavoite, vahvistaa, että sitä on pidettävä yhtenä kilpailusääntöjen
rikkomisena.

(221) Nyt käsiteltävässä asiassa Outokumpu, Wieland Werke ja KME myöntävät
kilpailunvastaisten sopimusten ja menettelytapojen olemassaolon, mutta kukin niistä
on esittänyt puolustuksekseen erilaisia näkökohtia: vähäpätöinen vaikutus hintoihin ja
asiakkaisiin, vaikea taloudellinen tilanne (ylikapasiteetti), järjestelyjen soveltamatta
jättäminen, toistuva poikkeaminen sovituista periaatteista ja/tai ostajien
neuvotteluvoima. Asiaa käsitellään tarkemmin edellä (295)-(314) kappaleessa.

(222) 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. Näin ollen ei ole
välttämätöntä osoittaa todellisten kilpailunvastaisten vaikutusten olemassaoloa, kun
toiminnan kilpailunvastainen tarkoitus on osoitettu.256

(223) 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 vähintäänkin vääristää, ellei se ole kokonaan estänyt
markkinavoimien vapaata toimintaa kilpailuun perustuvan hintatason

                                                
255 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).

256 Asia T-62/98, Volkswagen AG v. komissio (Kok. 2000, II-2707, 178 kohta).
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muodostumisessa. Samalla kun järjestelyjen kilpailua rajoittava tavoite riittää
tukemaan päätelmää siitä, että perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ja ETA-
sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaa on rikottu, nyt käsiteltävänä olevassa asiassa voidaan
päätellä, että tässä päätöksessä esille tuotujen seikkojen perusteella komissio on
osoittanut myös sen, että kilpailunvastaisia sopimuksia on sovellettu ja että
kartellijärjestelyllä on ollut todellisia kilpailunvastaisia vaikutuksia. Tämä osoitetaan
jäljempänä (299)�(314) ja (357)�(364) kappaleessa.

14. KARTELLIN VAIKUTUS JÄSENVALTIOIDEN JA ETA-SOPIMUKSEN OSAPUOLTEN
VÄLISEEN KAUPPAAN

(224) Teollisuusputkien valmistajien välisellä jatkuvalla kilpailunvastaisella järjestelyllä oli
tuntuva vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan sekä ETA-sopimuksen
sopimuspuolten väliseen kauppaan.

(225) Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetaan järjestelyjä, 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 sopimukset, jotka horjuttavat yhtenäisen Euroopan talousalueen toteuttamista.
Jotta sopimus, päätös tai yhdenmukaistettu menettelytapa voi vaikuttaa jäsenvaltioiden
väliseen kauppaan, on oltava mahdollista ennakoida riittävällä todennäköisyydellä ja
objektiivisten oikeudellisten seikkojen tai tosiseikkojen perusteella, että kyseinen
sopimus, päätös tai yhdenmukaistettu menettelytapa saattaa vaikuttaa, suoraan tai
välillisesti, jäsenvaltioiden väliseen tosiasialliseen tai mahdolliseen kauppaan.257

(226) Kuten B osan 5 jaksossa �Valtioiden välinen kauppa� osoitettiin, teollisuusputkien
markkinoille on ominaista huomattavan laaja jäsenvaltioiden välinen kauppa. Myös
yhteisön jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueeseen kuuluvien EFTA-maiden välinen
kauppa on tiivistä.

(227) 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 valtiosta toiseen.
Näiden määräysten soveltaminen ei myöskään edellytä sen osoittamista, että kunkin
jäsenen yksittäinen toiminta suhteessa koko kartellin toimintaan vaikuttaa
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.258

(228) Tarkasteltavana olevat kartellijärjestelyt kattoivat käytännöllisesti katsoen kaiken
kyseisen alan kaupan kaikkialla yhteisössä ja Euroopan talousalueella. Hintojen
vahvistamismekanismin ja kiintiöjärjestelmän tuloksena kaupankäynti poikkesi
väistämättä tai todennäköisesti linjasta, jota se olisi ilman näitä järjestelyjä
seurannut.259

                                                
257 Yhdistetyissä asioissa 209-215 ja 218/78, Van Landewyck ja muut v. komissio, annettu tuomio (Kok.

1980,  3125, 170 kohta).
258 Ks. ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-13/89, Imperial Chemical Industries v.

komissio, antama tuomio (Kok. 1992, s. II-1021, 304 kohta).
259 Ks. yhteisöjen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa 209�215 ja 218/78, Van Landewyck ym. v.

komissio, antama tuomio (Kok. 1980, s. 3125, 170 kohta).
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(229) Siltä osin kun kartellin toiminta liittyi yhteisön tai ETA:n ulkopuolisiin maihin
suuntautuneeseen myyntiin, tai myyntiin ennen kuin nämä valtiot liittyivät yhteisöön
tai ETA:an, se ei kuulu tämän päätöksen soveltamisalaan.

F � OSOITUS

15. VANHENTUMISAJAN SOVELTAMINEN

(230) Vanhentumisajoista liikennettä ja kilpailua koskeviin Euroopan talousyhteisön
sääntöihin liittyvissä menettelyissä ja niiden nojalla määrättyjen seuraamusten
täytäntöönpanossa 26 päivänä marraskuuta 1974 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2988/74260 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 lakannut.261 Kaikki
komission suorittamat toimenpiteet rikkomisen alustavan tutkinnan tai rikkomiseen
liittyvän menettelyn toimittamiseksi keskeyttävät menettelyyn sovellettavan
vanhentumisajan ja vanhentumisaika alkaa kulua uudelleen kustakin
keskeytymisestä.262

(231) Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa komission tutkimukset alkoivat asetuksen N:o 17
14 artiklan 3 kohdan mukaisilla yllätystarkastuksilla 22 päivänä maaliskuuta 2001.
Näin ollen ennen 22 päivää maaliskuuta 1996 päättyneistä rikkomisista ei voida
määrätä sakkoja.

(232) Komissio toteaa, että [�], joka kuului Cuprocliman perustajajäseniin, vetäytyi
Cuproclimasta ja ilmeisesti myös LWC-putkien markkinoilta vuoden 1993
loppupuolella tai vuoden 1994 alussa. Sen osallisuudesta kartelliin ei ole näyttöä
vuosien 1993 ja 1994 jälkeen, ja kyseinen ajanjakso sijoittuu ennen 22 päivää
maaliskuuta 1996, joka on viiden vuoden vanhentumisajan laskemisen kannalta
olennainen ajankohta. Tämän vuoksi komissio ei ole aloittanut [�] kohdistuvaa
asetuksen N:o 17 15 artiklan 2 kohdan mukaista menettelyä eikä sille määrätä sakkoja.

(233) Buntmetallilla puolestaan oli yhteyksiä kartellin jäseniin vuosina 1995 ja 1996, ja
nämä yhteydet täyttävät salaisen yhteistyön tunnusmerkit, mutta komissiolla ei ole
riittävää näyttöä sen osallistumisesta kartelliin erillisenä yrityksenä 22 päivän
maaliskuuta 1996 jälkeen.263 Sen vuoksi komissio ei ole aloittanut Buntmetalliin
kohdistuvaa asetuksen N:o 17 15 artiklan 2 kohdan mukaista menettelyä eikä sille
määrätä sakkoja.

                                                
260 EYVL L 319, 29.11.1974, s. 1.
261 Asetuksen N:o 2988/74 1 artiklan 2 kohta.
262 Asetuksen N:o 2988/74 2 artiklan 1 kohta ja 2 artiklan 3 kohta.
263 Huomionarvoista on, että Buntmetall liitettiin Wieland Werkeen vasta vuonna 1999.
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16. VASTUU KILPAILUSÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA

16.1. Yleiset periaatteet

(234) Perustamissopimuksen ja ETA-sopimuksen kilpailusäännöissä kohteena on �yritys�,
joka ei ole identtinen käsite kansallisten kauppaoikeuden säännösten tai verolakien
mukaisen yhtiön muodossa toimivan oikeushenkilön käsitteen kanssa. Käsitettä
�yritys� ei määritellä perustamissopimuksessa. Se voi kuitenkin viitata mihin tahansa
taloudellista toimintaa harjoittavaan yksikköön. Perustamissopimuksen 81 artiklan tai
ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisena yrityksenä voitaisiin pitää olosuhteista
riippuen joko koko konsernia tai yksittäisiä sivukonserneita tai tytäryhtiöitä.

(235) Emoyrityksen kantamasta vastuusta tytäryhtiöidensä toiminnasta tuomioistuimet ovat
jatkuvasti viitanneet siihen, että tytäryhtiöllä �ei ole todellista itsenäisyyttä määrittää
toimintalinjaansa markkinoilla�.264 Tässä suhteessa voidaan olettaa, että emoyhtiön
kokonaan omistama tytäryhtiö noudattaa periaatteessa joka tapauksessa emoyhtiön
määräämää toimintalinjaa eikä sillä sen vuoksi ole niin itsenäistä asemaa.265

(236) Yhteisöjen tuomioistuin on kiinnittänyt huomiota muun muassa siihen, onko emoyhtiö
ollut siinä asemassa, että sillä on ollut mahdollisuus ratkaisevasti vaikuttaa
tytäryhtiönsä kaupalliseen strategiaan, ja siihen, onko tytäryhtiö toiminut
itsenäisesti.266 Lukuun ottamatta tilannetta, jossa emoyhtiö omistaa tytäryhtiön
kokonaan, tätä valtaa käytetään silloin, kun asian 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
tavalla267, jos emoyhtiö on muulla tavoin aktiivisesti osallisena rikkomiseen, toisin
sanoen edustaa kartellikokouksissa tytäryhtiönsä etuja,268 tai jos emoyhtiö oli ollut
tietoinen kyseisestä sääntöjenvastaisesta toiminnasta, mutta ei ollut puuttunut asiaan
sen lopettamiseksi.269

16.2. Vastuukysymykset tarkasteltavana olevassa asiassa

16.2.1. Outokumpu Oyj:n vastuu

(237) Väitetiedoksiannossa komissio katsoi Outokumpu Oyj:n olevan yhteisvastuussa
kokonaan omistamansa tytäryhtiön Outokumpu Copper Products Oy:n (OCP)
sääntöjenvastaisesta toiminnasta. Tämä perustui siihen, että emoyhtiö, aikaisemmalta
nimeltään Outokumpu Oy, oli Cuproclima-yhdistyksen perustajajäsen, minkä jälkeen
Copper Products -liiketoimintayksikkö rekisteröitiin erilliseksi oikeushenkilöksi

                                                
264 Asia 48/69, Imperial Chemical Industries Ltd. v. komissio (Kok. 1972, s. 619, 134 kohta); asia 107/82,

AEG v. komissio (Kok. 1983, s. 3151); ks. myös asia T-354/94 (Kok 1998, s. II-2111).
265 Asia 107/82, AEG v. komissio (Kok. 1983, s. 3151, 50 kohta).
266 Asia C-286/98 P (Kok. 2000, s. I-9925, 28 kohta).
267 Imperial Chemical Industries Ltd. v. komissio, ks. ed., 137�138 kohta; asia 6/72, Europemballage and

Continental Can v. komissio (Kok. 1973, s. 215, 16 kohta); AEG v. komissio, ks. ed., 51 kohta.
268 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).
269 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 (Kok. 1998, s. II-2111,
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 (Kok. 2000, s. I-9925, 31�32 kohta); vrt. samassa merkityksessä julkisasiamies
Mischon ratkaisuehdotus jälkimmäisessä asiassa (Kok. 2000, s. I-9925, 40 ja 51 kohta).
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perustamalla tytäryhtiö OCP joulukuussa 1988. Komissio katsoi, että koska
kilpailusääntöjen rikkominen oli alkanut jo toukokuuhun 1988 mennessä, emoyhtiö oli
siinä aluksi suoraan mukana ja sen vuoksi väistämättä tietoinen siitä myös
myöhemmin. Sitä paitsi OCP:n koko pääoma oli Outokumpu Oyj:n määräysvallassa
koko rikkomisen loppukeston ajan. Sen vuoksi komissio oletti, että Outokumpu
Oyj:llä oli todellinen määräysvalta tytäryhtiönsä kaupallisiin menettelytapoihin, ja
totesi, ettei asiakirja-aineistossa ollut mitään sellaista, joka olisi ollut ristiriidassa
tämän oletuksen kanssa.

(238) Vastauksessaan väitetiedoksiantoon Outokumpu korostaa, että ainoastaan Outokumpu
Copper Productsin johto oli osallistunut rikkomiseen ja että rikkominen tapahtui
pelkästään Outokumpu Copper Productsin piirissä Euroopassa. Tässä yhteydessä
Outokumpu huomauttaa, että Outokumpu Copper Products Oy rekisteröitiin yhtiöksi
toukokuussa 1988 ja se otti kyseisen alan toiminnan täysimääräisesti haltuunsa
joulukuuhun 1988 mennessä. Outokummun kuparialan liiketoimintayksikkö, joka
osallistui tähän rikkomiseen, oli toukokuusta 1988 helmikuuhun 2001 Outokumpu
Copper Products Oy Europe.

(239) Outokumpu väittää lisäksi, että vaikka Cuprocliman alkuvaiheessa on saattanut olla
lyhyt ajanjakso, jolloin Outokumpu Oy oli viime kädessä kuparituotteita käsittelevän
liiketoimintayksikön emoyhtiö, kupariputkiin liittyvästä toiminnasta vastasi erillinen
liiketoiminnallinen rakenne, joka siirrettiin Outokumpu Copper Products Oy:öön
vuonna 1988. Näihin menettelyihin ei ole osallistunut muuta Outokummun
henkilökuntaa Outokumpu Copper Products -liiketoimintayksikön tai -yrityksen
lisäksi. Korkea-arvoisin mihinkään tähän asiaan liittyvään kokoukseen osallistunut
edustaja oli kupariputkien liiketoiminta-alan varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja
(huhtikuun 1997 kokous). OTK katsoo näin ollen, että on keinotekoista ja
epäoikeudenmukaista katsoa Outokumpu Oyj:n olleen �täysin tietoinen kyseisestä
sääntöjenvastaisesta toiminnasta�.

(240) Samoin Outokumpu pitää epäoikeudenmukaisena ja keinotekoisena kohdella
Outokumpu Oyj:tä yhteisvastuullisena koko 12 vuoden rikkomisessa, sillä
Outokummun kuparialan liiketoiminta oli Outokumpu Oyj:n liiketoimintayksikkö
ainoastaan siirtymäkauden ajan toukokuusta joulukuuhun 1988.

(241) Komissio muistuttaa, että kokonaan omistetun tytäryhtiön osalta esitetty olettamus
emoyhtiön vastuusta voidaan kiistää esittämällä näyttöä siitä, että tytäryhtiö määrittää
toimintalinjansa markkinoilla itsenäisesti eikä emoyhtiöllä ole todellista määräysvaltaa
sen kaupalliseen toimintalinjaan.270 Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että tytäryhtiöllä
on itsenäinen asema erityisesti kilpailusääntöjen rikkomisen suhteen. Sen vuoksi ei ole
välttämätöntä osoittaa, että emoyhtiö olisi suoraan osallistunut kartellikokouksiin tai
muihin kiellettyihin yhteyksiin kilpailijoiden kanssa.

(242)  Komissio toteaa, että Outokumpu Oyj on omistanut OCP:n osakepääoman kokonaan
siitä alkaen, kun viimeksi mainitusta tuli erillinen oikeushenkilö. OCP:n
perustamisajankohta ei ole täysin selvä. Outokumpu mainitsi 8 päivänä lokakuuta
2002 päivätyssä kirjeessään, että Outokumpu Copper Oy:stä (jonka nimi muutettiin
Outokumpu Copper Product Oy:ksi (OCP) vuonna 1996) tuli erillinen oikeushenkilö

                                                
270 Asia 48/69, Imperial Chemical Industries Ltd. v. komissio (Kok. 1972, s. 619, 134 kohta).



60  

30 päivänä joulukuuta 1988,271 kun taas sen väitetiedoksiantoon antaman vastauksen
mukaan OCP rekisteröitiin yhtiöksi toukokuussa 1988 ja se otti kupariputkitoiminnan
täysipainoisesti haltuunsa joulukuussa 1988. Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että vaikka
yhtiö rekisteröitiin 25 päivänä toukokuuta 1988, sen toimiala rekisteröitiin 30 päivänä
joulukuuta 1988.272 Tämän vuoksi komissio katsoo, että vaikka OCP oli
yhtiömuodollisuuksien kannalta oikeushenkilönä olemassa jo siirtymäkautena 25
päivästä toukokuuta ja 30 päivään joulukuuta 1988, emoyhtiö oli vielä vastuussa
kupariputkitoiminnasta tuona ajanjaksona ja näin ollen se syyllistyi suoraan
kilpailusääntöjen rikkomiseen. Kilpailusääntöjen vastainen toiminta voidaan siis
sellaisenaan johtaa emoyhtiöön, jonka edustajat osallistuivat ensimmäiseen komission
tiedossa olevaan kartellikokoukseen 3 päivänä toukokuuta 1988 ( (124)�(126)
kappale). Tämän vuoksi Outokumpu on vastuussa omasta lainvastaisesta
toiminnastaan ajanjaksolla 25 päivästä toukokuuta 30 päivään joulukuuta 1988.

(243) Sinä kilpailusääntöjen rikkomisen ajanjaksona, joka seurasi OCP:n perustamisen
loppuunsaattamista 30 päivänä joulukuuta 1988 (31 päivän joulukuuta 1988 ja 22
päivän maaliskuuta 2001 välinen aikana), komissio olettaa, että Outokumpu Oyj käytti
todellista määräysvaltaa kokonaan omistamansa tytäryhtiön kaupallisen toimintalinjan
osalta. Komission asiakirja-aineistossa ei ole näyttöä siitä, että OCP olisi ollut
todellisuudessa liiketoiminnallisesti itsenäinen, eikä Outokumpu ole pystynyt
esittämään riittävää näyttöä komission olettaman kumoamiseksi. Näin ollen on
katsottava, että Outokumpu Oyj ja OCP muodostavat yhden yrityksen tämän
päätöksen kannalta. Lisäksi komission asiakirja-aineistossa on kirjeitä, jotka
osoittavat, että Outokumpu Oyj:n toimitusjohtaja osallistui kokouksiin ja muihin
yhteyksiin Europa Metallin varatoimitusjohtajan kanssa vuonna 1993 keskustellakseen
kuparituotteiden ja kupariseoksista tehtävien puolivalmisteiden markkinatilanteesta.273

Hän myös ehdotti, että tietyt OCP:n ja Europa Metallin johtohenkilöt kokoontuisivat
keskenään.274 Näin ollen komissio voi aiheellisesti olettaa, että Outokumpu Oyj:n
ylempi johto osallistui sen tytäryhtiön OCP:n kaupallisen toimintalinjan
määrittämiseen.

(244) Näin ollen on todettava, että Outokumpu Oyj on vastuussa omasta lainvastaisesta
menettelystään 3 päivästä toukokuuta 1988 30 päivään joulukuuta 1988. Outokumpu
on lisäksi Outokumpu Copper Products Oy:n (OCP) kanssa yhteisvastuussa tämän
lainvastaisesta menettelystä ajanjaksolla 31 päivästä joulukuuta 1988 22 päivään
maaliskuuta 2001.

16.2.2. Vastuukysymykset SMI/KME-ryhmittymässä

(245) Väitetiedoksianto osoitettiin sekä SMI:lle että sen nykyisille tytäryhtiöille KME:lle,
TMX:lle ja EM:lle. Siinä jälkimmäisten kolmen yhtiön katsottiin olevan
yhteisvastuussa toistensa toiminnasta osana samaa kartellia vuosina 1990�2001,
jolloin ne kaikki kuuluivat SMI-ryhmittymään ((25) ja (34)�(42) kappale). Lisäksi
väitetiedoksianto osoitettiin SMI:lle, joka kantoi yhteisvastuun EM:n ja TMX:n
sääntöjenvastaisesta toiminnasta rikkomisen alusta toukokuusta 1988 lähtien sekä
KM:n (vuodesta 1995 KME) toiminnasta siitä lähtien, kun se liittyi SMI-
ryhmittymään vuonna 1990, aina rikkomisen loppuun saakka maaliskuussa 2001.

                                                
271 Asiakirja-aineiston sivu 29859.
272 Yhtiörekisterin ote löytyy asiakirja-aineiston sivulta 29861.
273 Asiakirja-aineiston sivu 10831.
274 Asiakirja-aineiston sivu 10830.
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� KME:n väitteet

(246) SMI väittää, ettei sitä voida pitää vastuullisena (solidaarisesti KME:n, EM:n ja TMX:n
kanssa) väitetiedoksiannon kohteena olevasta toiminnasta. Sen tärkein perustelu on se,
että puhtaasti rahoituksellisena omistajayhtiönä SMI ei osallistunut tytäryhtiöidensä
liiketoimintaan eikä väitetiedoksiannossa kuvattuihin järjestelyihin. Tätä väitettä on
lähemmin perusteltu KME:n vastauksessa väitetiedoksiantoon; siinä esitetään
lisätietoja sen osoittamiseksi, ettei SMI:llä ollut ratkaisevaa vaikutusvaltaa oman tai
tytäryhtiöidensä kaupallisen toimintalinjan osalta. Näihin asiakirjoihin kuuluvat kopiot
tärkeimmistä ryhmittymän sisäisistä palvelusopimuksista ja niihin liittyvistä
asiakirjoista sekä asiakirjoja, jotka osoittavat, että ryhmittymän vuonna 1995
tapahtuneen uudelleenjärjestelyn jälkeen KME:llä on ollut oikeudellinen vastuu
ryhmittymän johdosta.

(247) Vuosien 1988�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 hallituksen jäsenten
ja SMI:n, TMX:n ja EM:n hallitusten kolmen yhteisen jäsenen (11:stä tai 12:stä)
nimittämisessä todistaisi SMI:n ratkaisevasta vaikutusvallasta EM:ään vuosina 1988�
1995.

(248) Vaikka KME ei ole kiistänyt vastuunjakoa KME:n, EM:n ja TMX:n kesken, se väittää
kartelliin osallistuneiden yritysten suhteellisen painoarvon määrittelyn yhteydessä
((324) kappale), että ryhmittymän muodostamat yhtiöt eivät aina noudattaneet yhteistä
kaupallista toimintalinjaa. Osoittaakseen, että ryhmittymän sisäistä kilpailua tapahtui
ja ettei yleistä yhteistä kaupallista toimintalinjaa ollut olemassa, KME viittaa useisiin
asiakirjoihin komission asiakirja-aineistossa.275 Ajanjakson 1988�1993 osalta se
viittaa kolmeen asiakirjaan, jotka ovat 30 päivänä toukokuuta 1991 pidettyä
ryhmittymän sisäistä kokousta koskeva muistio ((131) kappale), 9 ja 10 päivänä
marraskuuta 1993 pidettyä ryhmittymän sisäistä kokousta koskeva muistio ((139)
kappale) ja TMX:n vuosikertomus vuodelta 1993, jossa ryhmittymän sisäinen kilpailu
mainitaan syynä sille, että TMX:n ja EM:n yhteinen myyntiorganisaatio, EMT,
perustettiin ((34) kappale). KME:n mukaan se, että ryhmittymään 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.

(249) Näitä toimenpiteitä seuranneen ajanjakson osalta (eli marraskuun 1993 jälkeen) KME
väittää, että ryhmittymän sisäisen kilpailun yhteensovittaminen tai poistaminen
onnistui ainoastaan osittain. Esimerkkeinä komission asiakirja-aineistoon sisältyvistä
asiakirjoista, joista ryhmittymän sisäinen kilpailu ilmenee, KME viittaa vuodelta 1996
olevaan asiakirjaan276 ja toiseen, vuodelta 1999 olevaan asiakirjaan277.

� Komission näkemys

                                                
275 Asiakirja-aineiston sivut 10079-10080, 9891, 28012, 26329, 29653, 29655 (luottamuksellinen).
276 Asiakirja-aineiston sivut 10079-10080.
277 Asiakirja-aineiston sivu 9891.
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(250) Tutkittuaan SMI:N ja KME:n esittämät näkemykset SMI:n asemasta tässä
menettelyssä komissio ei osoita tätä päätöstä SMI:lle. Komissio toteaa kuitenkin, että
oikeudellinen vastuu yhtiön johdosta ei välttämättä vastaa liike-elämän todellisuutta.

(251) On huomattava, että toisin kuin Outokumpu Oyj:n tapauksessa, SMI:llä ei ollut
täysimääräistä määräysvaltaa tytäryhtiöissään. Vuotta 1999 seuranneen ajanjakson
osalta, jolloin SMI:llä on ollut 98.6 prosentin määräysvalta KME:ssä (37) kappaleessa
kuvaillut päällekkäisyydet ja ristikkäisyydet eivät enää olleet olemassa. Toisin kuin
Outokumpu Oyj:n tilanteessa, jonka osalta komissio voi todeta lisäksi suoran
osallistumisen kartelliin ja tietoisuuden sen olemassaolosta rikkomisen alussa,
komissio ei SMI:n osalta pysty osoittamaan, että tämä olisi ollut joko osallinen
kartelliin tai tietoinen siitä, eikä komissio voinut myöskään osoittaa tässä tapauksessa,
että SMI olisi johtanut tytäryhtiöidensä kaupallisia toimintatapoja tai antanut niille
tällaisia toimintatapoja koskevia ohjeita. Tämä ei kuitenkaan vaikuta parhaillaan
tutkittavana olevassa viemäriputkia koskevassa asiassa COMP/E-1/38.069 tehtävän
tutkimuksen lopputulokseen.

(252) Komissio toteaa myös, että (246) kappaleessa mainituissa asiakirjoissa nimenomaisesti
todetaan, että vuonna 1995 tapahtuneen SMI-ryhmittymän uudelleenjärjestelyn jälkeen
KME:llä on ollut oikeudelliselta kannalta täysi vastuu ryhmittymän liiketoiminnan
johtamisesta. KME kiisti ainoastaan omistajayhtiö 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 ovat kuuluneet SMI-ryhmittymään, eikä se kiistä
EM:n ja TMX:n yhteisvastuuta ajalla ennen KME:n liittymistä ryhmittymään vuonna
1990, kuten väitetiedoksiannossa todetaan.

(253) Tästä huolimatta esitetyn näytön perusteella on aiheellista erottaa toisistaan kaksi
erillistä ajanjaksoa SMI-ryhmittymän vastuunjakokysymysten selvittämiseksi, kun
SMI on vapautettu vastuusta. Ensimmäisen ajanjakson 1988�1995 aikana KME:n
hallitus poikkesi kokoonpanoltaan sen sisaryhtiöiden hallituksista (  (37) kappale) ja
näyttää siltä, että KME:n liiketoiminnan johto ja vastuunjakosuhteet sovitettiin yhteen
EM:n ja TMX:n kanssa vasta vuonna 1995 toteutetun uudelleenjärjestelyn jälkeen
((41) ja (42) kappale). Lisäksi edellä (248) kappaleessa mainituista ryhmittymän
sisäistä kilpailua koskevista tilanteista ja muista todisteista ilmenee, että useimmiten
KME ja TMX olivat ryhmittymän 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-ryhmittymään jo vuonna 1990. Sen vuoksi komissio katsoo, että KME on
ajanjakson 1988�1995 osalta vastuussa ainoastaan omasta toiminnastaan sekä
edeltäjänsä Schmölen toiminnasta, kuten (257) kappaleessa esitetään.

(254) Toisaalta EM:ää ja TMX:ää, joka oli kokonaan EM:n omistuksessa vuoteen 1995
saakka, on pidettävä yhtenä taloudellisena yksikkönä ja siten yhtenä yrityksenä, joka
oli erillinen KME:stä ryhmittymän uudelleenjärjestelyyn saakka. Sen lisäksi, että EM
omisti kokonaan TMX:n osakepääoman, useat muut seikat tukevat olettamaa siitä, että
tytäryhtiö ei noudattanut itsenäistä kaupallista toimintalinjaa. KME on itse todennut,
että italialaisia johtohenkilöitä nimitettiin TMX:n organisaatioon hallituksen tasolla ja
TMX:n liiketoimintasuunnitelma ja kaupalliset strategiat yhtenäistettiin EM:n kanssa
vuodesta 1987 alkaen ((34) kappale). Lisäksi EM:n ja TMX:n välille perustettiin
yhteinen myyntiorganisaatio (EMT) vuonna 1993, ja ajanjaksona 1993�1997 EM:n
edustaja Cuprocliman kokouksissa vastasi TMX:n myyntijohtajalle ( (41) kappale).
EM:n ja TMX:n kaupalliset toimintalinjat oli siten liitetty toisiinsa ja kyseiset yhtiöt
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osallistuivat toistensa strategiseen ja hallinnolliseen johtoon. Kun emoyhtiö ja sen
tytäryhtiö valmistavat samaa tuotetta ja lisäksi 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. Näin
ollen ajanjaksona 1988�1995 EM on vastuussa omasta toiminnastaan sekä
yhteisvastuussa tytäryhtiönsä TMX:n sääntöjenvastaisesta toiminnasta.

(255) SMI-ryhmittymän vuonna 1995 toteutetun uudelleenjärjestelyn jälkeen, jolloin KME
on omistanut kokonaan sekä EM:n että TMX:n osakepääoman, näiden yhtiöiden johto
oli läheisessä yhteisvaikutuksessa keskenään. Näiden yhtiöiden hallitusten
kokoonpano oli järjestetty siten, että ryhmittymään kuuluvien yhtiöiden välillä oli
huomattavia päällekkäisyyksiä ((38) kappale) ja niiden liiketoiminnan johto oli
sovitettu yhteen ((41) ja (42) kappale). Tällä perusteella, ja ottaen huomioon
edeltävässä kappaleessa esitetyt perustelut, KME:n ja sen kokonaan omistamien
tytäryhtiöiden on katsottava toimineen markkinoilla yhtenä yrityksenä ajanjaksona
1995�2001. Olettamaa 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.

(256) Edellä esitetyn perusteella KME vastaa omasta kilpailusääntöjen rikkomisestaan 3
päivästä toukokuuta 1988 22 päivään maaliskuuta 2001. Lisäksi KME on
yhteisvastuussa EM:n ja TMX:n sääntöjenvastaisesta menettelystä ajanjaksona 1995�
2001, ja EM on yhteisvastuussa TMX:n menettelystä ajanjaksona 1988�1995.

16.2.3 Yritysseuraannot

� Schmöle

(257) Komissio toteaa, että Schmöle, joka oli yksi Cuprocliman perustajajäsenistä, sulautui
Kabelmetalliin (KM, jonka nimi muutettiin KM Europa Metaliksi, KME vuonna 1995)
lokakuussa 1988 ((27) kappale). Schmöle syyllistyi kilpailusääntöjen rikkomiseen sen
alussa toukokuussa 1988 ((124) ja (127) kappale.  KM tuli Schmölen sijaan
Cuprocliman jäseneksi 1 päivänä heinäkuuta 1989 ja Schmölen oikeushenkilöllisyys
lakkasi elokuussa 1989. Kartellikokouksiin osallistuneet työntekijät siten virallisesti
edustivat Schmöleä lokakuusta 1988 heinäkuuhun 1989, mutta heidät integroitiin
vähitellen KM:n liiketoimintaan. Tämän vuoksi KM:ää on pidettävä Schmölen
oikeudellisena ja taloudellisena seuraajana. Tässä ominaisuudessa KME on vastuussa
Schmölen kilpailusääntöjen rikkomisesta.

� Europa Metalli

(258)  Europa Metallin osalta oikeushenkilö, joka aloitti kilpailusääntöjen rikkomisen
vuonna 1988 oli Europa Metalli-LMI SpA (EM-LMI) ((31) ja (125)�(129) kappale).
EM-LMI siirsi teollisen toimintansa sen juuri perustettuun tytäryhtiöön Europa Metalli
SpA:an (EM) vuonna 1995, minkä jälkeen sen oikeushenkilöllisyys lakkasi. EM-
LMI:n seuraajana EM on vastuussa edeltäjänsä toteuttamasta kilpailusääntöjen
rikkomisesta.
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17. YRITYKSET, JOILLE PÄÄTÖS ON OSOITETTU

(259) Tässä päätöksessä kuvattujen tosiseikkojen avulla � ja ottaen huomioon 16 jaksossa
selitetyt vastuukysymykset ja yritysseuraannot on osoitettu, että Wieland Werke AG,
KM Europa Metal AG, Europa Metalli SpA ja Tréfimétaux SA ovat suoraan
osallistuneet tässä päätöksessä todettuun kilpailusääntöjen rikkomiseen 3 päivästä
toukokuuta 1988 22 päivään maaliskuuta 2001. Lisäksi Outokumpu Oyj osallistui
suoraan tähän rikkomiseen 3 päivästä toukokuuta 1988 30 päivään joulukuuta 1988 ja
Outokumpu Copper Products Oy (OCP) 31 päivästä joulukuuta 1988 22 päivään
maaliskuuta 2001 ((242)-(244) kappale). Jälkimmäisen ajanjakson osalta Outokumpu
Oyj on yhteisvastuussa OCP:n kanssa tämän toimista.

(260) Komissio katsoo, että EM ja TMX muodostivat yhden yrityksen ajanjaksona 1988�
1995 ((254) kappale), joten ne ovat yhteisvastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta
kyseisenä ajanjaksona. Lisäksi EM on vastuussa edeltäjänsä EM-LMI:n menettelystä
rikkomisen alusta eli 3 päivästä toukokuuta 1988 alkaen siihen saakka, kun se korvasi
viimeksi mainitun oikeushenkilönä ((258) kappale).

(261) Komissio katsoo, että KME, EM and TMX ovat muodostaneet yhden yrityksen
vuodesta 1995 alkaen ((255) kappale), joten ne ovat yhteisvastuussa kilpailusääntöjen
rikkomisesta ajanjaksona 1995�2001. Schmölen seuraajana KME on myös vastuussa
edeltäjänsä menettelystä rikkomisen alusta eli 3 päivästä toukokuuta 1988 alkaen
siihen saakka, kun Schmöle sulautui KME:en ((257) kappale).

(262) Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että seuraavat yritykset ovat vastuussa
kilpailusääntöjen rikkomisesta seuraavasti, ja tämä päätös osoitetaan niille:

(a) Wieland Werke AG: 3 päivästä toukokuuta 1988 22 päivään
maaliskuuta 2001;

(b) Outokumpu Oyj: erikseen 3 päivästä toukokuuta 1988 30 päivään joulukuuta
1988 ja solidaarisesti Outokumpu Copper Products OY:n  kanssa 31 päivästä
joulukuuta 1988 22 päivään maaliskuuta 2001;

(c) Outokumpu Copper Products OY: 31 päivästä joulukuuta 1988 22 päivään
maaliskuuta 2001 (solidaarisesti Outokumpu Oyj:n kanssa);

(d) KM Europa Metal AG: erikseen 3 päivästä toukokuuta 1988 19 päivään
kesäkuuta 1995 ja solidaaristesti  Tréfimétaux SA:n ja Europa Metalli SpA:n
kanssa 20 päivästä kesäkuuta 1995 22 päivään maaliskuuta 2001;

(e) Europa Metalli SpA: solidaarisesti Tréfimétaux SA:n kanssa 3 päivästä
toukokuuta 1988 19 päivään kesäkuuta 1995 ja solidaarisesti KM Europa Metal
AG:n ja Tréfimétaux SA:n kanssa 20 päivästä kesäkuuta 1995 22 päivään
maaliskuuta 2001;

(f)  Tréfimétaux SA: solidaarisesti Europa Metalli SpA:n kanssa 3 päivästä
toukokuuta 1988 19 päivään kesäkuuta 1995 ja solidaarisesti KM Europa Metall
AG:n sekä Europa Metalli SpA:n kanssa 20 päivästä kesäkuuta 1995 22 päivään
maaliskuuta 2001.
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G. Rikkomisen kesto

18. RIKKOMISEN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISAJANKOHTA

(263) Wieland Werken, Outokummun, Tréfimétaux�n, Europa Metallin ja KME:n välisen
salaisen yhteistyön tarkkaa alkamisajankohtaa ei voida enää varmuudella määritellä,
joten komissio rajoittaa kilpailusääntöjen mukaisen arviointinsa sekä sakkojen
määräämisen tässä asiassa 3 päivänä toukokuuta 1988 alkaneeseen ajanjaksoon.
Tuolloin järjestettiin ensimmäinen Cuprocliman jäsenten kokous, josta on olemassa
asiakirjanäyttöä ja jossa tehtiin hintayhteistyötä ((124)-(126) kappale). Yksikään
osapuolista ei ole kiistänyt tätä alkamisajankohtaa.

(264) Komissio katsoo, että 22 päivää maaliskuuta 2001 (komission tarkastusten ajankohta)
on pidettävä rikkomisen päättymisajankohtana. Sen enempää Wieland kuin KME:kään
eivät ole kiistäneet tätä ajankohtaa. OTK puolestaan painottaa, että se ei osallistunut
mihinkään Cuprocliman toimintaan yhdistyksen helmikuussa 2001 järjestetyn
viimeisen kokouksen jälkeen.

(265) Komissio toteaa, että vaikka viimeinen tiedossa oleva kartellikokous Cuprocliman
puitteissa pidettiin 2 päivänä helmikuuta 2001 (j(175) kappale), kuten Outokumpu on
huomauttanut, rikkomisen keston määrittelyn kannalta olennainen päivä riippuu
kuitenkin pikemminkin sopimuksen soveltamisesta kuin viimeisen kartellikokouksen
ajankohdasta. Komissio katsoo vastakkaisten todisteiden puuttuessa, että
kartellisopimusten soveltaminen jatkui vähintäänkin 22 päivään maaliskuuta 2001
saakka, jolloin komissio teki asetuksen N:o 17  14 artiklan 3 kohdan mukaiset
tarkastukset.

(266) KME:n osalta (Kabelmetall vuoteen 1995 saakka) komissio toteaa, että siitä tuli
Cuprocliman virallinen jäsen 1 päivänä heinäkuuta 1989, joka oli yli vuosi sen jälkeen,
kun rikkominen oli alkanut. Koska KME on kuitenkin Schmölen oikeudellinen ja
taloudellinen seuraaja, ja Schmöle osallistui rikkomiseen 3 päivästä toukokuuta 1988
lähtien ((257) kappale), KME:n katsotaan osallistuneen rikkomiseen niin ikään
3 päivästä toukokuuta 1988 lähtien.

(267) Europa Metallin osalta pitää paikkansa, että siitä tuli Cuprocliman täysjäsen vasta
vuonna 1993, mutta tämä ei muuta rikkomisen kestoa sen osalta, sillä komissio on
todennut senkin ryhtyneen 3 päivään toukokuuta 1988 mennessä vaihtamaan
hintatietoja Cuprocliman jäsenten kanssa ja ilmaisseen halukkuutensa osallistua niiden
väliseen hintayhteistyöhön ((124)�(126) kappale). Tämän jälkeen se osallistui
säännöllisesti Cuprocliman jäsenten epävirallisiin kokouksiin yhdistyksen
liitännäisjäsenenä, mikä sekin kertoo EM:n osallisuudesta kartelliin. Europa Metalli-
LMI S.p.A:n muuttuminen Europa Metalli S.p.A:ksi vuonna 1995, ei vaikuta
rikkomisen kestoon EM:n tapauksessa ((258) kappale).

(268) Tréfimétaux�n ja Europa Metallin osalta sillä, että niiden erilliset jäsenyydet
Cuproclimassa päättyivät elokuussa 1999, kun KME:n jäsenyys ryhmittymänä
tunnustettiin ja KME alkoi edustaa niitä Cuprocliman kokouksissa, ei ole ratkaisevaa
merkitystä määritettäessä niiden osallisuutta kartelliin. Niiden osallisuus perustuu
pikemminkin niiden markkinoilla harjoittamaan toimintaan, johon kartelli vaikutti
edelleen yritysten yksittäisen jäsenyyden päättymisen jälkeenkin.
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(269) Outokummun osalta komissio katsoo, että rikkomiseen syyllistyivät Outokumpu Oyj
ja OCP yhtenä yrityksenä ((242)�(244) kappale). Näin ollen Outokummun katsotaan
rikkoneen kilpailusääntöjä 3 päivästä toukokuuta 1988 22 päivään maaliskuuta 2001.

19. JAKSOT, JOLLOIN KARTELLITOIMINTA OLI VÄHENTYNYT

(270) Komissio toteaa, ettei yksikään osapuolista ole kiistänyt komission arviointia siitä, että
kartelli muodosti yhden jatkuvan rikkomisen, kuten sitä on käsitelty (202)-(212)
kappaleessa, ajanjaksolla 3 päivästä toukokuuta 1988 22 päivään maaliskuuta 2001.
Tämä tarkoittaa, että rikkominen kesti kokonaisuudessaan 12 vuotta ja 10 kuukautta.

(271) Kaikki asianomaiset yritykset ovat vaatineet, että komissio vähentää tässä tapauksessa
rikkomisen kokonaiskestosta ajanjaksot, joiden aikana kartellitoiminta oli
huomattavasti vähentynyt tai keskeytynyt (19.1 ja 19.2 kohta).

19.1 Outokummun sulkeminen kartellin ulkopuolelle
(272) Outokumpu korostaa sitä, ettei se osallistunut hinnoittelua ja markkinoiden jakamista

koskeviin sopimuksiin vuoden 1997 alun ja vuoden 1999 loppuosan välillä (noin 2,5
vuoden ajan). Väitteidensä tueksi Outokumpu viittaa useisiin komission hallussa
oleviin asiakirjoihin, joista käyvät ilmi muiden kartellin jäsenten valitukset
Outokummun aggressiivisesta markkinakäyttäytymisestä sekä siitä, että Outokumpu ei
ollut tuona aikana täysimääräisesti mukana Cuproclimassa.278

(273) Tilastotietojen vaihdon osalta Outokumpu hyväksyy sen näkemyksen, ettei ole selvää,
vaihdettiinko niitä tänä ajanjaksona vai ei, ja katsoo, ettei asiaa koskeva näyttö ole
tältä osin varma. Tähän liittyen Outokumpu mainitsee erikseen Hattenheimissa
toukokuussa 1998 pidetyn Cuprocliman kokouksen ((164) ja (165) kappale) ja
muistelee, että siellä keskusteltiin yleisestä markkinatilanteesta sekä yhdistyksen
virallisesta, yhteenlaskettuihin lukuihin perustuvasta tilastojärjestelmästä. Outokumpu
ei tiedä, miten Wieland on onnistunut keräämään niin yksityiskohtaiset tilastotiedot
tätä ajanjaksoa koskeviin sisäisiin muistiinpanoihinsa, paitsi markkinoiden
tiedustelutoiminnalla tai pääsemällä tarkastelemaan näitä lukuja muulla tavoin muiden
osapuolten kuin Outokummun kautta.

(274) Komissio korostaa sitä, että vaikka kartelli on yhteistoimintaa, kullakin osapuolella
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 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

                                                
278 Väitetiedoksiannon 203 kohta, alaviite 274; asiakirja-aineiston sivut 9849�51; väitetiedoksiannon 204

ja 206 kohta, alaviite 276; asiakirja-aineiston sivut 30927 ja 30956; väitetiedoksiannon 210 kohta,
alaviite 288; asiakirja-aineiston sivut 6365, 28196, 8373, 8374, 8370, 8375, 21879, 8334;
väitetiedoksiannon 214 kohta, alaviitteet 300 ja 301 sekä 215 kohta. Asiakirja-aineiston sivut 29853,
30957 ja 29645; asiakirja-aineiston sivut 7929; 23348, 21823, 30149�30150; väitetiedoksiannon 222
kohta, alaviitteet 311 ja 312; asiakirja-aineiston sivut 28189, 23325�6, 23328 ja 23050.
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osallistunut suoraan kaikkiin yleiskattavan kartellin olennaisiin osa-alueisiin, ei
vapauta sitä perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan rikkomiseen liittyvästä
vastuusta.279

(275) Komissio toteaa Outokummun osallistuneen vuoden 1996 syyskokoukseen, jossa
sovittiin vuoden 1997 tavoitehinnoista.280 Teollisuusputkiliiketoiminnassa
noudatettava käytäntö neuvotella sopimuksista kerran vuodessa ((97) ja (98) kappale),
viittaa näin ollen siihen, että Outokumpu oli osallisena ja täysin vastuussa koko
vuoden 1997 voimassa olleesta hintasopimuksesta. Vaikka Outokumpu pettikin
kartellin muita jäseniä vuoden 1997 aikana, se ei ole väittänyt eikä komission hallussa
olevissa asiakirjoissa ole todisteita siitä, että se olisi avoimesti ja nimenomaisesti
sanoutunut irti kartellikokouksissa sovituista periaatteista, mitä edellytetään (205)
kappaleessa mainitussa vakiintuneessa oikeuskäytännössä. Muut osallistujat
pikemminkin sulkivat Outokummun vuonna 1997 joidenkin epävirallisten
keskustelujen ulkopuolelle, koska se ei ollut käyttäytynyt markkinoilla sovitulla
tavalla ((159)-(161) kappale). Komissio päättelee sen vuoksi, että Outokumpu oli
edelleen vuonna 1997 voimassa olleen hintasopimuksen osapuoli, ja vaikka se olisi
noudattanut markkinoilla jossain määrin itsenäistä toimintalinjaa siitä huolimatta, että
se oli tehnyt salaista yhteistyötä kilpailijoidensa kanssa, se yksinkertaisesti yritti
käyttää kartellia omaksi edukseen.281

(276) Komissio hyväksyy väitteen siitä, että Outokummun osallistumisesta hintoja ja
markkinoiden jakamista koskeviin sopimuksiin vuonna 1998 ei ole näyttöä.
Luottamuksellisten tietojen vaihdon osalta komissio kuitenkin katsoo, että (164) ja
(165) kappaleessa esitetyt lausunnot ja asiakirjatodisteet ovat riittävän vakuuttavia sen
päätelmän tekemiseksi, että kilpailun kannalta arkaluontoisia tietoja vaihdettiin
toukokuussa 1998 pidetyssä kokouksessa (ks. myös (280) kappale). Vaikka siitä, ettei
Outokumpu täysin lopettanut tiedonvaihtoa (ks. esimerkiksi (169) kappale) on
olemassa indisioita, kysymys Outokummun kartellitoiminnan mahdollisesta
keskeytymisestä menettää merkityksensä, kun Outokumpuun (384)�(387) kappaleessa
sovelletaan lieventävää seikkaa yhteistyöstä vuoden 1996 sakon alentamista koskevan
tiedonannon ulkopuolella.

19.2 Muut osanottajat

(277) KME on nimenomaisesti todennut, ettei se väitä, että tiedonvaihto olisi ollut täysin
keskeytetty vuosina 1997�1999. Vastauksessaan komission 11 artiklan mukaiseen
tietopyyntöön KME antoi tietojenvaihdosta seuraavan lausunnon: �Vuodesta 1998
lähtien Cuprocliman keskusteluissa käsiteltiin vain 70:tä suurinta eurooppalaista
asiakasta. Esimerkiksi Saksan markkinoiden osalta kokouksissa käsiteltiin vain neljää
tai viittä tärkeintä asiakasta�.282 KME väittää kuitenkin, ettei tätä jaksoa pitäisi ottaa
huomioon rikkomisen kestoa arvioitaessa, koska kartellitoiminta oli merkittävästi
vähentynyt. Samalla tavoin olisi KME:n mukaan suhtauduttava toiseen kriisijaksoon
vuosina 1993 ja 1994. Sen vuoksi se väittää, että rikkomisen kestosta olisi
vähennettävä vähintään viisi vuotta.

                                                
279 Asia T-334/94, Sarrió v. komissio (Kok. 1998, s. II-1439, 168�169 kohta).
280 Asiakirja-aineiston sivut 1109�1181 (vuodelle 1997 sovittuja tavoitehintoja koskevat taulukot);

johdanto-osan 149�151 kappale.
281 Asia T-308/94, Cascades SA v. komissio (Kok. 1998, II-925, 230 kohta); ks. myös asia T-156/94,

Siderurgica Aristrain Madrid SL v. komissio (Kok. 1999, II-645, 173 kohta).
282 Asiakirja-aineiston sivu 23371 (KME:n vastaus 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön).
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(278) Wieland on väittänyt samalla tavoin, että kartellin 12 vuoden ja 10 kuukauden
pituiseksi määritellystä kestosta on sakon määrän laskemisen yhteydessä vähennettävä
kartellitoiminnan keskeytyksissä olon jaksot vuosina 1997�1999 ja ilmeisesti 1993�
1994.

(279) Wieland Werken ja KME:n osalta (161) ja (162) kappaleessa osoitettiin, että
huolimatta Outokummun sulkemisesta joidenkin kokousten ulkopuolelle ne jatkoivat
kartellitoimintaa vuonna 1997. Edellä (275) kappaleessa Outokummun osalta esitetyt
näkökohdat pitävät paikkansa myös sopimuksen muiden osapuolten osalta.

(280) Vuoden 1998 osalta Wielandin sisäinen muistio 15 päivänä toukokuuta 1998 pidetystä
Cuprocliman kokouksesta ((165) kappale) sisältää vertailun kaupallisista tiedoista ja
Cuprocliman jäsenten myyntimäärätiedot sisältävän taulukon. Vaikka komission
tiedossa ei ole, saiko Wieland nämä numerotiedot Cuproclimalta vai suoraan muilta
jäseniltä, komissio ei usko, että ne voisivat olla pelkkiä arvioita, kun otetaan huomioon
niiden tarkka ja hyvin yksityiskohtainen luonne. Verrattaessa näitä tietoja lukuihin,
jotka yritykset antoivat vastauksena komission 11 artiklan mukaisiin tietopyyntöihin
(taulukko 46 kappaleessa), voidaan havaita, että EM:n itse ilmoittama vuoden 1997
myyntimäärä on täsmälleen sama kuin Wielandin taulukossa oleva ja KME:n ja
Outokummun (mukaan luettuna Suomi ja Espanja) myyntimäärät ovat hyvin lähellä
Wielandin taulukossa esitettyjä määriä (ks. (51) kappaleessa esitetty taulukko 1). Sen
vuoksi on tuskin ajateltavissa, että Wieland olisi itse arvioinut nämä luvut. Kun
otetaan huomioon myös osapuolten lausunnot, joita on lainattu (164) kappaleessa,
voidaan päätellä, että kilpailunvastaista luottamuksellisten tietojen vaihtoa tapahtui
Cuprocliman piirissä vielä keväällä 1998.

(281) Komissio toteaa, että asiakirja-aineistossa on todisteita siitä, että jopa virallisten
Cuprocliman tilastojen laatiminen keskeytettiin vähintään lokakuusta 1998 elokuun
1999 loppuun, kuten KME on huomauttanut.283 Tässä suhteessa KME viittaa muun
muassa Wielandin sisäiseen, 23 päivänä elokuuta 1999 päivättyyn muistioon: �1.
Tilastotiedot: Viimeinen painos: lokakuu 1998. KME ei enää ilmoita tietoja. Jos
tietoja ei esitetä, Cuproclimalla ei ole tarkoitusta markkinoiden kannalta.�284 KME on
kuitenkin ilmoittanut (ks. esimerkiksi (169) kappale), että tiedonvaihto jatkui
Cuprocliman ulkopuolella.

(282) Kuten   (168) kappaleessa todettiin, KME ja Wieland aloittivat kesäkuussa 1999
kahdenkeskiset työryhmäkokouksensa ilman Outokumpua, joka tuli mukaan näihin
kokouksiin kesällä 1999, käydäkseen yksityiskohtaisia keskusteluja
markkinaosuuksista, hinnoista ja asiakkaista.

(283) Wieland ja KME ovat vaatineet, että rikkomisen kestosta vähennetään myös vuodet
1993�1994, koska kartellin toiminta oli tuolloin vähäistä. Tältä osin riittää viittaus
(135)-(147) kappaleeseen sen osoittamiseksi, että vaikka tänä jaksona kartellin
jäsenten keskuudessa ilmeni vilppiä ja jännitteitä, kyseisten kilpailijoiden väliset
kilpailunvastaiset yhteydet olivat kuitenkin näinä vuosina tiheitä ja yhteisestä
markkinakäyttäytymisestä tehdyt sopimukset edelleen voimassa.

                                                
283 Asiakirja-aineiston sivut 9891, 9914 ja 9916.
284 Asiakirja-aineiston sivu 9916.
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(284) Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, ettei kartellitoiminta koskaan täysin
keskeytynyt, vaikka ajanjaksoja, jolloin sen intensiivisyys vaihteli, voidaankin havaita.
Asianomaisten yritysten vaatimukset rikkomisen keston vähentämisestä on siis
hylättävä, ja näin ollen on asianmukaista vahvistaa rikkomisen kestoksi 12 vuotta ja 10
kuukautta.

H � Oikeuskeinot

18. ASETUKSEN N:O 17  3 ARTIKLA

(285) 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 17 3 artiklan nojalla.

(286) Vaikka kyseiset yritykset ovat ilmoittaneet komissiolle ryhtyneensä tarvittaviin toimiin
sen varmistamiseksi, etteivät niiden edustajat enää osallistu kilpailunvastaisiin
kokouksiin tai muuhun salaiseen yhteistyöhön, tämänhetkisten olosuhteiden vallitessa
rikkomista ei voida ehdottoman varmasti todeta päättyneeksi. Komission onkin
vaadittava tämän päätöksen kohteena olevia yrityksiä 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.

(287) Kieltoa olisi sovellettava salaisten kokouksien ja monen- tai kahdenvälisten
yhteyksien lisäksi myös yritysten toimintaan, jos se koskee erityisesti yrityskohtaisten
myyntitilastojen jakamista.

19. ASETUKSEN N:O 17  15 ARTIKLAN 2 KOHTA

19.1.1. Yleiset huomiot

(288) Asetuksen N:o 17285 15 artiklan 2 kohdan mukaan komissio voi päätöksellään määrätä
yrityksille sakon, joka on vähintään 1 000 ja enintään 1 000 000 euroa taikka tätä
suurempi mutta enintään 10 prosenttia kunkin rikkomiseen osallisen yrityksen
edellisen tilikauden liikevaihdosta, jos ne tahallaan tai tuottamuksesta rikkovat
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ja/tai ETA-sopimuksen 53 artiklan
1 kohtaa.

(289) Tässä asiassa kartelli merkitsi perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan ja ETA-
sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan tahallista rikkomista. Teollisuusputkien johtavat
valmistajat, jotka olivat täysin tietoisia toimintansa sääntöjenvastaisuudesta, loivat
yhdessä salaisen ja vakiintuneen järjestelmän, jolla rajoitettiin kilpailua tärkeällä

                                                
285 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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teollisuusalalla. Rikkomisen tarkoituksellinen luonne käy ilmi muun muassa
osapuolten ilmaisemasta yhteisestä tavoitteesta valvoa yhdessä teollisuusputkien
Euroopan markkinoita sekä niiden kartellin salaamiseksi toteuttamista varotoimista
(ks. viittaukset (218) kappaleessa).

(290) Määrätessään sakkojen suuruutta komission on ensinnäkin otettava huomioon kaikki
merkitykselliset seikat ja erityisesti rikkomisen vakavuus ja kesto, jotka ovat kaksi
asetuksen N:o 17  15 artiklan 2 kohdassa nimenomaisesti mainittua perustetta.

21.2 Sakkojen perusmäärä

(291) Sakon perusmäärä määrätään rikkomisen vakavuuden ja keston mukaan.

21.12.1  Vakavuus

(292) Arvioidessaan rikkomisen vakavuutta komissio ottaa huomioon rikkomisen luonteen,
sen todellisen vaikutuksen markkinoihin, jos se on todettavissa, ja merkityksellisten
maantieteellisten markkinoiden koon.

� Rikkomisen luonne

(293) Nyt käsiteltävänä oleva rikkominen koostuu pääasiassa hintojen vahvistamisesta ja
markkinoiden jakamisesta, jotka ovat luonteeltaan kaikkein vakavimpia
kilpailunrajoituksia. Kartellin ainoana tavoitteena oli hyödyttää siinä mukana olleita
tuottajia ja toimia kyseisten yritysten asiakkaiden ja viime kädessä kaikkien kuluttajien
vahingoksi.

(294) Komissio katsoo sen vuoksi, että tässä tapauksessa kyseessä on perustamissopimuksen
81 artiklan 1 kohdan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan erittäin vakava
rikkominen.

� Rikkomisen todelliset vaikutukset

(295) Outokumpu, KME ja Wieland Werke ovat aikaisemmissa lausunnoissaan ja
vastauksissaan väitetiedoksiantoon esittäneet useita perusteluja osoittaakseen, että
kartellilla ei ollut lainkaan vaikutusta tai vain rajallinen vaikutus markkinoihin, mikä
johtui useista tekijöistä, kuten ylikapasiteetista, ostajien neuvotteluvoimasta, vaikeasta
taloudellisesta tilanteesta ja sopimusten löyhästä soveltamisesta.

(296) Outokumpu on esittänyt muistion, joka käsittelee Euroopan kupariputkiteollisuuden
taloudellisia puitteita ja jossa se pyrkii osoittamaan kartellin vaikutuksen markkinoihin
olleen rajallinen.286 Väitetiedoksiantoon antamassaan vastauksessa Outokumpu
nimenomaisesti pidättyy ottamasta kantaa siihen, oliko kartellilla käytännön
vaikutuksia ja missä määrin.287

(297) Osoittaakseen sen, ettei kartellilla ollut vaikutusta hintoihin, KME on esittänyt NERA
Economic Consultingin asiantuntijaekonomistien laatiman tutkimuksen An Analysis of
the Impact of Industry Information Exchanges on Copper Tube Prices in Europe

                                                
286 Asiakirja-aineiston sivut 30628�30637.
287 Outokummun perustelu esitetään lieventävänä asiana, mutta analyyttisistä syistä sitä käsitellään tässä

kohdassa.



71  

(teollisuuden tiedonvaihdon vaikutuksia kupariputkien hintoihin Euroopassa koskeva
analyysi) (jäljempänä �NERA:n tutkimus�). Tässä KME:n pyynnöstä tehdyssä
tutkimuksessa analysoidaan, nousivatko KME:n ja sen tytäryhtiöiden perimät hinnat,
ja missä määrin, 1990-luvulla käytyjen neuvottelujen tuloksena. Tutkimus perustuu
KME:n toimittamiin tietoihin kaikista sen käytettävissä olevista laskutus- ja
asiakastiedoista yli kymmenen vuoden aikana kaikille asiakkaille toimitetuista
tilauksista ja myyntimääristä. NERAn tutkimuksen tärkeimmät tulokset ovat, että
Cuproclimassa kupariputkien tuottajien kesken käytyjen neuvottelujen vaikutus KME-
ryhmittymän teollisuusputkista asiakkailta todellisuudessa laskuttamiin hintoihin oli
tilastollisesti merkityksetön ja että tytäryhtiöittäin ja tuoteperheittäin tehty tutkimus
vahvistaa, ettei ole olemassa todisteita siitä, että Cuproclimassa käydyillä
neuvotteluilla olisi ollut myönteinen ja tilastollisesti merkittävä vaikutus hintoihin.

(298) Wieland Werke puolestaan ei kiistä, etteikö kartellilla olisi ollut jonkin verran
vaikutusta, mutta se väittää vaikutusten olleen melko vähäisiä ja vaihtelevia. Tiettyjen
jaksojen aikana hinnat jopa nousivat kilpailun mukaiselle tasolle sopimusten
soveltamisen keskeyttämisen vuoksi. Wieland painottaa paitsi ostajien
neuvotteluvoimaa, sopimusten rajoittamista koskemaan tiettyjä asiakkaita, tuottajien
ylikapasiteettia ja pysyvästi vaikeaa markkinatilannetta myös kartellin
puolustuksellista luonnetta syynä sen vähäisiin vaikutuksiin markkinoilla. Wielandin
mukaan kartellin ensisijaisena tavoitteena ei ollut hintojen korottaminen, vaan
pikemminkin hintojen laskun pysäyttäminen ja markkinaosuuksien vakiinnuttaminen,
toisin sanoen vallitsevan tilanteen säilyttäminen markkinoilla. Lisäksi sopimukset
eivät perustuneet pyrkimykseen saada kohtuuttomia voittoja vaan niillä pyrittiin
varmistamaan niihin osallistuneiden yritysten taloudellinen selviytyminen. 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, etteivät kartelliin
osallistujat saaneet siitä taloudellista hyötyä.

(299) Komissio korostaa sitä, että kartellin markkinoilla aiheuttaman todellisen vaikutuksen
osalta sen ei tarvitse esittää tarkkaa määrällistä arviota siitä, missä määrin hinnat
poikkesivat hinnoista, joita olisi saatettu soveltaa ilman näiden järjestelyjen
olemassaoloa. Tätä ei voida aina mitata luotettavasti, sillä tuotteiden hintakehitykseen
ovat saattaneet samanaikaisesti vaikuttaa useat ulkoiset tekijät, minkä vuoksi on
erittäin vaikeaa tehdä päätelmiä kaikkien mahdollisten syy-yhteysvaikutusten
suhteellisesta merkityksestä. Itse asiassa tämä vaikeus käy ilmi osapuolten väitteistä,
jotka koskevat hintatasoon vaikuttaneita eri tekijöitä, ja rikkomisen pitkä kesto
pahentaa sitä edelleen.

(300) Komission on mahdotonta päätellä, miten hinnat olisivat yli 12 vuoden pituisen
rikkomisen aikana ilman kartellia kehittyneet. Lisäksi, kuten yhteisöjen tuomioistuin
on todennut asiassa ADM288, se seikka, että kartellin osanottajat ilmoittivat toisilleen
myyntimääränsä ja hintatasonsa, on omiaan vaikuttamaan niiden toimintaan sekä
kartellin sisällä että markkinoilla.

(301) Komissio toteaa edelleen, että järjestelyjen tarkoituksena ei ollut ainoastaan nostaa
hintoja korkeammiksi kuin ne muuten olisivat olleet, vaan erityisesti estää hintoja

                                                
288 Asia T-224/00, Archer Daniels Midland Company ym. v. Euroopan yhteisöjen komissio (Kok. 2003,

279 kohta).
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laskemasta markkinavoimien määrittämällä vauhdilla. Tavoitehintojen asettaminen oli
nimittäin koko kartellijärjestelyn perusta. Vaikka on vaikea todeta, missä määrin
hinnat ilman kartellia olisivat poikenneet kartellin aikana noudatetuista hinnoista,
tietyt seikat osoittavat, että hinnat olivat korkeammat kuin normaaleissa
kilpailuolosuhteissa. Esimerkiksi Wieland Werke on todennut, että sopimusten
kiertäminen johti kilpailunmukaisiin hintoihin, mikä merkitsee sitä, että muina aikoina
hinnat poikkesivat kilpailunmukaisista hinnoista ((298) kappale).

(302) NERAn tutkimuksessa noudatettu lähestymistapa on verrata yhtäältä hintatasoa
aikoina, jolloin kartellikeskusteluja ei käyty, ajanjaksoihin, jolloin kartellikeskusteluja
käytiin (ajallinen vertailu), ja toisaalta verrata hintatasoa maissa, joissa noudatettiin
kartellikeskusteluihin perustuvia hintoja, hintatasoon maissa, joissa ei noudatettu
kartellikeskusteluihin perustuvia hintoja (maiden välinen vertailu). Tämä tehdään
soveltamalla dummy-muuttujaa niihin vuosiin ja maihin, joita kartellikeskustelut
koskivat. Lisäksi tutkimuksessa käytetään useita muita muuttujia ottaen huomioon
kuparin hinnan muutokset, ostajien neuvotteluvoimassa olevat erot ja
kysyntäolosuhteet. Lopuksi mallissa otetaan huomioon selittämättömiä eroja eri
maiden, tytäryhtiöiden ja tuoteryhmien välillä ja käytetään lineaarista aikakehitystä.
Tutkimuksessa analysoidaan ainoastaan KME:n asiakkaita koskevia liiketoimitietoja.
Tutkimuksen pääasiallinen tulos on, että sen jälkeen, kun kaikkien näiden muuttujien
vaikutus hintoihin on kontrolloitu (laskemalla ns. �deflated added value� kiloa kohti),
kartellikeskusteluilla ei voitu havaita olleen ollenkaan vaikutusta KME:n hintoihin  tai
jopa negatiivinen tilastollinen vaikutus havaittiin

(303) Kun otetaan huomioon sekä käsitteelliset että metodologiset vaikeudet, tämän
tutkimuksen selitysarvo on ainoastaan vähäinen. Käsitteelliseltä kannalta on
muistettava, että oikeuskäytännön mukaan kartellin vaikutusta ei tarvitse arvioida
yhden yrityksen tai edes ryhmittymän 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�289. Sen vuoksi on syytä päätellä, että kartellin vaikutusta
yhteen tai vain muutamaan yritykseen arvioiva tutkimus ei vastaa oikeuskäytännössä
esitettyjä vaatimuksia eikä sitä sen vuoksi voida pitää tässä suhteessa ratkaisevana.
Tämä koskee myös muiden osapuolten esittämiä perusteita vaikutuksista, joiden ne
väittävät kohdistuneen niihin yksitellen.

(304) Kun tämä on todettu, tutkimuksessa noudatetusta metodologiasta on aiheellista esittää
vielä muutama lisähuomautus. Ensinnäkin tutkimuksessa väitetysti esitetään vertailu
hinnoista tietyssä maassa ajanjaksoina, jolloin kartellikeskusteluja käytiin, ja
ajanjaksoina, jolloin kartellikeskusteluja ei käyty. Lisäksi NERAn tutkimus perustuu
tietoihin, jotka eivät pidä yhtä rikkomisen keston kanssa. Sen tiedot kysynnästä ja
KME:n laskutuksesta koskevat vuosia 1990�2002, kun taas kiistanalainen toiminta
tapahtui toukokuusta 1988 helmikuuhun 2001. Ainoa ajanjakso, jolloin

                                                
289 Asia C-49/92 P, Komissio v. Anic Partecipazioni SpA (Kok. 1999, s. I-4192�4193, 152 kohta).
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kartellikeskusteluilla ei katsota olevan vaikutusta, on vuosi 2002290
(kartellikeskustelujen katsotaan koskeneen myös vuotta 2001, jonka maaliskuussa
kartelli väitetysti päättyi). Näin ollen tutkimuksessa verrataan ajanjaksolla 1991�2001
noudatettuja keskimääräisiä hintoja vuoden 2002 hintoihin ottamatta tietyltä ajalta
huomioon maiden välistä vertailua. Mahdolliset seikat, jotka vaikuttavat vuoden 2002
hintoihin ja joita ei ole otettu huomioon arvioidussa mallissa, vääristävät vahvasti
tutkimuksen tulosta. Vuotta 2002 koskevat tiedot eivät myöskään ole täydelliset, mikä
antaa mahdollisuuden muihin valintoihin koskeviin vääristymiin. Sitä paitsi vieläkään
ei ole näytetty toteen, mihin saakka kartellikeskustelut vaikuttivat markkinoilla.
Tämän oletuksen pitävyyttä ei ole millään tavalla testattu. Jos kartellikeskustelut
olisivat esimerkiksi vaikuttaneet hintoihin edelleen vuonna 2002, sovelletulla
metodologialla ei olisi ollenkaan selitysarvoa ajallisen vertailun osalta. Kun otetaan
huomioon ajallisen vertailun heikkous, tutkimus rajoittuu pääasiallisesti maiden
väliseen vertailuun Länsi-Euroopan ja muiden maiden välillä.

(305) On kuitenkin todettava, että myöskään maiden välisellä vertailulla ei ole selitysarvoa.
Sitä voidaan arvostella pääasiassa sillä perusteella, että tuotantokustannusmittarit
puuttuvat tutkimuksesta. Koska eri maiden työvoima-, energia- ja
pääomakustannuksissa on huomattavia eroja, maiden välisellä tutkimuksella, jossa
niitä ei oteta huomioon, ei ole selitysarvoa. Koska kustannusmittarit muuttuvat ajan
myötä, yksinkertainen maiden välinen dummy-muuttuja,jota tutkimuksessa on
käytetty, voi heijastaa näitä eroja ainoastaan heikosti.

(306) Esimerkkinä siitä, miten kustannusrakenteet voivat vaikuttaa lopputulokseen, voidaan
mainita IGT-tuoteryhmää koskevat arviointitulokset. Länsi-Euroopan ulkopuolisia
maita (joihin kartellikeskustelut eivät vaikuttaneet) koskevia tietoja on saatavilla
pääasiallisesti TMX:n osalta. Näin ollen tutkimustulokset ovat merkittäviä erityisesti
tämän tytäryhtiön osalta, jos oletetaan, että saman tytäryhtiön sisällä
kustannusrakenteet ovat vertailukelpoisia.291 Tutkimuksen tuloksissa arvioidaan, että
kartellikeskusteluilla oli yli [�] prosentin positiivinen vaikutus IGT:n
hintoihin.Lisäys ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkittävä.

(307) Tutkimuksessa ei myöskään kiinnitetä huomiota vertailun kohteena olevien
markkinoiden rakenteiden välisiin eroihin lukuun ottamatta myöhemmin käsiteltävää
ostajien neuvotteluvoimaa koskevaa muuttujaa; toisin sanoen tutkimuksessa ei anneta
minkäänlaista tietoa siitä, ovatko markkinarakenteet niissä maissa, joihin
kartellikeskustelut eivät vaikuttaneet, vertailukelpoiset niiden maiden
markkinarakenteiden kanssa, joihin kartellikeskustelut vaikuttivat. Jos esimerkiksi
näille markkinoille ilmestyy aktiivisia monopoleja tai niillä käydään
kartellikeskusteluja, maiden välisen vertailun selitysarvo on jälleen vähäinen.

(308) Lopuksi voidaan myös pohtia, vaikuttavatko tietyt kartellikeskustelujen vaikutukset
ostajien neuvotteluvoimaa mittaavaan muuttujaan. Jos esimerkiksi kartellikeskustelut
vaikuttivat suuriin asiakkaisiin voimakkaammin kuin pieniin asiakkaisiin,
hinnanalennus suurelle asiakkaalle olisi ollut suurempi ilman kartellikeskusteluja.
Koska tutkimuksessa ei esitetä asiakaskohtaisia tietoja, siinä ei kontrolloida tätä

                                                
290 Tämä koskee tuoteryhmää LWC, joka vastaa yli 76 prosenttia havainnoista. Toiseen tuoteryhmään,

IGT:hen, liittyy vakavampia vaikeuksia tietojen osalta, koska joidenkin tytäryhtiöiden osalta tietoja on
saatavilla ainoastaan kahdelta vuodelta (EM) tai ne puuttuvat kokonaan tietyiltä ajanjaksoilta (KME).

291 Oletuksen mukaan eri maiden väliset kustannustekijät tytäryhtiön sisällä ovat alhaisemmat kuin eri
tytäryhtiöiden väliset ja eri maiden väliset kustannustekijät.
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vaikutusta. Tämä saattaa huomattavasti vääristää arvioinnin tuloksia siten, että
kartellikeskustelujen vaikutukset hintoihin ovat vähäisemmät.

(309) Tiivistäen voidaan todeta, että tutkimus perustuu kahteen heikkoon oletukseen.
Ensinnäkin ajallisessa vertailussa ennen vuotta 2002 noudatettuja hintoja verrataan
pääasiallisesti vuoden 2001 hintoihin ja tätä raskauttaa vielä tietojen huono laatu ja
merkityksetön pitävyyden testaaminen. Toiseksi maiden välisessä vertailussa ei oteta
huomioon tuotantokustannusten eroja eri maiden välillä eikä mainita mitään
markkinarakenteista eikä kilpailun voimakkuudesta vertailun kohteena olevissa
maissa. Sen vuoksi tutkimuksen tuloksilla on varsin vähän selitysarvoa sen
arvioimiseksi, miten kartellikeskustelut vaikuttivat KME:n hintoihin tai miten ne
vaikuttivat markkinatilanteeseen.

(310) Komissio katsoo, että hintojen osalta vaikuttaa siltä, että jotkin näistä järjestelyistä
olivat toisia tehokkaampia. LWC-putkien hintojen yleinen aleneminen vuosina 1992�
1993 ja 1997�1998 saattaisi luoda sen vaikutelman, ettei sopimuksilla hintojen
nostamisesta ja tavoitehintojen asettamisesta ollut mitään vaikutusta markkinoihin.
Komissio huomauttaa kuitenkin, että hintojen merkittävän laskun kaudet ilmenivät
samaan aikaan kuin jaksot, jolloin kartellisäännöistä poikettiin: vuoden 1993 aikoihin
sekä vuosiin 1997�1998, kuten (101), (138) ja (157)�(167) kappaleessa kuvataan.
Vaikka merkittävät hinnannousut näyttävät lisäksi osuvan yksiin vuosien 1994�1995
ja 1999�2000 markkinoiden noususuhdanteiden kanssa, komission asiakirja-aineistoon
sisältyvä näyttö osoittaa kuitenkin, että kartellin jäsenet sopivat hinnankorotuksista ja
toteuttivat ne kyseisinä vuosina, kuten (141)-(148), (152)�(156) ja (170)�(175)
kappaleessa osoitetaan. Vaikutuksen arvioimiseksi olisi otettava huomioon myös se,
että Cuprocliman jäsenet edustivat 75�85 prosenttia koko ETA-markkinoista.

(311) Näin ollen on todennäköistä, että ilman kilpailunvastaisia sopimuksia hinnat olisivat
kehittyneet eri tavalla, joko laskeneet enemmän tai nousseet vähemmän, tapauksen
mukaan.

(312) Myöskään ilmoitetut tavoitehinnan saavuttamatta jäämiset eivät osoita millään tavalla
vakuuttavasti, että kartellisopimuksen soveltamisella ei olisi voinut olla osaa hintojen
määrittämisessä ja heilahteluissa teollisuusputkien markkinoilla. Se, että kartellin
pyrkimyksistä huolimatta osallistujien tavoittelemia tuloksia ei täysin saavutettu,
saattaa kuvata osapuolten kohtaamia vaikeuksia niiden yrittäessä korottaa hintoja
tietyssä markkinatilanteessa, mutta se ei 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 saavutettu�, 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 käsiteltävänä olevassa asiassa eräs
tavoitteista oli markkinaosuuksien vakauttaminen, kuten sekä Outokumpu että
Wieland Werke ovat todenneet (ks. (103) ja (298) kappale). Yksikään osallistujista ei
ole kiistänyt komission väitetiedoksiannossa esittämää havaintoa siitä, että
markkinaosuudet säilyivät suhteellisen vakaina rikkomisen keston ajan, vaikka
asiakkaat siirtyivätkin osallistujalta toiselle (ks. (53) kappaleessa esitetty taulukko 1 ja
Outokummun lausunnot (103) ja (107) kappaleessa).

(313) Riippumatta komission havainnosta, jonka mukaan kilpailusääntöjen rikkomisella oli
kilpailua rajoittava vaikutus, komission määritellessä rikkomista hyvin vakavaksi on
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sillä seikalla enemmän merkitystä, että järjestelyllä oli kilpailua rajoittava tavoite,
mikä on itsessään hyvin vakavaa, 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�.292

(314) Edellä esitetyn perusteella, ja kun otetaan huomioon ponnistelut, jotka kartellin
osapuolet uhrasivat sen järjestämiseen, on katsottava, että huolimatta siitä, että
kartellin toteutus toisinaan häiriintyi sen vuoksi, että osapuolet poikkesivat sovituista
periaatteista, komissiolla on riittävää näyttöä siitä, että kilpailunvastaisilla järjestelyillä
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 teollisuusputkien markkinoihin ETA-alueella.

� Merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden koko

(315) Outokumpu esittää, että koska Norja, Ruotsi, Suomi ja Itävalta liittyivät Euroopan
talousalueeseen vasta vuonna 1994, kaikki näihin maihin liittyvä sääntöjenvastainen
toiminta toukokuun 1988 ja kyseisen ajankohdan välillä jäisi Euroopan yhteisön ja
ETA:n oikeudellisen toimivallan ulkopuolelle. Tämä olisi ensinnäkin otettava
huomioon laskettaessa Outokummun markkinaosuutta, sillä sen näihin neljään maahan
suuntautunut myynti sen LWC-putkien myynnistä yhteisön ja ETA:n alueella vuonna
1994 oli noin [�] prosenttia, ja kolmena edellisenä vuonna OTK:n markkinaosuus
yhteisön alueella oli keskimäärin noin [�] prosenttia (kun taas sen markkinaosuus
yhteisön ja ETA:n alueella vuonna 1994 oli [�] prosenttia). Jos komissio keskittyy
ainoastaan Outokummun viimeaikaiseen liikevaihtoon, yhtiö saisi sakkoja toiminnasta
Euroopan yhteisön oikeudellisen toimivallan ulkopuolella suurelta osalta rikkomisen
kestoaikaa. Toiseksi tämä vaikuttaisi markkinajohtajuuteen, sillä Suomi, Ruotsi ja
Norja (OTK:n alueita) eivät olleet yhteisön tai ETA:n jäsenvaltioita ennen tammikuuta
1994.

(316) On tärkeää huomata, että kartelli kattoi koko Euroopan yhteisön ja suurimman osan
Euroopan talousalueesta sen perustamisen jälkeen. Käytännössä yhteisön ja ETA:n
markkinat olivat kokonaisuudessaan salaisen yhteistyön piirissä. Kartellin vakavuuden
laskemiseksi komissio katsoo sen vuoksi, että kartellin vaikutuspiiriin on kuulunut
koko yhteisö ja Euroopan talousalue.

(317) Tässä yhteydessä komissio ottaa huomioon kartellin vaikutuspiirissä olleen alueen,
toisin sanoen teollisuusputkiliiketoiminnan maantieteellisen laajuuden,
kokonaisuudessaan, ei kunkin yksittäisen yrityksen toiminnan alueellista ulottuvuutta
tai niiden johtoasemaa tietyissä maissa. Näin ollen OTK:n väitteet sen toiminnasta
Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Itävallassa ennen näiden maiden liittymistä
Euroopan talousalueeseen on hylättävä.

� Komission päätelmä kartellin vakavuudesta

                                                
292 Asia T-141/94, Thyssen Stahl v. komissio (Kok. 1999, s. II-347, 635�636 kohta).
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(318) Lisäksi komissio ottaa huomioon, että LWC on merkittävä teollisuuden ala, jonka
arvioitu markkina-arvo ETA:n alueella on 288 miljoonaa euroa. Arvio perustuu
asiakkailta perittyyn LWC-putkien kokonaishintaan vuonna 2000, joka oli viimeinen
täysi vuosi, jolloin kilpailusääntöjä rikottiin.293 Tämä luku on laskettu lisäämällä
osapuolten yhteenlaskettuihin liikevaihtoihin 25 prosentin osuus muiden tuottajien
osalta. Vuonna 2001 markkina-arvo oli alhaisempi, noin 250 miljoonaa euroa, kuten
väitetiedoksiannossa todetaan.

(319) Komissio ei voi hyväksyä osapuolten väitteitä siitä, ettei liikevaihto olisi
merkityksellinen tekijä arvioitaessa kyseisten yritysten merkitystä markkinoilla tai että
rikkominen koski vain tuotantomarginaalia, 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. vastaan
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.�294 Näin ollen nyt
käsiteltävässä asiassa putkien hinnan osaa koskeva sopimus on putkien hintoja
koskeva sopimus. Arvioitaessa rikkomisen kohteena olevan teollisuuden alan
taloudellista merkitystä ei olisi oikeutettua vähentää liikevaihdosta raaka-aineiden
hintaa riippumatta siitä, miten näiden raaka-aineiden hinta määräytyy.

(320)  Kaikki edellä esitetyt tekijät huomioon ottaen voidaan päätellä, että tämän päätöksen
kohteena olevat yritykset ovat rikkoneet perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ja
ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaa erittäin vakavalla tavalla.

21.2.2 Erilainen kohtelu

(321) 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
se vaikuttaa rikkomista estävästi. 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.

(322) Tämän useita yrityksiä koskevan asian ollessa kyseessä sakkojen perusmäärää
asetettaessa on tarpeen ottaa huomioon kunkin yrityksen erityinen painoarvo ja siten
kunkin yrityksen sääntöjenvastaisen toiminnan todellinen vaikutus kilpailuun. Tässä
yhteydessä erityinen painoarvo on erotettavissa yrityksen merkityksestä sen koon tai
taloudellisten voimavarojen perusteella. Se osa liikevaihdosta, joka tulee
kilpailusääntöjen rikkomisen kohteena olleista tavaroista, on omiaan osoittamaan

                                                
293 On huomattava, että osapuolten omat arviot ETA-alueen kokonaismarkkina-arvosta vuonna 2000

vaihtelevat 252 ja 343 miljoonan euron välillä.
294 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).
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kilpailusääntöjen rikkomisen laajuutta kyseisillä markkinoilla.295 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 käyttää markkinoilla, joihin rikkominen on vaikuttanut.296 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.

(323) Yrityksen suhteellisen merkityksen määrittämiseksi kyseisillä markkinoilla komissio
katsoo, että tässä asiassa perustaksi on asianmukaista ottaa kyseisten yritysten osuudet
LWC-putkien markkinoilla Euroopan talousalueella. Tätä näkemystä tukee se, että
kyseessä oli ennen kaikkea Euroopan talousalueen laajuinen kartelli, jonka tavoitteena
oli muun muassa vahvistaa hintoja ja jakaa markkinoita Euroopan talousalueella ja
vähemmässä määrin Itä-Euroopassa. Vertailu on tehty sen perusteella, kuinka suuri
osuus kullakin yrityksellä oli Euroopan talousalueen tuotemarkkinoista rikkomisen
viimeisenä täytenä vuonna (2000):

Taulukko 4

Koko ja suhteellinen merkitys LWC-putkien markkinoilla

Yritys Maailman-
laajuinen
kokonaisliike-
vaihto vuonna
2002 (milj.
euroa)

LWC-putkien
maailmanlaajuinen
liikevaihto (milj. euroa)
ja arvioitu
markkinaosuus vuonna
2000

LWC-putkien ETA:n
laajuinen liikevaihto
(milj. euroa) ja arvioitu
markkinaosuus vuonna
2000297

Wieland
Werke

0,95 [�] [�]

Outokumpu 5,56 [�] [�]

KME 2,05 [�] [�]

� Osapuolten väitteet

(324) KME väittää, että KME:n, TMX:n ja EM:n yhteenlaskettu markkinaosuus (KME-
ryhmittymällä oli [�] prosenttia Cuprocliman markkinaosuudesta vuosina 1994�
2001) antaa liioitellun kuvan KME-ryhmittymän suhteellisesta merkityksestä LWC-
putkien markkinoilla, sillä KME, TMX ja EM toimivat riippumattomina yrityksinä ja
kilpailivat toisiaan vastaan suurimman osan käsiteltävänä olevasta ajanjaksosta. Sen

                                                
295 Asia T-220/00, Cheil Jedang Corp. vastaan komissio (Kok. 2003, 91 kohta).
296 Asia C-185/95 P, Baustahlgewebe vastaan komissio (Kok. 1998, s. I-8417, 139 kohta).
297 Osapuolten omat arviot LWC-putkien ETA-markkinoiden kokonaisarvosta vuonna 2000 vaihtelevat

252 miljoonan ja 343 miljoonan euron välillä. Taulukossa esitetyt markkinaosuudet on laskettu
käyttämällä perustana komission arviota tästä markkina-arviosta vuonna 2000 (288 miljoonaa euroa),
joka perustuu osapuolten yhteenlaskettuihin liikevaihtoihin lisäämällä siihen 25 prosentin osuus muille
tuottajille (Cuprocliman osuus ETA:n kokonaismarkkinoista on arvioitu 75 prosentiksi).
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vuoksi se pyytää komissiota ottamaan huomioon, että KME-ryhmittymän suhteellinen
painoarvo oli ryhmittymän sisäisen kilpailun vuoksi huomattavasti pienempi ((248)
kappale).

(325) Wieland huomauttaa, että tuotemarkkinat ovat laajemmat kuin väitetiedoksiannossa
kuvaillut LWC-putkien markkinat, koska valssattuja LWC-putkia käytetään samaan
tarkoitukseen kuin suoria ilmastointi- ja jäähdytysputkia. Tällaisen teollisuusputket tai
ilmastointi- ja jäähdytysputket käsittävän laajemman markkinoiden määritelmän
perusteella Wielandin Euroopan talousalueen laajuinen markkinaosuus oli vuosina
1993/94�2000/01 vain [�] prosenttia.

Komission näkemys

(326) Komissio katsoo, että kartelliin osallistujien suhteellisen painoarvon arvioinnissa
kartellin vaikutuksen alaisena olleella maantieteellisellä alueella on yleisesti ottaen
aiheellista ottaa huomioon niiden kyseistä tuotetta koskevat markkinaosuudet
kilpailusääntöjen rikkomisen viimeisenä täytenä vuotena, joka nyt käsiteltävänä
olevassa asiassa oli vuosi 2000 (ks. (323) kappaleessa oleva taulukko 4).

(327) Komissio toteaa, että Cuprocliman yhteydessä tapahtunut rikkominen vaikutti LWC-
putkiin, jolloin sen ulkopuolelle jäivät muunlaiset teollisuusputket, esimerkiksi suorat
putket. Markkinaosuusluvuissa ei sen vuoksi Wielandin esittämistä perusteista
huolimatta oteta huomioon suoria ilmastointi- ja jäähdytysputkia. KME-ryhmittymän
markkinaosuus vuonna 2000 oli yhteenlaskettuna [30-50] prosenttia, joten se on
ylivoimaisesti suurin toimija LWC-putkien markkinoilla Euroopan talousalueella ja
sen vuoksi se sijoitetaan ensimmäiseen luokkaan. Outokummun ja Wieland Werken
markkinaosuuden sijoittuvat [10] ja [20] prosentin välille, joten ne sijoitetaan toiseen
luokkaan, joka koostuu keskikokoisiksi toimijoiksi LWC-putkien markkinoilla
Euroopan talousalueella katsotuista yrityksistä. Outokummun ja Wielandin
markkinaosuus on noin kolmasosa KME:n osuudesta, joten niiden sakkojen
perusmääräksi asetetaan 33 prosenttia KME:n määrästä.

(328) Edellä esitetyn perusteella asianmukainen lähtötilanne sakon laskemiseksi siten, että
kunkin yrityksen suhteellinen merkitys otetaan huomioon, on kunkin luokan osalta
seuraava:

� KME-ryhmittymä: 35 miljoonaa euroa

� Wieland Werke: 11,55 miljoonaa euroa

� Outokumpu: 11,55 miljoonaa euroa.

(329) Koska EM ja TMX muodostivat yhden yrityksen ajanjaksona 1988-1995 (johdanto-
osan (254) kappale), ne ovat yhteisvastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta tältä
ajalta. Samoin KME AG, EM ja TMX muodostivat yhden yrityksen (�KME-
ryhmittymä�) ajanjaksona 1995-2001 (johdanto-osan (255) kappale), joten ne ovat
yhteisvastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta tältä ajalta. Komissio ei sen vuoksi voi
ottaa mahdollista ryhmittymän sisäistä kilpailua huomioon arvioidessaan kartelliin
osallistujien suhteellista painoarvoa uudelleenjärjestelyn jälkeisenä ajanjaksona. Sitä
vastoin sakon perusmäärä jaeaan kahteen osaan, joista ensimmäinen koskee ajanjaksoa
1988-1995 ja toinen ajanjaksoa 1995-2001. Sakon ensimmäinen osa (17,5 miljoonaa
euroa) jaetaan kahteen yhtäsuureen osaan yhtäältä KME AG:n ja toisaalta EM:n ja
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TMX (solidaarisesti) kesken. Sakon toisesta osasta (17,5 miljoonaa euroa) KME AG,
EM and TMX vastaavat solidaarisesti.  Tämä jako johtaa seuraavaan lopputulokseen:

� 17,5 miljoonaa euroa KME-ryhmittymälle (solidaarisesti KME AG:n, TMX:n
ja EM:n kesken);

� 8,75 miljoonaa euroa KME AG:lle;

� 8,75 miljoonaa euroa EM:lle  ja TMX:lle (solidaaristesti).

21.2.3 Estävä vaikutus

Osapuolten väitteet

(330) Outokumpu väittää, ettei sille pitäisi määrätä kaksinkertaista sakkoa, vaikka se
osallistui samanaikaisesti sekä LWC-putkien että vesi- ja viemäriputkien kartelliin,
jotka molemmat johtuivat samasta ongelmasta, kupariputkialan huonosta
taloustilanteesta. Ei varsinkaan olisi oikeudenmukaista, että Outokummulle sakkoa
määrättäessä perusmääränä otettaisiin huomioon sen liiketoiminnan suurimman osa-
alueen liikevaihto (kuten Outokumpu Copper Products Oy:n liikevaihto Euroopassa)
sekä LWC-putkia että vesi- ja viemäriputkia koskevissa asioissa. Sen vuoksi
Outokumpu pyytää, että jos komissio aikoo määrätä sakot Outokummun kaikkien
kuparituotteiden alalla saavuttaman liikevaihdon perusteella sekä LWC-putkia että
vesi- ja viemäriputkia koskevissa asioissa, estävää vaikutusta koskevaa arviointia olisi
lievennettävä kaksinkertaisen sakon välttämiseksi. 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. Se katsoo tämän rankaisevan
epäoikeudenmukaisesti suuria, monilla markkinoilla toimivia yhtiöitä ja esittää, että
sakot olisi kohdistettava osallistumiseen ja vaikutukseen kyseisillä markkinoilla, ei
siihen, ovatko yhtiöt monialayhtymiä vai eivät.

(331) KME on väittänyt olevansa keskikokoinen yritys, jonka oikeudelliset ja taloudelliset
voimavarat ovat rajalliset. Wieland väittää olevansa huomattavasti pienempi kuin
KME ja Outokumpu.

Komission näkemys

(332) Varmistaakseen, että sakolla on riittävä estävä vaikutus suuriin yrityksiin ja että sen
yhteydessä otetaan huomioon se, että suurilla yrityksillä on oikeudelliset ja
taloudelliset tiedot ja infrastruktuuri, joiden avulla niiden on helpompi tunnistaa, että
niiden toiminta täyttää kilpailusääntöjen rikkomisen tunnusmerkit, ja ne ovat
paremmin tietoisia kyseisen toiminnan kilpailuoikeuden mukaisista seuraamuksista,
komissio voi mukauttaa sakon perusmäärää. Tätä varten yrityksen liikevaihto on luku,
joka antaa osoituksen yrityksen koosta ja sen taloudellisista voimavaroista, jotka on
tunnettava sen arvioimiseksi, onko sakolla estävä vaikutus.298

(333) Yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuin on hyväksynyt komission
lähestymistavan, jonka mukaan se soveltaa korotuskerrointa. Eräässä viimeaikaisessa

                                                
298 Asia T-220/00, Cheil Jedang Corp. vastaan komissio, tuomion 83 ja 96 kohta.
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tuomiossaan se totesi, että siltä osin kuin sakon määrään sovellettiin korotuskerrointa
2.5, jotta voitiin ottaa huomioon kantajan asema eurooppalaisena ryhmittymänä, tämä
painotus ei perustunut kantajan kokonaisliikevaihtoon, ja että korotuskertoimella 2.5 ei
ollut suhteellista yhteyttä kantajan liikevaihdon ja muiden yritysten
kokonaisliikevaihtojen väliseen eroon.299

(334) Näin ollen komissio pitää aiheellisena korottaa Outokummun sakon määrää ottaakseen
huomioon sen koon ja kokonaisresurssit. Tässä yhteydessä on aiheellista ottaa
huomioon ryhmittymän maailmanlaajuinen kokonaisliikevaihto (yli 5 miljardia euroa),
koska emoyhtiö (Outokumpu Oyj) aloitti kilpailusääntöjen rikkomisen vuonna 1988 ja
on omistanut 100 prosenttia OCP:n osakekannasta koko sen ajan kuin tämä on
osallistunut kartelliin. Näin ollen (328) kappaleessa Outokummulle määritettyä sakon
perusmäärää korotetaan 1.5:llä  eli 17,33  miljoonaan euroon.

21.2.4 Rikkomisen kesto

(335) Kuten (263) kappaleessa ja sitä seuraavissa kappaleissa esitetään, yritykset, joille tämä
päätös on osoitettu, eli Outokumpu-ryhmittymä, Wieland Werke, KME AG,
Tréfimétaux ja Europa Metalli syyllistyivät kilpailusääntöjen rikkomiseen, joka alkoi
viimeistään 3 päivänä toukokuuta 1988 ja jatkui ainakin 22 päivään maaliskuuta 2001.
Näin ollen kukin päätöksen kohteena olevista yrityksistä syyllistyi 12 vuotta ja 10
kuukautta kestäneeseen jatkuvaan kilpailusääntöjen rikkomiseen.

(336) KME väittää, että komission olisi noudatettava vuoden 2002 tiedonannossaan sakoista
vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa300

omaksumaansa linjaa, jota sovellettiin myös vuoden 1996 tiedonannossa, ja olla
nostamatta sakkojen määrää rikkomisen keston tai vakavuuden perusteella, jos yritys
toimittaa komissiolle näyttöä tosiseikoista, jotka eivät ennestään olleet tämän tiedossa.
KME:n mukaan rikkomisen kestosta olisi sen vuoksi vähennettävä sen osalta
toukokuun 1988 ja marraskuun 1992 välinen aika sekä vuodet 1997�1999, 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. Vuosien 1997�1999 osalta
KME väittää avustaneensa komissiota ratkaisevasti sen toteamisessa, etteivät
järjestelyt olleet kokonaan keskeytyksissä.

(337) Lisäksi KME viittaa asiaan luxemburgilaiset panimot301, jossa yli 14 vuotta
kestäneelle kartellille määrättyä sakkoa korotettiin vain 100 prosentilla, ja väittää sen
perusteella, että mahdollisen korotuksen olisi oltava alle 100 prosenttia.

(338) Ensinnäkin on todettava, että komission aiemmin noudattama päätösmenettely ei
itsessään ole sakkojen määrittämistä koskeva oikeudellinen kehys kilpailuoikeuden
alalla, koska tällainen kehys on määritetty ainoastaan asetuksessa N:o 17.302 Sen
vuoksi KME:n väite, joka on esitetty   (337) kappaleessa ja joka perustuu komission

                                                
299 Asia T-31/99, ABB Asea Brown Boveri Ltd. vastaan komissio (Kok. 2002, s. II-1881, 155 kohta;

kyseistä kohtaa ei ole suomenkielisessä toisinnossa).
300 Komission tiedonanto sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä kartelleja koskevissa

asioissa, EYVL C 45, 19.2.2002, s. 3, 23 kohta.
301 Komission päätös 2003/759 asiassa COMP/37.800 luxemburgilaiset panimot, EYVL L 253, 21.9.2002,

s. 21, 86 ja 97 kohta.
302 Asia T-23/99, LR AF vastaan komissio (Kok. 2002 sivu II-1705, 234 kohta).
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aiemmin tekemään päätökseen, on hylättävä. Komission nykyisin noudattama
toimintalinja kartelliasioissa on, että yli viisi vuotta kestäneen rikkomisen osalta se
korottaa sakkoja 10 prosentilla vuotta kohti. Tämä on johtanut yli 100 prosentin
kestoon perustuviin korotuksiin useissa viimeaikaisissa päätöksissä.303 Tässä asiassa,
jossa kartelli kesti 12 vuotta ja 10 kuukautta, komissio katsoo, että on asianmukaista
korottaa sakkoja 10 prosentilla vuotta kohti.

(339) Komissio hylkää myös KME:n väitteen, jonka mukaan komission olisi noudatettava
vuoden 2002 tiedonannossaan sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä
omaksumaansa linjaa ja olla pidentämättä rikkomisen kestoa tai lisäämättä sen
vakavuutta KME:n osalta niiltä rikkomisen ajanjaksoilta, jotka se ensimmäisenä tai
pääasiallisena lähteenä paljasti. KME ei ollut ensimmäinen yritys, joka toimitti tietoja
rikkomisen kestosta ja laajuudesta toukokuun 1988 ja marraskuun 1992 välisenä
aikana, koska Outokumpu oli jo paljastanut kartellin jatkuvuuden kyseisenä
ajanjaksona. Samoin ajanjakson 1997�1998 osalta komissio oli jo saanut
tarkastuksissaan näyttöä ennen kuin KME toimitti sille tietoja tältä osin. Tästä syystä
on asianmukaisempaa arvioida tätä väitettä jäljempänä sovellettaessa vuoden 1996
tiedonantoa sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä (21.6 jakso).

(340) Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että Wieland Werke, Outokumpu,
Tréfimétaux, Europa Metalli ja KME rikkoivat perustamissopimuksen 81 artiklan
1 kohtaa ja ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaa vähintään 3 päivästä toukokuuta
1988 22 päivään maaliskuuta 2001. Ne syyllistyivät jatkuvaan, pitkäaikaiseen, yli
12 vuotta ja 10 kuukautta jatkuneeseen kilpailusääntöjen rikkomiseen.

(341) Kuten (329) kohdassa esitetään, KME AG oli erillinen yritys EM:n ja TMX:n
muodostamasta yrityksestä ajanjaksolla 3 päivästä toukokuuta 1988 19 päivään
kesäkuuta 1995. Rikkomisen kestoon perustuva sakon korotus lasketaan siten erikseen
näille kahdelle yritykselle tältä seitsemän vuoden ja kahden kuukauden ajalta. Jäljellä
olevalta rikkomisen keston osalta 19 päivästä kesäkuuta 1995 22 päivään maaliskuuta
2001, eli viideltä vuodelta ja seitsemältä kuukaudelta korotus on yhteinen koko KME-
ryhmittymälle.

(342) Näin ollen rikkomisen vakavuuteen perustuvaa sakon perusmäärää korotetaan 125
prosentilla Outokummun ja Wieland Werken osalta, 55 prosentilla KME-ryhmittymän
osalta, ja 70 prosentilla yhtäältä KME AG:n osalta ja toisaalta EM:n ja TMX:n
muodostaman yrityksen osalta.

21.2.5 Rinnakkaisissa menettelyissä mahdollisesti määrättävät sakot

(343) KME ja Outokumpu ovat vaatineet komissiota ottamaan huomioon sen, että niille
saatetaan määrätä sakkoja myös rinnakkaisessa, kuparisia viemäriputkia koskevassa
asiassa COMP/E-1/38.069. Väitteensä tueksi KME viittaa komission tekemään
päätökseen erikoisgrafiitteja koskeneessa asiassa304, jossa eräälle yritykselle määrättyä
sakkoa alennettiin 33 prosenttia sen herkän taloudellisen tilanteen huomioon
ottamiseksi sekä siksi, että se oli hieman aikaisemmin saanut suuren sakon.

                                                
303 Ks. esim. asia COMP/E-1/37.519, Methionine, 2 päivänä heinäkuuta 2002 tehty päätös (ei vielä

julkaistu); COMP/E-1/37.370, Sorbates, 1 päivänä lokakuuta 2003 tehty päätös (ei vielä julkaistu);
COMP/E-1/37.956, Reinforcing bars,  17 päivänä joulukuuta 2002 tehty päätös (ei vielä julkaistu);

304 .Asia 37.667, 17 päivänä joulukuuta 2002 tehty päätös (ei vielä julkaistu), 58 kohta
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(344) Komission näkemyksen mukaan se, että sillä on tutkittavana useita kartelliasioita,
joissa samat yritykset ovat osallisina, ei estä sitä määräämästä tarvittaessa kustakin
rikkomisesta enimmäismäärän mukaista sakkoa, vaikka asioiden tutkinta olisi
käynnistetty kokonaisuutena ja asiat olisi erotettu myöhemmin toisistaan. Asioiden
erottamisesta päätettiin, kun kävi ilmeiseksi, että rikkomiset olivat erillisiä ja niihin
osallistui eri yrityksiä ja ne koskivat eri tuotteita. Joka tapauksessa, ellei riittävää
estävää vaikutusta ole vielä saavutettu, oletettu 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. Ellei näin toimita, yhteen tai useaan kartelliin osallistuneella yrityksellä ei olisi
mitään hävittävää liittyessään uusiin kartelleihin. Se voisi saada perusteetonta voittoa
muista kartelleista ilman riskiä saada sakkoa toiminnastaan. Kun sakko määrätään
kustakin kilpailusääntöjen rikkomisesta erikseen, tarkoituksena on estää tällainen
toiminta.

(345) On huomattava, että erikoisgrafiitteja koskevassa päätöksessä komissio pienensi
tietylle yritykselle määrätyn sakon määrää, koska tämä oli sekä hyvin vaikeassa
taloudellisessa tilanteessa että komissio oli melko äskettäin määrännyt sille
huomattavan sakon. Komissio katsoi, että kyseisissä nimenomaisissa olosuhteissa
täyden sakon määrääminen ei vaikuttanut välttämättömältä tehokkaan estävän
vaikutuksen varmistamiseksi. Päätelmässä otettiin erityisesti huomioon se, että
rikkomisen uusimiseen liittyvä raskauttava seikka ei koskenut kyseistä yritystä. Toisin
kuin mitä KME ehdottaa vastauksessaan väitetiedoksiantoon, kyseinen yritys ei ollut
herkässä vaan hyvin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Lisäksi sille oli määrätty
80,2 miljoonan euron sakko. Mikään näistä ehdoista ei täyty nyt tarkasteltavana
olevassa asiassa.

(346) Tässä vaiheessa komissio tekee vain tämän päätöksen ja jatkaa viemäriputkia
koskevan asian COMP/E-1/38.069 tutkintaa. Outokummun mainitsema tilanne ei sen
vuoksi vielä tule esiin tämän päätöksen yhteydessä. Sen vuoksi komissio ei harkitse
kasautuvien sakkojen kysymystä tässä asiassa.

19.1.2. Päätelmä sakkojen perusmääristä

(347) Edellä esitetyn perusteella komissio määrittää sakkojen perusmääräksi KME-
ryhmittymän osalta 27,13 miljoonaa euroa, Outokummun osalta 38,98 miljoonaa euroa
ja Wieland Werken osalta 25,99 miljoonaa euroa. KME-ryhmittymän sakon
perusmäärä ajanjaksolta 1988�1995 jaetaan yhtäältä KME AG:n (14,88 miljoonaa
euroa) ja toisaalta EM:n ja TMX:n kesken (14,88 miljoonaa euroa, solidaarisesti).

21.3 Raskauttavat olosuhteet

(348) Käsiteltävänä olevassa asiassa komissio havaitsi ainoastaan yhden raskauttavan
seikan, joka johtuu Outokummun toistuneesta kilpailusääntöjen rikkomisesta.
Outokumpu oli yksi yrityksistä, joille komission päätös 90/417/EHTY
ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt305 (jäljempänä
�ruostumatonta terästä koskeva asia�), oli osoitettu.

                                                
305 EYVL L 220, 15.8.1990, s. 28.
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(349) Outokumpu kuitenkin kiistää komission väitteen rikkomisen uusimisesta sillä
perusteella, että se oli yksi yrityksistä, jolle komission päätös ruostumatonta terästä
koskevassa asiassa oli osoitettu. Outokummun mukaan kyseisessä asiassa tilanne oli
hyvin erilainen, sillä Outokumpu toimi puolittain julkisessa tilanteessa valtion
vaikutusvallan alaisena ja siinä uskossa, että järjestelyillä oli julkinen hyväksyntä.
Lisäksi Outokumpu väittää, että komissio itsekin katsoi, ettei kyseessä ollut selkeä
kilpailusääntöjen rikkominen eikä määrännyt sakkoa.306 Outokumpu viittaa tässä
yhteydessä asiaan Thyssen, jossa 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.�307

(350) Lisäperusteena Outokumpu painottaa sitä, että kyseessä olivat eri liiketoiminta-alat, eri
yksiköt ja työntekijät eri toimipaikoissa ja että asiaan sovelletaan eri määräystä
(EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklaa). Sen vuoksi OTK:n mielestä näiden
kahden rikkomisen (toinen LWC-putkien jalostuksen ja toinen ruostumattoman
teräksen alalla) yhdistäminen saattaisi huonompaan asemaan yrityksen, jolla on useita
eri liiketoiminta-aloja, verrattuna pienempiin yrityksiin, jotka toimivat vain
kupariputkien alalla. OTK huomauttaa myös, että komission päätös ruostumattomasta
teräksestä tehtiin heinäkuussa 1990, noin kaksi vuotta teollisuusputkialan rikkomisen
alkamisen (toukokuussa 1988) jälkeen eikä sen vuoksi voi olla perustana aikaisempaa
ajanjaksoa koskevalle rikkomisen uusimiselle.

(351) Näin ollen 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 (LWC-putkia 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 monialayritys.308

(352) Komissio katsoo, että toistuva kilpailusääntöjen rikkominen on kyseessä silloin, kun
yritys, jolle on aikaisemmin osoitettu komission päätös sen vuoksi, että se on
syyllistynyt tiettyyn kilpailusääntöjen rikkomiseen, todetaan myöhemmin
vastuulliseksi 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 määrättäisikään. Komissio katsoo lisäksi, että koska ruostumattoman teräksen
alaa koskeva päätös tehtiin, kun teollisuusputkialan rikkominen oli jo alkanut,
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.

(353) Tämä päätös koskee samantyyppistä kilpailusääntöjen rikkomista kuin ruostumatonta
terästä koskeva asia, jossa oli kyse kiintiöiden ja hintojen sopimisesta tuotannon

                                                
306 Ks. ed., X jakso, 12 kohta.
307 Asia T-141/94, Thyssen Stahl AG vastaan komissio (Kok. 1999, s. II-347, 617�625 kohta (alleviivaus

lisätty).
308 Asia T-77/92, Parker Pen vastaan komissio (Kok. 1994, s. II-549, 94�95 kohta).
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rajoittamiseksi ja markkinoiden jakamiseksi.309 Tässä suhteessa riittää, kun todetaan,
että oikeuskäytännön mukaan EHTY:n perustamissopimuksen 65 artikla vastaa
perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa.310

(354) Outokumpu jatkoi teollisuusputkialan rikkomistaan 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. Sen vuoksi
estävä vaikutus on tulevaisuudessa varmistettava korottamalla sakon määrää nyt
käsiteltävänä olevassa asiassa. Rikkomisen vakavuutta Outokummun tapauksessa lisää
se, että sille on jo aikaisemmin osoitettu vastaavanlainen päätös, jossa sen todettiin
syyllistyneen samantyyppiseen rikkomiseen. Tämän raskauttavan seikan perusteella
Outokummulle määrättävän sakon perusmäärää korotetaan 50 prosenttia.

 21.4 Lieventävät seikat

(355) Komissio katsoo, että osapuolten esiin tuomista lieventävistä seikoista on aiheellista
arvioida seuraavissa kappaleissa käsitellyt väitteet.

� Järjestelyjen soveltamatta jättäminen käytännössä

(356) KME ja Wieland Werke ovat pyytäneet komissiota ottamaan lieventävänä seikkana
huomioon, ettei kartellia sovellettu täysimääräisesti. Koska järjestelyjen noudattamatta
jättämisestä ei rangaistu, poikkeaminen niistä oli väistämätöntä. KME ja Wieland
Werke mainitsevat useita komission asiakirja-aineistossa selostettuja tapauksia, joissa
järjestelyistä poikettiin tai asiakkaat vaihtelivat, sen osoittamiseksi, ettei kartellia
täysimääräisesti sovellettu.311 KME viittaa lisäksi NERAn tutkimukseen, jossa
osoitetaan, että KME:n markkinoilla noudattama hinnoittelupolitiikka oli
�kilpailuhenkistä�.

(357) Toisin kuin kartellin vaikutus markkinoilla, jota on arvioitava koko kartellin kannalta
kokonaisuutena, sopimusten soveltamista on arvioitava erikseen kunkin yrityksen
osalta. Sen määrittämiseksi, sovellettiinko sopimuksia käytännössä, on tarpeen
varmistaa, voidaanko kartellin jäsenten puolustuksekseen esittämien seikkojen
perusteella osoittaa, että ollessaan kilpailusääntöjä rikkovien sopimusten osapuolina ne
todella välttelivät sopimusten soveltamista toimimalla markkinoilla
kilpailuhenkisesti.312 Se, ettei yritys, jonka on osoitettu osallistuneen kilpailijoidensa
kanssa hintoja koskeneeseen salaiseen sopimukseen, ole toiminut markkinoilla koko
aikaa siten kuin kilpailijoiden kanssa on sovittu, ei välttämättä ole sakkojen suuruutta
määrättäessä lieventävänä huomioon otettava seikka. Yritys, joka kilpailijoidensa
kanssa tekemästään salaisesta sopimuksesta huolimatta noudattaa jokseenkin itsenäistä

                                                
309 Samantyyppisen rikkomisen käsitteen osalta, ks. asia T-203/01, Michelin v komissio (tuomion 284

kohta ja sitä seuraavat kohdat).
310 Ks. esim. asia T-141/94, Thyssen Stahl AG vastaan komissio (Kok. 1999, s. II-347, 258 kohta).
311 Ks. esimerkiksi asiakirja-aineiston sivut 7847, 8345, 8349, 8368, 8370, 9859, 9952, 9985�9986, 9988�

9989, 10038�10043, 10045�10046, 10049, 10078�10080, 10147, 10148�10150, 10190�10191, 21885
ja 23325.

312 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.
vastaan komissio (Kok. 2000, s. II-491, 4872�4874 kohta).
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toimintalinjaa markkinoilla, saattaa yksinkertaisesti yrittää käyttää kartellia
hyväkseen.313

(358) Näin ollen kunkin yksittäisen yrityksen olisi osoitettava, että se järjestelmällisesti ja
selkeästi pidättyi kilpailua rajoittavien sopimusten soveltamisesta. Pelkkää tietoa siitä,
että yritys olisi pettänyt muita kartellin jäseniä, ei sen vuoksi voida pitää lieventävänä
seikkana. Tässä tapauksessa on selvää, ettei yksikään osapuolista pidättäytynyt
järjestelmällisesti sopimusten soveltamisesta. Tämä ilmenee esimerkiksi tilanteista,
joissa tämän kartellin osanottajat yrittivät voittaa takaisin markkinaosuuksia tai
tilauksia, jotka ne olivat menettäneet joko hintakurin tai muiden osapuolten
järjestelyistä poikkeamisen seurauksena, kuten  (137) ja (140) kappaleessa osoitetaan.

(359) Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on myös niin, että tavoitehintoja ja muita
kaupallisia ehtoja koskevien sopimusten soveltaminen ei välttämättä edellytä näiden
hintojen ja ehtojen tarkkaa soveltamista. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen asiassa ADM antaman tuomion314 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 merkitse lieventävää seikkaa. Sen vuoksi voidaan katsoa, että sopimuksia
sovelletaan, kun osapuolet sopivat hinnoistaan tuodakseen nämä saisivat ne
lähemmäksi sovittua tavoitehintaa. Teollisuusputkien markkinoita koskevassa
kartellissa tilanne oli juuri tällainen.

(360) Nyt käsiteltävässä asiassa kartellipäätösten soveltaminen 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
todettu, että kukin kartelliin osallistunut yritys toimitti Cuproclima-yhdistykselle
säännöllisesti myyntitietonsa, vaihtoivat näitä tietoja keskenään ja vertailivat niitä
kokouksissaan, mikä sellaisenaan osoittaa, että kukin niistä sovelsi sopimusta
luottamuksellisten tietojen vaihdosta. Asiassa ADM315 vahvistetun periaatteen mukaan
on riittävää todeta, että ilmoittamalla toisilleen myyntimääränsä kartellin osanottajat
sovelsivat sopimusta riippumatta siitä, olivatko nämä tiedot oikeita.

(361) Kartellipäätösten soveltaminen varmistettiin myös kilpailijoiden välisellä tiheällä
yhteydenpidolla. Pitkäaikaisen kartellin olemassaoloaikana on pidettävä normaalina,
että siihen sisältyy ajanjaksoja, jolloin osallistujien välillä ilmenee jännitteitä ja
sovituista periaatteista poikkeamista, mitä esiintyi erityisesti vuoden 1993 tienoilla ja
vuosina 1997�1999.

(362) Hintasopimusten soveltamisen osalta komissiolla on näyttöä Wielandin sisäisistä
ohjeista toteuttaa hinnankorotus ((147) kappale), josta oli sovittu kilpailijoiden
välisessä kokouksessa, sekä Outokummun muistiinpanoista, joissa selvitetään
hintayhteistyön menestystä ja hinnankorotusten soveltamista ((129) kappale).

                                                
313 Asia T-308/94, Cascades SA vastaan komissio (Kok. 1998, s. II-925, 230 kohta).
314 Asia T-224/00, Archer Daniels Midland Company ym. vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Kok.

2003, 160 ja 271 kohta.
315 Asia T-224/00, Archer Daniels Midland Company ym. vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Kok.

2003, 279 kohta).
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(363) Vaikuttaa siltä, että joitakin sopimuksista sovellettiin toisia tehokkaammin.
Esimerkiksi Outokumpu ja KME sovelsivat toisinaan päätöksiä asiakkaiden
jakamisesta siten, että jotkin asiakkaat ohjattiin kääntymään toisen kartellin jäsenen
puoleen ilmoittamalla näille keinotekoisen korkea hinta tai vetoamalla kapasiteetin
rajoituksiin ((106) ja (107) kappale). Lisäksi keskinäisissä kokouksissaan osallistujat
tarkastelivat yhdessä säännöllisesti sopimustilannetta, jotta muiden asiakkaiden osalta
menetetyt myyntimäärät korvattaisiin ja jotta ne, jotka eivät olleet noudattaneet
asiakkaiden jakoa, voitiin velvoittaa selittämään toimensa ((160) kappale). Vaikuttaa
kuitenkin siltä, että asiakkaat vaihtelivat jossain määrin tuottajien kesken.316

(364) Komissio toteaa, että tämän päätöksen D osassa esitettiin näyttöä siitä, että
Outokumpu, Wieland Werke, KME, TMX ja EM sovelsivat useita
kartellisopimuksistaan käytännössä. Kyseistä lieventävää seikkaa ei sen vuoksi voida
soveltaa yhteenkään yrityksistä, joille tämä päätös on osoitettu.

� Kilpailusääntöjen rikkomisesta saadun edun rajallisuus

(365) Kaikki osapuolet väittävät, että sakkojen määrää olisi alennettava sen vuoksi, että ne
saivat kilpailusääntöjen rikkomisesta ainoastaan vähäisesti voittoa tai etteivät ne
saaneet siitä lainkaan taloudellista etua. Ne väittävät, että niiden Euroopan toiminnasta
saatu liikevoitto ei ollut tyydyttävä tai että siitä aiheutui tappiota. Lisäksi Wieland on
eri mieltä komission yleisistä toteamuksista, jonka mukaan oletettua markkinahintaa ei
voida määritellä, ja väittää, että komissiolla on velvollisuus arvioida oletettu hinta.
Elleivät osapuolet enää pysty esittämään näyttöä kilpailusääntöjen rikkomisesta
saadusta lisävoitosta, tästä ei voi aiheutua haittaa osapuolille, vaan todistustaakka on
komissiolla.

(366) Toisin kuin osapuolet esittävät, komission näkemyksen mukaan se, että kartellista ei
koidu hyötyä tai tällaiseen rikkomiseen osallistumisesta taloudellista etua, ei yleisesti
voi olla lieventävä seikka eikä vähentää rikkomisen vakavuutta. Kuten yhteisöjen
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, komissiolla ei �ole velvollisuutta ottaa
huomioon rikkomisesta saatua hyötyä�.317 On yleensä hankalaa määrittää, millaista
hyötyä mikäkin yritys on saanut osallistumisestaan rikkomiseen, ja näin olisi käynyt
erityisesti nyt tarkasteltavassa asiassa. 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, ovatko kartellin osapuolet saaneet siitä todellista voittoa.

(367) Komissio toteaa kuitenkin, että osapuolten väitteet, jotka perustuvat rikkomisen keston
kanssa eriaikaisiin tietoihin, ovat pätevyydeltään hyvin kyseenalaisia. Näin on
erityisesti, kun tiedossa on, kuten NERAn tutkimuksessa todettiin, että sektorin
kasvuvauhti hidastui merkittävästi ja muuttui negatiiviseksi rikkomisen päättymisen
jälkeisinä kuukausina, kun se sitä ennen oli jatkuvasti kasvanut ja rikkomisen viime
vuosina oli vallinnut jopa noususuhdanne.

                                                
316 Väitetiedoksiannon 203 kohta, alaviite 274; asiakirja-aineiston sivut 9849�51; väitetiedoksiannon 204

ja 206 kohta, alaviite 276; asiakirja-aineiston sivut 30927 ja 30956; väitetiedoksiannon 210 kohta,
alaviite 288; asiakirja-aineiston sivut 6365, 28196, 8373, 8374, 8370, 8375, 21879, 8334;
väitetiedoksiannon 214 kohta, alaviitteet 300 ja 301 sekä 215 kohta. Asiakirja-aineiston sivut 29853,
30957 ja 29645; asiakirja-aineiston sivut 7929; 23348, 21823, 30149�30150; väitetiedoksiannon 222
kohta, alaviitteet 311 ja 312; asiakirja-aineiston sivut 28189, 23325�6, 23328 ja 23050.

317 Asia T-23/99, LR AF vastaan komissio (Kok. 2002, s. II-1705, 268 kohta).
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(368) Olisi pidettävä mielessä myös se, että Wielandin mukaan kartellin tarkoituksena oli
pysäyttää hintojen lasku ((298) kappale). Se, että joinakin vuosina osallistujien
väitetään saaneen rikkomisesta vähäisempää taloudellista tai rahallista etua, sopii
yhteen tämän tavoitteen kanssa, erityisesti alalla, jolla korkeat toiminnan
lopettamisesta aiheutuvat kustannukset ovat suuret. Kilpailusääntöjen rikkomiseen
syyllistyneiden yritysten saamaa taloudellista tai rahallista etua ei voida rajoittaa
pelkästään huippuvoittoihin. Tappio, joka on pienempi kuin mitä se olisi ilman
kartellia, on sekin taloudellinen tai rahallinen etu.

(369) Lopuksi, toisin kuin Wieland esittää, jos komissio pystyisi osoittamaan, etteivät
kartellin osapuolet ole saaneet siitä etua ja ettei sakko ylitä rikkomisesta saatua etua, se
korottaisi sakon määrää, koska kyseessä olisi raskauttava seikka. Se, että komissio ei
pysty arvioimaan tällaisen edun määrää, ei muuta tätä lieventäväksi seikaksi. Toisin
sanoen raskauttavan seikan puuttumista ei voida pitää lieventävänä seikkana.

� Teollisuusputkialan taloudelliset vaikeudet

(370) Kaikki osapuolet ovat esittäneet, että huolimatta LWC-putkien markkinoiden
kasvusuhdanteesta ala on 1980-luvun lopulta saakka kärsinyt ylikapasiteetista. Alalle
tuli erityisesti 1990-luvun alkupuoliskolla monia uusia valmistajia, mikä johti hintojen
laskuun ja alhaiseen kannattavuuteen. Reaalihinnat laskivat koko teollisuusputkialalla
vuosina 1991�2001 noin [�] prosenttia. Osapuolet ovat esittäneet useita tutkimuksia
alan tilanteesta.318 Koska tälle toimialalle tyypillisiä ovat toiminnan lopettamisesta
aiheutuvat korkeat kustannukset, mikä tekee rakenneuudistusten toteuttamisesta
vaikeaa, KME on sulkenut useita tuotantolaitoksia ja vähentänyt tuhansia työpaikkoja.

(371) Komissio painottaa sitä, että pyrkiessään selviytymään vaikeissa markkinaolosuhteissa
tai kysynnän supistuessa yritysten on käytettävä ainoastaan kilpailusääntöjen mukaisia
keinoja. Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen eivät missään nimessä ole
sääntöjen mukaisia keinoja kamppailussa vaikeita markkinaolosuhteita vastaan.
Yrityksillä ei ole myöskään oikeutta jättää yhteisön kilpailusääntöjä huomioimatta
väitetyn ylikapasiteetin vuoksi. Sen vuoksi komissio katsoo, ettei tilanne, johon
Outokumpu, Wieland ja KME vetoavat, ole lieventävä seikka.

(372) Komissio toteaa kuitenkin, että tilannetta kuparisten teollisuusputkien alalla ei voida
verrata komission asioissa Seostelisä319 ja Saumattomat teräsputket320 tekemissä
päätöksissä kuvattuihin 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

                                                
318 Asiakirja-aineiston sivut 28174, 28224�28403, 30628�30637.
319 Komission päätös 98/247/EHTY, EYVL L 100, 1.4.1998, s. 55, 83�84 kohta (Acerinoxille myönnetyn

sakon alennuksen yhteydessä otettiin huomioon muitakin lieventäviä seikkoja kuin taloudellinen
kriisitilanne).

320 EUVL L 140, 6.6.2003, s. 1, 168�169 kohta.
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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
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).

(373) Seostelisä-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).

(374) Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa KME:n pyynnöstä laaditun, teollisuusputkialan
tilannetta analysoivan NERAn tutkimuksen mukaan vuosittainen kasvuvauhti oli
vuosina 1991�2000 ollut [�] prosenttia. Tämä merkitsee yli [�] prosentin kasvua
koko jakson aikana. Suurimmissa jäsenvaltioissa vuosittaiset kasvuvauhdit vuosina
1991�2000 olivat tutkimuksen mukaan Saksassa noin [�] prosentti, Italiassa
[�] prosenttia, Ranskassa [�] prosenttia, Yhdistyneessä kuningaskunnassa
[�] prosenttia ja Espanjassa [�] prosenttia. Tarkemmin sanottuna sisältä uritettujen
putkien ja sileiden LWC-putkien kulutus oli tutkimuksen mukaan noususuunnassa
vuosina 1991�2000, erityisesti Saksassa ja Italiassa, mutta kyseinen suuntaus
keskeytyi vuonna 2001. Sen lisäksi, että vuoden 2001 ensikuukausien jälkeen alkava
jakso ei kuulu rikkomisajanjakson piiriin, on kiinnostavaa havaita kysynnän laskun
seuraukset NERAn tutkimuksen kuvaamina; sen mukaan kuparisten teollisuusputkien
kysynnän vuosina 2001 ja 2002 tapahtuneen laskun kielteisiä seurauksia on pahentanut
vielä vuosina 2000�2002 toteutunut kapasiteetin lisäys. Tutkimuksessa todetaan, että
KME:n sisäisten arvioiden mukaan Euroopan neljän suurimman kuparisten
teollisuusputkien tuottajan (Halcor, Outokumpu, Wieland Werke ja KME) kapasiteetti
kasvoi 17 prosenttia vuosina 2000�2002, 162 tuhannesta 189 tuhanteen tonniin. Sen
mukaan kapasiteetin lisäys johtui kysyntähuipun aikana vuosien 1999 ja vuoden 2001
alkukuukausien välillä toteutetuista investoinneista (alleviivaus komission lisäämä).
Tämä näyttää yhteneväiseltä Outokummun analyysin kanssa; siinä esitetään
markkinoiden aktiivisten toimijoiden vaikuttaneen ylikapasiteetin syntymiseen tai
edistämiseen, sillä ne yrittivät hyötyä alan laajentumisesta 1990-luvun alusta lähtien.

(375) Komission on sen vuoksi pääteltävä, että ala ei tässä asiassa ollut kilpailusääntöjen
rikkomisen aikana samanlaisessa kriisissä kuin edellä mainituissa asioissa kyseessä
olleet alat, joten sakkojen alentaminen ei ole perusteltua.

� Vähittäinen ajautuminen sääntöjenvastaiseen toimintaan

(376) Wieland vetoaa lieventävänä seikkana siihen, että kartellikäyttäytyminen alkoi ja
tiivistyi vuosien kuluessa vähitellen Cuproclima-yhdistyksen lainmukaisten
toimintojen ohessa. Wielandin mukaan lainmukaisista neuvotteluista
kilpailunvastaisiin keskusteluihin siirtyminen oli epäselvä eikä niiden välinen ero ollut
aina ilmeinen muille kuin lakimiehille.
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(377) Komissio hylkää tämän väitteen. Cuprocliman jäsenten on vahvistettu aloittaneen
hintayhteistyön toukokuuhun 1988 mennessä tavoitteenaan hallita yhdessä LWC-
putkien markkinoita ((125) ja (129) kappale). Osallistujien pyrkimykset salata
kokouksissa käydyt keskustelut rikkomisjakson alussa osoittavat myös, että osallistujat
tiesivät alusta lähtien keskustelujensa sääntöjenvastaisesta luonteesta, kuten (124)
kappaleesta ilmenee. Sakkojen laskemisen kannalta ei voida pitää lieventävänä
seikkana sitä, että kartellitoiminta muuttui vähitellen tiiviimmäksi, ulottuen
markkinaosuuksien jakoon vasta 1993.

� Rikkomisen lopettaminen

(378) KME ja Wieland väittävät, että komission olisi otettava huomioon se seikka, että ne
lopettivat kartelliin osallistumisen välittömästi yllätystarkastusten jälkeen ja ennen
komission 11 artiklan mukaista tietopyyntöä.

(379) Komissio katsoo, että sääntöjenvastaisen toiminnan välitöntä lopettamista ei yleensä
voida pitää lieventävänä seikkana kartelliasioissa, joissa on kyse tahallisesta
kilpailusääntöjen rikkomisesta. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
mukaan yrityksen reaktiota sen toimintaa koskevan tutkimuksen aloittamiseen voidaan
arvioida ainoastaan ottamalla huomioon tapauksen erityisen asiayhteyden eikä
komissiolta voida pääsääntöisesti edellyttää, että se joko pitäisi rikkomisen jatkamista
raskauttavana seikkana tai sen lopettamista lieventävänä seikkana.321

(380) KME:n ja Wielandin rikkomisen lopettamiseen perustuvat vaatimukset sakkojen
alentamisesta on siten hylättävä.

� Kilpailusääntöjen noudattamisohjelma

(381) Kaikki osapuolet ovat pyytäneet komissiota ottamaan huomioon, että ne ovat ottaneet
käyttöön kilpailusääntöjen noudattamista koskevan ohjelman.

(382) 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. Sen vuoksi
pelkästään se, että komissio on joissakin aikaisemmissa päätöksissään ottanut
kilpailusääntöjen noudattamisohjelman toteuttamisen huomioon lieventävänä
seikkana, ei tarkoita, että sen olisi toimittava samoin kaikissa asioissa322, varsinkaan,
jos kyseessä on selkeä perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan
sekä ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan rikkominen, kuten nyt
käsiteltävänä olevassa asiassa.323

(383) Komissio ei sen vuoksi hyväksy vaatimuksia ottaa kilpailusääntöjen
noudattamisohjelman käyttöönottaminen huomioon lieventävänä seikkana.

                                                
321 Asia T-31/99, ABB Asea Brown Boveri Ltd. vastaan komissio (Kok. 2002, s. II-018, tuomion 213 kohta;

kyseistä kohtaa ei ole suomenkielisessä toisinnossa).
322 Asia T-7/89, Hercules Chemicals vastaan komissio (Kok. 1991, s. II-1711, 357 kohta), joka

vahvistettiin asiassa C-51/92 P, Hercules Chemicals vastaan komissio tehdyn muutoksenhaun
yhteydessä (Kok. 1999, s. I-4235).

323 Asia T-224/00, Archer Daniels Midland Company ym. vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Kok.
2003, 280 kohta).



90  

� Yhteistyö sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä vuonna 1996
annetun tiedonannon ulkopuolella

(384) Komissio toteaa, että toisin kuin sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä
vuonna 2002 annetun tiedonannon 23 kohdassa mainitaan, sakon alentamista
pyytävälle yritykselle ei vuonna 1996 annetun vastaavan tiedonannon mukaan
myönnetä erityistä korvausta, vaikka se paljastaisi tosiseikkoja, jotka eivät
aikaisemmin olleet komission tiedossa ja jotka vaikuttavat kartellin vakavuuteen tai
kestoon. Näin ollen on asianmukaista käsitellä tällaista yhteistyötä lieventävien
seikkojen yhteydessä.

(385) Kun KME:n väitteet siitä, että se olisi ollut ensimmäinen tai pääasiallinen yritys, joka
toimitti komissiolle ratkaisevaa näyttöä tietyiltä rikkomisen ajanjaksoilta, on hylätty
(339) ja (417)�(420) kappaleessa, komissio katsoo, että Outokummulle voidaan täyttää
tältä osin soveltaa lieventävää seikkaa. Outokumpu paljasti ensimmäisenä
teollisuusputkialan kartellin koko keston. Sen todistusaineiston perusteella, jonka
komissio sai sakon määräämättä jättämistä pyytävältä yritykseltä ((394) kappale) ja
tarkastuksistaan ((400) kappale) ennen kuin Outokumpu esitti sakon alentamista
koskevan pyyntönsä, komissio olisi voinut näyttää toteen jatkuvan kilpailusääntöjen
rikkomisen toukokuusta 1994 toukokuuhun 1998, mikä vastaa vain neljän vuoden
kestoa. Outokummun yhteistyön perusteella komissio pystyi osoittamaan, että kartelli
oli olemassa toukokuusta 1988 maaliskuuhun 2001, joten kartellista tuli pitkäkestoinen
kilpailusääntöjen rikkominen (340).

(386) Komissio katsoo, ettei Outokumpu voi kärsiä vahinkoa siitä, että se teki komission
kanssa yhteistyötä, eikä sille näin ollen voida määrätä korkeampaa sakkoa kuin mitä se
olisi joutunut maksamaan, jollei se olisi tehnyt tätä yhteistyötä. Tästä syystä
Outokummun sakon perusmäärästä vähennetään 22,22 miljoonan euron suuruinen
kertasumma siten, että tämä sakon määrä on sama kuin se, joka Outokummulle olisi
määrätty neljä vuotta kestäneestä rikkomisesta.

(387) Edellä esitetyn perusteella Outokummun sakon perusmäärästä vähennetään 22,22
miljoonaa euroa tehokkaasta yhteistyöstä sakkojen määräämättä jättämisestä tai
lieventämisestä vuonna 1996 annetun tiedonannon ulkopuolella.

21.5 Liikevaihdon 10 prosentin rajan soveltaminen

(388) KME väittää, että sakon 10 prosentin enimmäismäärän määrittämiseksi KME:n osalta
käytettävä luku on sen vuoden 2002 maailmanlaajuinen lisäarvon (toisin sanoen
jalostusarvon) mukainen liikevaihto eikä sen konserniliikevaihto, joka perustuu
täyteen hintaan (lisäarvoon ja metallin hintaan). KME väittää lisäksi, että 10 prosentin
rajaa liikevaihdosta on sovellettava ennen sakkojen mahdollista lieventämistä ja että
sitä on sovellettava sekä teollisuusputkia että viemäriputkia (COMP/E-1/38.069)
koskevissa asioissa määrättävien sakkojen yhteissummaan.

(389) Outokumpu väittää edellä   (238) ja (239) kappaleessa esitetyistä syistä, että olisi
epäoikeudenmukaista ja suhteetonta, jos komissio tarkastelee sakkoa määrätessään
liikevaihtoa, joka on suurempi kuin Outokumpu Copper Products Oy:n Euroopan
liikevaihto.

Komission näkemys
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(390) Jalostusarvon mukaista liikevaihtoa koskevan KME:n väitteen osalta viitataan   (319)
kappaleessa esitettyyn. Liikevaihto heijastaa asiakkailta veloitettua määrää ja on sen
vuoksi huomioon otettava luku.

(391) Mahdolliset lieventävät tai raskauttavat seikat huomioon ottaen laskettu sakon määrä
ei saa ylittää 10 prosenttia kyseessä olevan yrityksen maailmanlaajuisesta
liikevaihdosta. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan komission ei tarvitse rajoittaa
sakon enimmäismäärää 10 prosenttiin asianomaisen tuotteen ja maantieteellisten
markkinoiden liikevaihdosta, vaan liikevaihdolla tarkoitetaan kyseisen yrityksen
kokonaisliikevaihtoa.324

(392) Komissio viittaa   (344) kappaleessa esitettyihin perusteluihin ja kumoaa väitteet siitä,
että 10 prosentin liikevaihtorajaa pitäisi soveltaa teollisuusputkia ja viemäriputkia
koskevissa asioissa asetettavien sakkojen yhteismäärään. Se, että komissiolla on
tutkittavana useita kartelliasioita (vaikka asioiden tutkinta käynnistettiin
kokonaisuutena ja asiat myöhemmin erotettiin toisistaan), ei estä sitä määräämästä
tarvittaessa kustakin rikkomisesta enimmäismäärän mukaista sakkoa.

21.6 Vuonna 1996 annetun sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä
koskevan tiedonannon soveltaminen

(393) Tämän päätöksen kohteena olevat yritykset ovat tehneet yhteistyötä komission kanssa
kilpailusääntöjen rikkomista koskevan tutkimuksen eri vaiheissa, jotta niille voitaisiin
myöntää sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä kartelleja koskevissa
asioissa vuonna 1996 annetussa komission tiedonannossa määritelty suopea kohtelu.
Sen vuoksi komissio tarkastelee seuraavassa jaksossa, täyttävätkö asianosaiset edellä
mainitussa tiedonannossa määrätyt ehdot.

(394) Alustavana huomautuksena komissio toteaa, että Desnoyersin nykyinen emoyhtiö
Mueller oli ensimmäinen yritys, joka ilmoitti komissiolle 1990-luvun puolivälissä
toimineesta, ETA-markkinoihin vaikuttaneesta kartellista LWC-putkien alalla.
Muellerin 12 päivänä maaliskuuta 2001, ennen komission tutkimusta, esittämän
asiakirjanäytön ja lausunnon pohjalta komissio pystyi toteamaan, että vuosina 1995 ja
1996 oli järjestetty useita kartellikokouksia, ja sai selville niiden sisällön sekä
osanottajat, minkä perusteella se voi myös tehdä tarkastuksensa 22 päivänä
maaliskuuta 2001 sekä sen jälkeen. Muellerin ei kuitenkaan voida katsoa olevan
vastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta tässä tapauksessa, koska se ei suoraan
osallistunut kyseiseen kartelliin, eikä komissiolla ole näyttöä Desnoyerin
osallistumisesta kyseiseen rikkomiseen toukokuun 1997 jälkeen, kun Mueller oli
hankkinut sen omistukseensa. Vastuu Desnoyersin menettelystä ennen kuin Mueller
osti sen pysyy siten Desnoyersilla.325 Desnoyerin osalta komissio ei kuitenkaan ole
aloittanut menettelyä, koska sen rajoitettu osallistuminen kartelliin jatkui ainoastaan
hieman yli vanhentumisajan kannalta merkityksellisen ajankohdan (22 päivä
maaliskuuta 1996), se vetäytyi vapaaehtoisesti kartellista vuonna 1996, ja se on
nykyisin selvitystilassa vuonna 2002 aloitetun konkurssimenettelyn seurauksena
(johdanto-osan (90)- (92) kappale)).

                                                
324 Asia T-220/00, Cheil Jedang Corp. vastaan komissio (Kok. 2003, 60 kohta); yhdistetyt asiat 100/80�

103/80, SA Musique Diffusion française ym. vastaan komissio (Kok. 1983, s. 1825, 119 kohta); asia T-
43/92, Dunlop Slazenger vastaan komissio (Kok. 1994, s. II-441, 160 kohta) ja asia T-144/89, Cockerill
Sambre vastaan komissio (Kok. 1995, s. II-947, 98 kohta).

325 See  Case C-279/98 P, Cascades, paragraphs 78-80.
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21.6.1. Outokumpu

(395) 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.

(396) Outokummun esittämät asiakirjatodisteet, yrityksen lausunnot ja todistajanlausunnot
kattavat vuodet 1988�2001. Muistiossaan, joka oli päivätty 30 päivänä toukokuuta
2001, Outokumpu esitti kuvauksen kartellista sekä luettelon, joka ei ollut tyhjentävä,
Cuprocliman piirissä järjestetyistä monenvälisistä kokouksista (sisältäen päivämäärät,
paikat ja osallistujat) sekä muita asiakirjoja, jotka se oli löytänyt sisäisessä
tarkastuksessaan. Se kuvasi myös työntekijöidensä toimistoissa tehtyjen tarkastusten
yhteydessä löydettyjen käsinkirjoitettujen muistiinpanojen ja muiden asiakirjojen
taustaa, minkä perusteella nämä asiakirjat voitiin liittää tiettyihin kartellitapahtumiin.
Näiden asiakirjojen ja lausuntojen täydennykseksi Outokummun työntekijät antoivat
suullisia selvityksiä haastatteluissa, jotka järjestettiin komission kutsusta Brysselissä
5 päivänä kesäkuuta 2002 ja 4 päivänä helmikuuta 2003, sekä esittivät 8 päivänä
lokakuuta 2002 päivätyn vastauksen komission tietopyyntöön, joka oli lähetetty sille
haastattelujen jälkeen. On huomattava, että 4 päivänä helmikuuta 2003 järjestetyt
haastattelut oli alun perin suunniteltu pidettäviksi kesäkuussa 2002, ja Outokummun
työntekijät olivat antaneet suostumuksensa osallistua haastatteluihin jo tuolloin, mutta
komissio lykkäsi näiden työntekijöiden kuulustelua sisäisten syidensä vuoksi. Tätä
seikkaa ei tulkita Outokummun vahingoksi.

(397) Komissio toteaa, että Outokummun toukokuussa 2001 esittämään ensimmäiseen
asiakirja-aineistoon liitettyyn kokousluetteloon sisältyi aukkoja eräiden rikkomisen
jaksojen osalta (erityisesti vuodet 1989�1991 ja 1997�1999). Outokumpu kuitenkin
täytti nämä aukot myöhemmin tyydyttävässä määrin sen edustajien muistikuvilla
kyseisinä ajanjaksoina järjestetyistä kokouksista, ja erityisesti lausunnoilla, joissa
vahvistettiin, että kartellikokouksissa noudatettiin samanlaista kaavaa:
syyskokouksessa määritettiin tavoitehinnat ja kevätkokouksessa valvottiin niiden
noudattamista. Lausuntojen mukaan tätä kaavaa toteutettiin säännöllisesti vähintään
kahdesti vuodessa vuodesta 1988 lähtien, lukuun ottamatta �hiljaista kautta� vuosina
1997�1999. Se seikka, etteivät Outokummun edustajat enää muistaneet tarkasti
kaikkia koko kilpailusääntöjen rikkomisen aikana pidettyjä kartellikokouksia ei muuta
komission päätelmää, jonka mukaan Outokummun harjoittama yhteistyö oli
täysimääräistä.

(398) Outokummun yhteistyö tässä asiassa alkoi lähes puolitoista vuotta ennen muita
osapuolia. Komissio katsoo sen vuoksi, että Outokummun aikaisessa vaiheessa
tarjoama yhteistyö auttoi komissiota ymmärtämään rikkomisen kokonaiskuvaa
paremmin ja tulkitsemaan tarkastuksissa saatuja asiakirjoja. Tiedot, jotka Outokumpu
esitti asiakirjatodisteiden, yrityksen lausuntojen ja johtohenkilöiden haastattelujen
muodossa, olivat yksityiskohtaisia ja komissio käytti niitä laajalti tutkimuksensa
kuluessa. Tietoja käytettiin myös laadittaessa tietopyyntöjä, joilla oli merkittävä osuus
siinä, että Wieland Werke ja KME myönsivät osallistumisensa kartelliin. Näin ollen
Outokumpu avusti komissiota merkittävästi tämän päätöksen perustana käytettyjen
tosiseikkojen vahvistamisessa.
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(399) Outokumpua ei voida kokonaan vapauttaa sakosta eikä sille voida myöntää hyvin
huomattavaa, vähintään 75 prosentin alennusta sakosta sakkojen määräämättä
jättämisestä tai lieventämisestä vuonna 1996 annetun tiedonannon B jakson
mukaisesti. Tarkemmin sanoen se ei täytä tiedonannon B jakson a kohdassa esitettyä
edellytystä, sillä se ei ilmoittanut komissiolle kartellista ennen kuin komissio ryhtyi
asiaa koskeviin tutkimuksiin, joista määrättiin komission päätöksellä.

(400) Outokummulle ei myöskään voida myöntää huomattavaa, 50�75 prosentin suuruista
alennusta sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä vuonna 1996 annetun
tiedonannon C jakson mukaisesti, koska komission päätöksellään määräämissä
tutkimuksissa saatiin riittäviä todisteita päätöksen tekemiseen johtavan menettelyn
aloittamiseksi tässä asiassa. Tarkastuksista saatiin suoraa näyttöä kartellista
pääasiallisesti ajanjaksolta toukokuusta 1994 toukokuuhun 1998. Vaikka tätä
ajanjaksoa edeltävää ja sen jälkeistä aikaa koskevat todisteet, joihin sisältyi
ensimmäistä komission tiedossa olevaa kartellikokousta koskevia asiakirjoja, ja muut
tiedot olivat ainoastaan satunnaisia, komissio katsoo, että se olisi voinut aloittaa
menettelyn tässä asiassa ja näyttää toteen jatkuvan kilpailusääntöjen rikkomisen
vuodesta 1994 vuoteen 1998 ilman Outokummun yhteistyötä. Koska Outokumpu
kuitenkin ensimmäisenä paljasti kilpailusääntöjen rikkomisen koko keston ja
jatkuvuuden, tämä otettiin lieventävänä seikkana huomioon yhteistyönä, joka tapahtui
vuonna 1996 annetun sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annetun
tiedonannon ulkopuolella ((384)-(387) kappale).

(401) Sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä vuonna 1996 annetun
tiedonannon D jakson mukaan yritykselle, joka ei täytä kaikkia B ja C jaksossa
asetettuja edellytyksiä, voidaan silti myöntää merkittävä, suuruudeltaan 10�50
prosentin alennus siitä sakon määrästä, joka sille olisi muuten määrätty. Komissio
toteaa, että ennen kuin väitetiedoksianto annettiin tiedoksi, Outokumpu myötävaikutti
olennaisesti kilpailusääntöjen rikkomisen toteennäyttämiseen, ja ilmoitti komissiolle
väitetiedoksiannon saatuaan, ettei se olennaisesti kiistä niiden seikkojen olemassaoloa,
joihin komission esittämät syytökset perustuvat. Näin ollen Outokumpu täyttää
sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä vuonna 1996 annetun
tiedonannon D jaksossa asetetut edellytykset, joten sille voidaan myöntää merkittävä
alennus sakosta (10�50 prosenttia).

(402) Sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä vuonna 1996 annetun
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.

(403) Näin ollen Outokummulle määrätyn kokonaissakon suuruus on 18,13 miljoonaa euroa.

21.6.2. Wieland Werke

(404) Komissio ottaa huomioon, että Wieland Werke ei ryhtynyt yhteistyöhön komission
kanssa ennen kuin se vastasi sille heinäkuussa 2002 osoitettuun, 11 artiklan mukaiseen
tietopyyntöön. Tämä on sitäkin merkittävämpää, kun otetaan huomioon, että
komission päätöksellä määrätyt paikan päällä tehdyt tarkastukset toteutettiin jo
maaliskuussa 2001, joten Wieland oli tietoinen komission tutkimuksesta, mutta se ei
tarjoutunut tekemään yhteistyötä aikaisemmassa vaiheessa, ennen kuin komissio
ryhtyi uudelleen virallisesti toimenpiteisiin. Sen esittämä sakkojen määräämättä
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jättämistä tai lieventämistä koskeva pyyntö ei sen vuoksi ollut täysin oma-aloitteinen,
ja se esitettiin vasta suhteellisen myöhäisessä vaiheessa, noin puolitoista vuotta
komission maaliskuussa 2001 tekemien tarkastusten jälkeen. Suuri osa esitetyistä
tiedoista oli vastauksia heinäkuussa 2002 esitettyyn, 11 artiklan mukaiseen
tietopyyntöön ja sen vuoksi ne kuuluvat yritykselle asetuksen N:o 17 11 artiklassa
säädetyn velvoitteen piiriin vastata näihin tietopyyntöihin täysimääräisesti.

(405) Komissio kuitenkin myöntää, että Wieland Werken komission 11 artiklan mukaiseen
tietopyyntöön antama vastaus, jossa se myös haki sakkojen määräämättä jättämistä tai
lieventämistä, oli laajempi kuin sen vastausvelvollisuus edellytti. Siihen sisältyi
erittäin yksityiskohtainen luettelo Cuprocliman kokouksista sen perustamisesta vuonna
1985 lähtien (siinä ei kuitenkaan mainittu kilpailunvastaisia piirteitä sisältäneitä
kokouksia), kuvaus kartellin toiminnasta Cuprocliman yhteydessä sekä laajat
selvitykset useista komission tarkastuksessaan löytämien asiakirjojen taustoista. Näin
ollen komissio katsoo, että Wieland Werkellä oli merkittävä osuus rikkomisen
olemassaolon vahvistamisessa ennen väitetiedoksiannon lähettämistä, mistä sille olisi
annettava asianmukainen tunnustus. Komissio toteaa kuitenkin, että Wieland muisti
sakkojen alentamista koskevassa pyynnössään, että kartellitoiminta alkoi vasta vuoden
1993 tienoilla, kun taas muut osapuolet paljastivat kartellin alkaneen 1980-luvun
loppupuolella.326 Wieland ei ole väitetiedoksiantoon antamassaan vastauksessa
kiistänyt kilpailusääntöjen rikkomisen alkamisajankohtaa.

(406) Saatuaan väitetiedoksiannon Wieland Werke ilmoitti komissiolle, että se ei kiistä
niiden seikkojen olemassaoloa, joihin komission esittämät väitteet perustuvat.

(407) Komissio toteaa, että Wieland Werke ei ollut ensimmäinen yritys, joka esitti
komissiolle ratkaisevat todisteet teollisuusputkialan kartellista, kuten sakkojen
määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä vuonna 1996 annetun tiedonannon
B jakson b kohdassa edellytetään, eikä se sen vuoksi täytä C jaksossa esitettyjä
edellytyksiä, joissa viitataan B jakson b�e kohdassa esitettyihin edellytyksiin. Vuoden
1996 tiedonannon D jakson mukaan 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.

(408) Harkittuaan kaikkia näitä olosuhteita komissio katsoo, että Wieland Werken voidaan
päätellä täyttävän sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevan vuonna
1996 annetun tiedonannon D jakson 2 kohdan ensimmäisessä ja toisessa
luetelmakohdassa määrätyt ehdot ja alentaa sille määrättävää sakkoa 20 prosenttia
siihen sakkoon nähden, joka sille olisi määrätty, jollei se olisi tehnyt yhteistyötä
komission kanssa.

(409) Näin ollen Wieland Werkelle määrätyn kokonaissakon suuruus on 20,79 miljoonaa
euroa.

21.6.3 KME

(410) KME väittää täyttävänsä sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä
vuonna 1996 annetun tiedonannon D jaksossa esitetyt edellytykset sakkojen

                                                
326 Vaikka Wielandin luettelo Cuprocliman kokouksista kattaa vuodet 1985�2001, se ei ole esittänyt

mitään tietoja kokousten mahdollisista kilpailunvastaisista tarkoituksista tai niissä käsitellyistä
kilpailunvastaisista asioista ennen vuotta 1993.
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alentamiseksi enintään 50 prosentilla. Se viittaa komission päätökseen asiassa
Aminohapot327 ja esittää, että tiedonannon D jaksoa sovellettaessa on epäolennaista,
että se teki yhteistyötä 11 artiklan mukaisen komission pyynnön jälkeen. Se katsoo
tehneensä vapaaehtoista yhteistyötä, sillä se esitti täysimääräiset vastaukset eräisiin
kysymyksiin, joihin sillä ei ollut Orkem-säännön328 perusteella oikeudellista
velvollisuutta vastata, ja antoi komission tietopyynnössä esitettyjä kysymyksiä
laajempia tietoja. Tässä yhteydessä KME huomauttaa myös, että sillä, että Wieland
antoi vastauksensa 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön kaksi viikkoa ennen KME:tä,
ei pitäisi olla merkitystä sakon alennuksen arvioimiselle sakkojen määräämättä
jättämisestä tai lieventämisestä vuonna 1996 annetun tiedonannon D jakson
mukaisesti.

(411) Tarkemmin sanottuna KME väittää, että se oli tärkein yhtiö, joka toimitti ratkaisevia
tietoja toukokuun 1988 ja marraskuun 1992 välisestä ajasta. KME havaitsee
4,5 vuoden aukon Outokummun ensimmäisissä, 30 päivänä toukokuuta 2001
antamissa tiedoissa ja korostaa, että Outokummun myöhemmissä haastatteluissa
muisteltiin vain yhtä, Nizzassa huhtikuussa 1991 pidettyä kokousta. Wielandin
antamista tätä ajanjaksoa koskevista tiedoista KME huomauttaa, että Wieland esitti
ainoastaan luettelon tietyistä ennen marraskuuta 1992 pidettyjä kokouksia
paljastamatta niiden kilpailunvastaista luonnetta. Näin ollen KME katsoo olevansa
ainoa osanottaja, joka alusta lähtien esitti kokousten päivämäärät, paikat ja osallistujat
sekä tunnusti, että arkaluonteisia tietoja oli vaihdettu jo ennen vuotta 1993.329

(412) Lisäksi KME väittää, että sen kuvaus Cuprocliman piirissä tehtyjen järjestelyjen
varhaisista vuosista on yksityiskohtaisempi kuin muiden osallistujien ja että näiden
tietojen perusteella komissio pystyi lähettämään lisätietopyyntöjä KME:lle ja
Wielandille sekä haastattelemaan Outokummun työntekijöitä uudelleen.

(413) Vuosien 1997 ja 1999 välisestä ajasta, jonka Outokumpu määritteli �hiljaiseksi
kaudeksi�, KME toteaa auttaneensa komissiota ratkaisevasti arvioimaan toiminnan
laajuutta kyseisen jakson aikana ja erityisesti sitä seikkaa, että järjestelyjen
soveltaminen ei tuolloin ollut täysin keskeytyksissä. Se toimitti todisteita myös
kahdestatoista Cuprocliman kokouksesta, jotka pidettiin tammikuun 1997 ja elokuun
1999 välisenä aikana.

(414) Lisäksi KME väittää toimittaneensa sekä uusia todisteita että vahvistaneensa olemassa
olleita todisteita koko rikkomisen ajalta, vuosilta 1988�2001. KME:n mukaan ennen
sen vastausta 11 artiklan mukaiseen tietopyyntöön komissio oli saanut vasta hyvin
rajoitettuja kuvauksia kilpailunvastaisista järjestelyistä. Se mainitsee seitsemän
kokousta330, joista komissio ei tiennyt ennen KME:n esittämiä tietoja. Lisäksi KME
vaatii, että sen hyväksi luetaan tiedot useista Cuprocliman kokouksista, jotka se oli

                                                
327 Asia COMP/36.545/F3, Aminohapot, EYVL L 152, 7.6.2001, s. 24, 424 ja 431 kohta.
328 Asia 374/87, Orkem v. komissio, tuomio 18.10.1989 (Kok. 1989, s. 18, 34�35 kohta). Ks. myös asia T-

112/98, Mannesmannröhren-Werke AG v. komissio, tuomio 20.2.2001 (Kok. 2001 s. II-729, 67 kohta).
329 Se mainitsee erityisesti 27�28 päivänä huhtikuuta 1989 Pariisissa, 26 päivänä syyskuuta 1989

Zürichissä, 1 päivänä joulukuuta 1989 Pariisissa ja 14 päivänä toukokuuta 1992 Venetsiassa pidetyt
kokoukset.

330 27�28 päivänä huhtikuuta 1989 (Pariisi), 1 päivänä joulukuuta 1989 (Pariisi), 12�13 päivänä lokakuuta
1994 (Tukholma), 12�14 päivänä toukokuuta 1997 (Zürich), 4 päivänä syyskuuta 1997 (Zürich), 20
päivänä marraskuuta 1997 (Zürich) ja 7 päivänä huhtikuuta 2000 (Zürich).
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maininnut antamissaan tiedoissa, mutta joita ei ollut lainkaan mainittu
väitetiedoksiannossa ja joita koskevien tietojen lähteeksi sitä ei ollut ilmoitettu.

(415) Komissio ottaa huomioon, että KME ei ryhtynyt yhteistyöhön komission kanssa ennen
kuin se vastasi sille heinäkuussa 2002 osoitettuun artiklan 11 mukaiseen
tietopyyntöön. Tämä on sitäkin merkittävämpää, kun otetaan huomioon, että
komission päätöksellä määrätyt paikan päällä tehdyt tarkastukset toteutettiin jo
maaliskuussa 2001, joten KME oli tietoinen komission tutkimuksesta, mutta se ei
tarjoutunut tekemään yhteistyötä aikaisemmassa vaiheessa, ennen kuin komissio
toteutti uudelleen virallisia toimenpiteitä. Sen esittämä sakkojen määräämättä
jättämistä tai lieventämistä koskeva pyyntö ei sen vuoksi ollut täysin oma-aloitteinen,
ja se ryhtyi toimiin vasta melko myöhäisessä vaiheessa, noin puolitoista vuotta
komission maaliskuussa 2001 tekemien tarkastusten jälkeen. Suuri osa esitetyistä
tiedoista oli vastauksia heinäkuussa 2002 esitettyyn tietopyyntöön ja sen vuoksi ne
kuuluvat yritykselle asetuksen N:o 17 11 artiklassa säädetyn velvoitteen piiriin vastata
näihin tietopyyntöihin täysimääräisesti.

(416) Komissio kuitenkin myöntää, että KME:n komission tietopyyntöön antama vastaus,
jossa se myös haki sakkojen määräämättä jättämistä tai alentamista, oli laajempi kuin
sen vastausvelvollisuus edellytti. Siihen sisältyi useita asiakirjoja rikkomisen ajalta,
yksityiskohtainen kuvaus kartellin toiminnasta Cuprocliman yhteydessä sekä
selvityksiä useista komission tarkastuksessaan löytämien asiakirjojen taustoista. Sen
vuoksi komissio katsoo, että KME:llä oli merkittävä osuus rikkomisen olemassaolon
vahvistamisessa sen koko kestoajalta ennen väitetiedoksiannon lähettämistä, mistä
sille olisi annettava asianmukainen tunnustus.

(417) Toukokuun 1988 ja marraskuun 1992 välistä aikaa koskevissa tiedoissa olleen väitetyn
aukon osalta komissio huomauttaa, että siihen mennessä, kun KME vastasi
tietopyyntöön lokakuussa 2002, komissio oli jo saanut muista lähteistä ratkaisevat
todisteet, jotka osoittivat rikkomisen olleen kyseisenä ajanjaksona jatkuva (ks.
viittaukset (124)�(126), (128), (129) ja (131)�(136) kappaleessa sekä komission
päätelmä (397) kappaleessa). Sen vuoksi on hylättävä KME:n väitteet siitä, että se oli
tärkein yritys, joka toimitti ratkaisevia tietoja, ja ensimmäinen osapuoli, joka myönsi
kilpailunvastaisen toiminnan kyseisenä ajanjaksona. Komissio myöntää kuitenkin, että
toisin kuin Wielandin, KME:n kuvaus Cuprocliman piirissä harjoitetusta
epävirallisesta yhteistyöstä ulottui myös rikkomisen varhaisiin vuosiin 1988�1993.

(418) Komissio myöntää, että KME:n kuvaus Cuprocliman piirissä toteutettujen järjestelyjen
varhaisista vuosista on yksityiskohtainen, mutta se ei ole sen yksityiskohtaisempi tai
kattavampi kuin muidenkaan osallistujien, erityisesti Outokummun kesäkuussa 2002
pidetyissä haastatteluissa antama kuvaus. KME:n toimittamat tiedot saattoivat kyllä
auttaa komissiota lisätietopyyntöjen laadinnassa ja Outokummun työntekijöille
helmikuussa 2003 esitettyjen kysymysten muotoilemisessa, mutta nämä tietopyynnöt
ja haastattelut eivät perustuneet KME:n esittämiin tietoihin. Lisäksi Outokummun
haastattelujen jälkimmäinen osa oli alun perin suunniteltu pidettäväksi kesäkuussa
2002, mutta sitä siirrettiin komission pyynnöstä.

(419) Vuosien 1997 ja 1999 välisestä ajasta komissio myöntää KME:n auttaneen sitä
arvioimaan Cuprocliman toiminnan laajuutta kyseisen jakson aikana ja erityisesti sitä
seikkaa, että järjestelyjen soveltaminen ei tuolloin ollut täysin keskeytynyt. KME oli
myös ainoa osallistuja, joka toimitti tietoja kahden- ja monenvälisistä
työryhmäkokouksista, joita pidettiin ennen tavoitehintojen määrittämistä Cuprocliman
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syyskokouksessa 1999. 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
(160)�(165) kappaleessa on selostettu.

(420) Komissio hyväksyy KME:n väitteen siitä, että KME 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 (418) kappaleessa jo on huomautettu.
Niiden kokousten osalta, jotka vain KME paljasti ja/tai joita ei mainittu
väitetiedoksiannossa, komissio huomauttaa, että väitetiedoksiannon tarkoitus ei ollut
mainita kattavasti kaikkia yhdistyksen virallisia kokouksia, vaan siinä pikemminkin
keskityttiin epävirallisiin kokouksiin, joihin sisältyi kilpailunvastaisia näkökohtia.
KME ei kuitenkaan erityisesti maininnut, mihin kokouksiin sisältyi kilpailunvastainen
tarkoitus.

(421) Komissio toteaa, että KME ei ollut ensimmäinen yritys, joka esitti komissiolle
ratkaisevat todisteet teollisuusputkialan kartellista, kuten sakkojen määräämättä
jättämisestä tai lieventämisestä vuonna 1996 annetun tiedonannon B jakson
b kohdassa edellytetään, eikä se sen vuoksi täytä C jaksossa esitettyjä edellytyksiä,
joissa viitataan B jakson b�e kohdassa esitettyihin edellytyksiin. Vuoden 1996
tiedonannon D jakson mukaan 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.

(422) Saatuaan väitetiedoksiannon KME ilmoitti komissiolle, ettei se kiistä niiden seikkojen
olemassaoloa, joihin komission esittämät väitteet perustuvat.

(423) Harkittuaan kaikkia näitä olosuhteita 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 alentaa sille
määrättävää sakkoa 30 prosenttia siihen sakkoon nähden, joka sille olisi määrätty,
jollei se olisi tehnyt yhteistyötä komission kanssa. Alennus on 10 prosenttia suurempi
kuin Wieland Werkelle myönnetty alennus, koska KME paljasti sakkojen alentamista
koskevassa pyynnössään kilpailunvastaisten järjestelyjen olemassaolon 1980-luvulta
lähtien (tarkkaa alkamisajankohtaa kuitenkaan mainitsematta) eikä vasta vuodesta
1993 lähtien, jolloin kartellitoiminta alkoi Wielandin sakkojen alentamista koskevan
pyynnön mukaan. KME mainitsi myös useita vuonna 1999 pidettyjä ns.
työryhmäkokouksia ((168) kappale), joita muut osapuolet eivät ole maininneet ja
auttoi komissiota arvioimaan kartellitoiminnan laajuutta niin sanotun hiljaisen kauden,
eli vuodesta 1997 vuoteen 1999, aikana.

(424) Näin ollen KME-ryhmittymän yrityksille määrätyn kokonaissakon suuruus on 39,81
miljoonaa euroa (KME-ryhmittymä 18,99 miljoonaa euroa, KME AG 10,41 miljoonaa
euroa ja EM-TMX 10,41 miljoonaa euroa).

21.6.4. Päätelmä vuonna 1996 annetun sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä
koskevan tiedonannon soveltamisesta

(425) Kun otetaan huomioon yritysten, joille tämä päätös on osoitettu, komission kanssa
tekemän yhteistyön luonne ja vuonna 1996 annetussa sakkojen määräämättä jättämistä
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tai lieventämistä koskevassa tiedonannossa määrätyt ehdot, komissio alentaa
asianomaisille yrityksille määrättäviä sakkoja seuraavasti:

a) Outokumpu: alennus 50 %

b) KME: alennus 30 %

c) Wieland Werke: alennus 20 %

21.7. Maksukyky

(426) [KME:n esittämät väitteet kyvyttömyydestä maksaa sakko]

(427) [KME:n esittämät väitteet kyvyttömyydestä maksaa sakko]

(428) [Tiivistelmä KME:n toimittamista luottamuksellisina pidettävistä tiedoista]

(429) Komissio huomauttaa myös, että vaikka KME ja sen tytäryhtiöt [�], niitä ei voida
pitää vaikeuksissa olevina yrityksinä. KME maksoi vuonna 2002
osakkeenomistajilleen osinkoa ja oletti korjaustoimenpiteiden avulla voivansa vuonna
2003 selviytyä menestyksellisesti maailmantalouden vaikeissa olosuhteissa. Sen
vuoden 2002 vuosikertomuksessa todetaan myös, että KME AG:n taseessa sen
omaisuus- ja pääomarakenne sekä ulkomaankaupan katesuhde ovat tyydyttävät. EM:n
tappiot vuonna 2002 johtuivat satunnaisista eristä, mutta sen
kokonaiskäyttökateprosentti oli kaiken kaikkiaan positiivinen. TMX puolestaan voi
odotettujen säästöjen avulla parantaa tulostaan huomattavasti vuoden 2003 toisen
puoliskon aikana.331

(430) Lisäksi komissio toteaa, että niiden SMI-ryhmittymän konsolidoitujen
tilinpäätösasiakirjojen mukaan, jotka se on toimittanut komissiolle, ryhmittymän
nettovoitto oli 5,1 miljoonaa euroa tilikautena 1996-1997, 19,1 miljoonaa euroa
tilikautena 1997-1998, 33,5 miljoonaa euroa tilikautena 1998-1999, 46,9 miljoonaa
euroa tilikautena 1999-2000, 38,6 miljoonaa euroa tilikautena 2000-2001 ja 6,8
miljoonaa euroa heinäkuusta joulukuuhun 2001 ulottuvalla kuuden kuukauden
jaksolla. Lopputuloksena on 150 miljoonaa euroa. Vuonna 2002 ryhmittymä kärsi
ensimmäistä kertaa tappion, joka oli 19,3 miljoonaa euroa. On huomattava, että
vuonna 2002 KME jatkoi laajentumistaan hankkimalla omistukseensa erään
kilpailijansa (Yorkshire Copper Tube Ltd.) ja myymällä yhtiön, joka ei kuulunut sen
pääasialliseen liiketoimintaan. Vuotta 2003 koskevat arviot osoittavat tappioita
ryhmittymän kaikille kolmelle yritykselle, mutta osana
uudelleenjärjestelysuunnitelmasta aiheutuvia lisäkustannuksia ne eivät todennäköisesti
näy tulevaisuuden tilikausien tuloksissa.

(431) [�] Oikeuskäytännön mukaan on joka tapauksessa niin, että jos komissiolla
katsottaisiin olevan velvollisuus ottaa sakkoa määrätessään huomioon yrityksen
tappiota tuottava taloudellinen tilanne, �se merkitsisi perusteettoman kilpailuedun

                                                
331 KME:n, EM:n ja TMX:n vuoden 2002 tilinpäätös, joka on liitetty väitetiedoksiantoon annettuun

vastaukseen.
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antamista niille yrityksille, jotka ovat vähiten sopeutuneita markkinatilanteeseen�.332

Vieläkin paremmin perustein sakon alentaminen yrityksiltä, jotka eivät ole
vaikeuksissa, vaan pääasiassa joutuvat selviytymään senhetkisissä
markkinaolosuhteissa, antaisi niille suuremman kilpailuedun suhteessa muihin
tuottajiin.

21.8. Tässä menettelyssä määrättyjen sakkojen määrä

(432) Komissio määrittää neuvoston asetuksen N:o 17 15 artiklan 2 kohdan nojalla
määrättävät sakot seuraavasti:

� Outokumpu Oyj ja Outokumpu Copper Products OY 18,13 miljoonaa euroa

� Wieland Werke AG 20,79 miljoonaa euroa

� KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA
ja Europa Metalli SpA (KME-ryhmittymä) 18,99 miljoonaa euroa

� KM Europa Metal AG 10,41 miljoonaa euroa

� Europa Metalli SpA ja Tréfimétaux SA 10,41 miljoonaa euroa

                                                
332 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).
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ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Seuraavat yritykset ovat rikkoneet perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan määräyksiä ja,
1 päivästä tammikuuta 1994, ETA-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan määräyksiä
osallistumalla jäljempänä määriteltyinä ajanjaksoina sopimusten ja yhdenmukaistettujen
menettelytapojen kokonaisuuteen, joka muodostui hinnoista sopimisesta ja markkinoiden
jakamisesta teollisuusputkien alalla:

a) Wieland Werke AG: 3 päivästä toukokuuta 1988 22 päivään maaliskuuta 2001;

b) Outokumpu Oyj: erikseen 3 päivästä toukokuuta 1988 30 päivään joulukuuta 1988
ja solidaarisesti Outokumpu Copper Products OY:n  kanssa 31 päivästä
joulukuuta 1988 22 päivään maaliskuuta 2001;

c) Outokumpu Copper Products OY: 31 päivästä joulukuuta 1988 22 päivään
maaliskuuta 2001 (solidaarisesti Outokumpu Oyj:n kanssa);

d) KM Europa Metal AG: erikseen 3 päivästä toukokuuta 1988 19 päivään
kesäkuuta 1995 ja solidaaristesti  Tréfimétaux SA:n ja Europa Metalli SpA:n kanssa
20 päivästä kesäkuuta 1995 22 päivään maaliskuuta 2001;

e) Europa Metalli SpA: solidaarisesti Tréfimétaux SA:n kanssa 3 päivästä
toukokuuta 1988 19 päivään kesäkuuta 1995 ja solidaarisesti KM Europa Metal
AG:n ja Tréfimétaux SA:n kanssa 20 päivästä kesäkuuta 1995 22 päivään
maaliskuuta 2001;

f) Tréfimétaux SA: solidaarisesti Europa Metalli SpA:n kanssa 3 päivästä
toukokuuta 1988 19 päivään kesäkuuta 1995 ja solidaarisesti KM Europa Metal
AG:n sekä Europa Metalli SpA:n kanssa 20 päivästä kesäkuuta 1995 22 päivään
maaliskuuta 2001.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetuista rikkomisista määrätään seuraavat sakot:

a) Wieland Werke: 20,79 miljoonaa euroa

b) Outokumpu Oyj ja Outokumpu Copper Products OY solidaarisesti: 18,13 miljoonaa euroa

c) KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA
 ja Europa Metalli SpA solidaarisesti: 18,99 miljoonaa euroa.

d) KM Europa Metal AG: 10,41 miljoonaa euroa

e) Europa Metalli SpA ja Tréfimétaux SA solidaarisesti: 10,41 miljoonaa euroa
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Sakot on maksettava kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamisesta
seuraavalle tilille:

Euroopan komission tili nro :

 001-3953713-69

FORTIS Bank, Rue Montagne du Parc 3, 1000 Brussels

(Code SWIFT GEBABEBB � Code IBAN BE71 0013 9537 1369)

Tämän määräajan jälkeen peritään ilman eri toimenpiteitä korkoa, jota Euroopan
keskuspankki soveltaa perusrahoitusoperaatioissaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä,
jona tämä päätös on tehty; korkoon lisätään 3,5 prosenttiyksikköä eli korko on yhteensä 5,5
prosenttia.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa mainittujen yritysten on lopetettava välittömästi kyseisessä artiklassa
tarkoitettu rikkominen, mikäli näin ei ole vielä tapahtunut.

Yritysten on pidätyttävä vastedes harjoittamasta 1 artiklassa tarkoitettua toimintaa ja
toteuttamasta toimenpiteitä, joilla on vastaavia tavoitteita tai seurauksia.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu seuraaville yrityksille:

1. Wieland Werke AG

Graf-Arco-Strasse 36

89079 Ulm

SAKSA

2. Outokumpu Oyj

Riihitontuntie 7 D

02200 Espoo

SUOMI

3. Outokumpu Copper Products Oy

Riihitontuntie 7 A

02200 Espoo
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SUOMI

4. KM Europa Metal AG

Klosterstrasse 29

49074 Osnabrück

SAKSA

5. Europa Metalli S.p.A

Via dei Barucci, 2

50127 Firenze

ITALIA

6. Tréfimétaux S.A

11 bis, rue de l'hôtel de ville

92411 Courbevoie

RANSKA.

Tämän päätöksen täytäntöönpanoon sovelletaan perustamissopimuksen 256 artiklaa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2003.

Komission puolesta

Mario MONTI
Komission jäsen
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