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KAREL VAN MIERTIN ESIPUHE,
kilpailupolitiikasta vastaava komission jäsen

Leimaa-antava piirre Euroopan kilpailupolitiikalle vuonna 1995 oli komission käsiteltäväksi
toimitettujen asioiden ja komission tekemien päätösten lukumäärän suuri kasvu. Itse asiassa
kaikilla käsiteltävillä aloilla (kartellit, sulautumiset ja valtion tuet) uusien komissiolle
toimitettujen asioiden lukumäärä on lisääntynyt yli kolmanneksella.

Suurelta osin tämä kasvu selittyy kolmen uuden maan liittymisellä Euroopan unioniin 1
päivänä tammikuuta 1995. Nämä luvut osoittavat myös yritysten tietävän, että niiden toiminta-
alueena on koko Eurooppa. Lisäksi kilpailun paine ajaa yrityksiä yhteistyöhön tai
sulautumisiin, jotta ne säilyisivät kilpailukykyisinä.

Kilpailupolitiikalla on olennaisen tärkeä osuus yrityksille suotuisan ympäristön luomisessa,
joka on välttämätön Euroopan talouden kestävälle kasvulle ja työpaikkojen luomiselle.

Toinen kilpailupolitiikan päätavoite on kuluttajansuoja. Yhtenäismarkkinoiden on ensisijaisesti
palveltava kansalaisia. Kansalaisille on taattava vapaa valinnanmahdollisuus laadukkaiden
tuotteiden välillä kilpailukykyisillä hinnoilla, esimerkiksi huolehtimalla siitä, että
kilpailusääntöjä noudatetaan tarkasti. 

Haluaisin tässä yhteydessä esittää joitakin esimerkkejä, jotka mielestäni kuvaavat parhaiten
komission toimintaa vuonna 1995 näiden kahden kilpailupolitiikan tavoitteen saavuttamiseksi. 

Komissio on kieltänyt yritysten sellaisen toiminnan, jonka tarkoituksena on rinnakkaistuonnin
estäminen ja joka estää kuluttajia hyötymästä jäsenvaltioiden välisistä hintaeroista. Samasta
syystä uudessa moottoriajoneuvojen jakelua Euroopassa koskevassa asetuksessa taataan
yksityisille kuluttajille vapaus rinnakkaistuontiin ja samalla sallitaan sellaiset verkot, jotka
huolehtivat myynnin jälkeisistä takuupalveluista. Komissio on osoittanut suhtautuvansa yhtä
päättäväisesti sellaisiin yrityksiin, jotka estävät uusien kilpailijoiden pääsyn markkinoille.

Kilpailusääntöjen soveltaminen tietoyhteiskuntaan on edelleen ensisijaisen tärkeä tehtävä.
Lainsäädännön alalla on tapahtunut suurta edistystä televiestintäpalvelujen vapauttamiseksi:
matkapuhelinviestintä vuodesta 1995, vaihtoehtoiset verkot 1 päivästä heinäkuuta 1996 ja
puhelintoiminta 1 päivästä tammikuuta 1998. Useissa jäsenvaltiossa (Belgia, Irlanti, Italia)
uusia toimijoita matkapuhelinmarkkinoilla kohdellaan samoin kuin toiminnan ensimmäisenä
aloittanutta. Komission tehtävät eivät kuitenkaan lopu tähän: toimijoita on estettävä tekemästä
sopimuksia tai toteuttamasta toimia, joilla on samanlainen rajoittava vaikutus kuin
aikaisemmalla oikeudellisella suojalla. Tästä syystä yhä useammin esiintyvät strategiset
liittoutumat voidaan sallia vain, jos ne eivät sulje kansallisia markkinoita.
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Komissio on myös kieltänyt kaksi hanketta kolmansien osapuolten kilpailumahdollisuuksien
suojelemiseksi herkällä ja koko ajan kehittyvällä audiovisuaalisella alalla.

Haluan myös korostaa, että vapauttamispolitiikkaa harjoitettaessa otetaan huomioon julkiset
palvelut, joiden toimintaa politiikan on tarkoitus parantaa säilyttämällä kuitenkin laadun taso
ja kuluttajille kohtuulliset hinnat.

Sama koskee kaikkia kilpailusääntöjä, myös valtion tukia koskevia sääntöjä. Komissio on
hyväksynyt, että Ranskan postia hyödyttävää verotuksellista toimenpidettä ei katsota tueksi,
koska se ainoastaan tasoittaa julkisten palvelujen tarjoamisvelvollisuudesta aiheutuvia kuluja.
Lisäksi valtion tukien alueella komissio on pyrkinyt noudattamaan tiukkaa politiikkaa, jonka
mukaisesti tukien myöntäminen sallitaan vain tarkkojen ja yhteisten sääntöjen perusteella
ensisijaisen tärkeisiin kohteisiin (esimerkiksi tutkimus ja kehitys). Paljon huomiota
herättäneistä päätöksistä Crédit Lyonnais'ta koskeva päätös osoittaa, että sääntöjen tiukka
noudattaminen ja näiden alojen erityispiirteiden huomioon ottaminen on yhdistettävissä.

Tiedän, miten tärkeää yrityksille on, että niiden kilpailuasiat käsitellään mahdollisimman
nopeasti. Komissio hyväksyy suurimman osan sulautumisista kuukauden kuluttua niiden
ilmoittamisesta, mikä on huomattava etu yrityksille. Haluaisin nopeuttaa myös muihin asioihin
liittyviä menettelyjä, erityisesti yhteisyrityksiä koskevien asioiden osalta.

Toivon, että Euroopan kilpailupolitiikka jatkaa mukautumistaan kansalaisten ja Euroopan
talouden tarpeisiin ja ensisijaisiin kysymyksiin. Tästä syystä aiotaan herättää tai jatkaa
keskustelua kaikkien asianosaisten osapuolten kanssa seuraavista aiheista: kansallisten
kilpailuviranomaisten välinen yhteistyö, sakot kartelleille, sulautumisia koskeva vihreä kirja,
jakeluun liittyviä vertikaalisia rajoituksia ja de minimis-säännön muuttamista koskeva vihreä
kirja. Tarkoituksena on vähentää yritysten velvoitteita ja keskittää komission toiminta
olennaisimpiin kysymyksiin.
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Johdanto

1. Ympäristön merkitys kilpailukyvyn edistäjänä

1. Yleisesti tunnustetaan, että kilpailupolitiikalla on ratkaiseva merkitys varmistettaessa Euroopan
unionin teollisuuden kilpailukyvyn säilyminen.

Kilpailupolitiikka toimii välineenä, jonka avulla pyritään voimavarojen optimaaliseen kohdentamiseen,
tekniseen kehitykseen ja joustavuuteen, jota sopeutuminen muuttuvaan ympäristöön edellyttää. Tässä
mielessä kilpailu ja kilpailukyky kuuluvat yhteen. Kokemus on osoittanut, että vain ne yritykset, jotka
ovat tottuneet kovaan kilpailuun ja jotka menestyvät avoimilla ja dynaamisilla markkinoilla, onnistuvat
siinä myös mittakaavan kasvaessa - joko siirryttäessä muille maantieteellisille alueille tai toimittaessa
entistä korostuneemmin maailmanlaajuisessa taloudessa yleensä.

Kilpailupolitiikka ja kilpailukykypolitiikka eivät siten ole ristiriidassa keskenään, vaan molempien
tavoitteena on luoda välttämättömät edellytykset tehokkaan ja kilpailukykyisen teollisuuden
kehittymiselle ja säilymiselle yhteisössä, tarjota entistä parempia tuotteita ja palveluja Euroopan
kansalaisille ja luoda vakaa taloudellinen ympäristö.

2. Sisämarkkinat ja kilpailupolitiikka

2. Kilpailukyky- ja kilpailupolitiikan toisiaan täydentävä luonne käy selvästi ilmi myös yhteisön
tavoitteesta luoda sisämarkkinat. Sisämarkkinat ovat tehokkaan ja kilpailukykyisen teollisuuden
kehittymisen ehdoton edellytys. Toisaalta taas kilpailupolitiikka on tärkeä väline sisämarkkinoiden
toteuttamisessa ja säilyttämisessä. Ennen kaikkea tämä tapahtuu täytäntöönpanemalla sääntöjä, joiden
tarkoitus on varmistaa, että jo poistettujen kaupan lainsäädännöllisten esteiden sijaan ei luoda
yksityisiä tai muita julkisia rajoituksia, joilla olisi sama vaikutus.

2.1. Kilpailuun vaikuttavat tekijät sisämarkkinoilla

3. Vaikka komission vuonna 1985 julkaisemassa, sisämarkkinoita koskevassa valkoisessa kirjassa
määritellyt lainsäädäntötoimenpiteet onkin lähes kokonaan hyväksytty ja saatettu osaksi jäsenvaltioiden
kansallista lainsäädäntöä, alustavan aineiston perusteella voidaan todeta, että joidenkin tuotteiden ja
palvelujen markkinat ovat edelleen hajaantuneet.1

Sisämarkkinoiden yhdentyessä ja markkinoiden laajentuessa vähitellen maailmanlaajuisiksi
maantieteellisten markkinoiden odotetaan laajentuvan, tosin ei välttämättä yhteisön laajuisiksi, vaan
merkitykselliset markkinat voivat kattaa tietyn alueellisten tai kansallisten markkinoiden yhdistelmän.
Yhdentymiskehitys voi siten määritellä uudella tavalla markkinoiden rakenteelliset osatekijät, joiden
perusteella on arvioitava julkisella tai yksityisellä alalla harjoitetun toiminnan kilpailuvaikutuksia.
Tässä varhaisessa vaiheessa ei voida tehdä mitään lopullista arviota siitä, onko sisämarkkinoiden
kilpailua edistäviä vaikutuksia ilmennyt. Alustavaa osoitusta on siitä, että joillakin markkinoilla kilpailu
on luonteeltaan entistä enemmän ylikansallista. Toisilla markkinoilla on syytä uskoa, että markkinat
ovat edelleen segmentoituneet kansallisesti. Jälkimmäinen havainto voidaan selittää viittaamalla

                                                            

1 Komissio aikoo vuoden 1996 kuluessa esittää sisämarkkinaohjelman vaikutuksista ja tehokkuudesta tehdyn
kokonaisselvityksen tulokset neuvoston 7 päivänä joulukuuta 1992 antaman päätöslauselman 92/1218 mukaisesti.
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lukuisiin tekijöihin, jotka on otettava huomioon arvioitaessa sisämarkkinoiden yhdentymisen seurauksia
merkityksellisten markkinoiden maantieteellisen laajentumisen kannalta.

4. Ensimmäinen tekijä liittyy lainsäädännön (ja liitännäistoimenpiteiden kuten eurooppalaisen
standardoinnin) tehokkuuteen purettaessa oikeudellisia ja hallinnollisia esteitä, jotka koskevat maiden
välillä tehtäviä liiketoimia. Tapauksissa, joissa alaa koskeva lainsäädäntö on epätäydellinen tai
riittämätön, komissio aikoo vaatia sen lujittamista. Voi myös olla tilanteita, joissa markkinoille pääsyn
esteitä ei ole, mutta kansallisten järjestelyiden väliset eroavaisuudet aiheuttavat taloudellisissa
olosuhteissa eroja, jotka voivat vääristää kauppaa ja kilpailua. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi
lääkkeiden hinnoittelu, verotus ja valuuttakurssien vaihtelut. Siinä tapauksessa, että nämä tekijät
aiheuttavat eroja taloudellisissa olosuhteissa kansallisten markkinoiden välillä saaden toimijat
suhtautumaan niihin eri tavoin, voi olla tarpeen ottaa tämä huomioon määriteltäessä kilpailun kannalta
merkityksellisiä markkinoita. "Luonnolliset esteet" kuten kieli, maku ja tavat tai rakenteelliset piirteet,
jotka vähentävät tuotteiden tai palveluiden myyntimahdollisuuksia, saattavat myös aiheuttaa sen, että
kansallisia markkinoita on pidettävä erillisinä yksikköinä. Nämä kysymykset ovat nousseet esille
komission tutkiessa sulautumia televisiolähetystoiminnan ja joukkotiedotusvälineiden alalla, jolla
kielellisistä ja kulttuurisista syistä EU:n markkinoiden katsotaan muodostuvan useista erillisistä
kansallisista markkinoista. Tämä kulttuurinen moninaisuus on yhteisen eurooppalaisen perinnön
rikkautta ja otettava huomioon komission tarkastellessa asioita, vaikka määräävän aseman tapauksia
tämän tuloksena havaittaisiinkin entistä useammin (Nordic Satellite; RTL/Veronica/Endemol).

2.2. Kilpailupolitiikan merkitys

5. Sisämarkkinoiden yhdentymisen muovatessa taloudellista ympäristöä, jossa yhteisön kilpailupoli-
tiikkaa on sovellettava, yhteisön kilpailupolitiikan soveltaminen myös osaltaan lujittaa yhteismarkkinoi-
den toimintaa. Kolme tärkeää toiminta-aluetta voidaan mainita: kilpailunvastaiset sopimukset ja
menettelyt, säännellyt tai monopolisoidut alat sekä valtion tuki. Tässä yhteydessä on tärkeää, että
komissiolla on käytettävissään useita toisistaan riippumattomia kilpailupolitiikan välineitä. Kilpai-
lusäännöt, sulautumien valvonta, valtion tuen valvonta ja sääntelyn purkamista koskevat säännöt ovat
kaikki välineitä, joiden yhteinen tarkoitus on varmistaa, ettei kilpailu sisämarkkinoilla ole vääristynyt.

6. Komissio soveltaa valppaasti yhteisön kilpailusääntöjä tapauksissa, joissa yritykset yrittävät estää
sisämarkkinoiden yhdentymisessä aikaansaadut kilpailua edistävät vaikutukset kilpailua rajoittavalla
toiminnalla, jonka tarkoitus on ylläpitää markkinoiden segmentointia. Näiden huolestuttavien
toimintatapojen esimerkkejä ovat rinnakkaiskaupan rajoitukset, tietyt vertikaalisten sopimusten ja/tai
jakelujärjestelmien muodot ja perusteeton kieltäytyminen antamasta (eriarvoista kohtelua käyttämättä)
mahdollisuutta käyttää laitteistoja, joita kolmannet osapuolet tarvitsevat voidakseen kilpailla.

7. Perinteisesti monopolin hallitsemien markkinoiden, joita ovat esimerkiksi yleishyödyllisten
palveluiden markkinat, vapauttaminen on merkittävä askel sisämarkkinoiden luomisessa. Vankasti
uskotaan siihen, että ilman vahvempaa ja kilpailukykyistä perustaa energian, julkisen liikenteen ja
televiestinnän aloilla Euroopan talous, kuluttajat ja keskisuuret yritykset mukaan lukien, joutuvat
epäedulliseen asemaan2. Joulukuussa 1995 kokoontunut Madridin Eurooppa-neuvosto totesi, että on

                                                            

2 Kilpailukykyä käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän laatima kertomus Euroopan kilpailukyvyn parantaminen. Euroopan
komission puheenjohtajalle, pääministereille ja valtion päämiehille osoitettu toinen kertomus, joulukuu 1995 (nk.
Ciampin kertomus). Samassa yhteydessä väitetään, että "tärkeintä ei niinkään ole se, että julkisten laitosten omistus -
ja johto - siirtyy valtiolta yksityiselle sektorille, kuin se, että kilpailu ulotetaan ja laajennetaan minne vain mahdollista".
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tärkeää lisätä kilpailua eri aloilla kilpailukyvyn parantamiseksi, jotta näin luotaisiin uusia työpaikkoja.
Komissio on tämän vuoksi edelleen pyrkinyt avaamaan nämä markkinat kilpailulle ja yhteisön
sisäiselle kaupalle samalla varmistaen, että ehdotetut tai hyväksytyt toimenpiteet sopivat yhteen
julkisille laitoksille annettujen yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien tehtävien toteuttamisen
kanssa. Esimerkkinä tästä on yleispalvelun tuottaminen kaikille kansalaisille kohtuulliseen hintaan.

8. Televiestintä on strateginen alue, jolla on huomattava merkitys Euroopan unionin kannalta3. Alan
meneillään oleva vapautuminen on pakottanut teleyritykset tuomaan markkinoille uusia tuotteita ja
alentamaan hintoja. Sekä teollisuus että kuluttajat hyötyvät telemarkkinoiden avautumisesta. Kilpailun
käynnistyminen tällä alalla helpottaa myös ratkaisevasti tietoyhteiskuntaan siirtymistä ja näin parantaa
mahdollisuuksiamme selvitä markkinoilla, joita leimaa kiristyvä kilpailu ja maailmanlaajuinen
näkökulma. Tässä yhteydessä kulttuurinen moninaisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet päästä
käyttämään uusia palveluja ovat keskeisiä tavoitteita, joista on huolehdittava.

Suuri osa yhteisön tasolla laadittavasta lainsäädännöstä on joko valmistunut tai valmistelussa ollaan
pitkällä vuodeksi 1998 suunniteltua täydellistä vapautumista silmälläpitäen. Todellisen kilpailun
käynnistyminen edellyttää tietenkin sitä, että säädökset saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja että
niitä myös sovelletaan tehokkaasti. Komission tehtävät eivät vähene säädösten valmistuttua. Komission
on varmistettava, että kun lainsäädännölliset kaupan esteet on poistettu, niiden sijaan ei synny
luonteeltaan samanlaisia sopimuksia tai menettelyjä kuten kilpailua rajoittavia keskittymiä, markki-
noiden jakamista koskevia sopimuksia tai entuudestaan markkinoilla olevien osapuolten uusia
markkinoille tulijoita kohtaan tekemiä väärin-käytöksiä, joita voidaan tehdä esimerkiksi kieltämällä
välttämättömien laitteistojen samanarvoinen käyttöoikeus tai antamalla laitonta valtion tukea.
Tapauksissa, joissa yksinoikeudet säilytetään tietyillä aloilla, tulisi välttää ristikkäistukemista
asianomaisen toimijan muilla kuin näillä aloilla.

Samaan aikaan teollisuus suuntautuu uusille kasvaville markkinoille. Uusia liittoutumia, joilla on
maailmanlaajuisia vaikutuksia, on saapunut komission tarkasteltavaksi. Komission näistä asioista
tekemä arviointi osoittaa, kuinka nykyisillä kilpailusäännöillä voidaan, kun niitä sovelletaan
realistisesti, tarttua innovaation ja globalisoitumisen dynamiikkaan. Uudet kehittyvät markkinat eivät
kuitenkaan tarkoita automaattista liittoutuman hyväksyntää. Vaikka liittoutumat tulisikin hyväksyä tai
niitä tulisi jopa kannustaa niiden edistäessä kilpailua, niitä ei voida hyväksyä silloin, kun ne estävät
tai uhkaavat monopolien purkamiskehitystä. Tapauksissa, joissa suuret yritykset yhdistävät voimansa,
komission pitäisi pyrkiä estämään markkinoiden sulkeutuminen.

9. Televiestintäalaakin paremmin osoittaa lentoliikenneala, jonka täysi vapautuminen tapahtuu vuoden
1997 loppuun mennessä, että lainsäädäntö on välttämätön, mutta ei riittävä keino aikaansaada täysin
kilpailua edistävä ympäristö. Tällä alalla, jolla lentoyhtiöt taistelevat voittaakseen tai säilyttääkseen
riittävän osuuden hitaasti kasvavista ja hyvin kilpailluista markkinoista, on jatkuvasti vaarana, että
markkinoilla toimivat osapuolet saattavat käyttää vilpillisiä keinoja etujensa suojelemiseksi. On
ehdottoman välttämätöntä soveltaa tiukasti kilpailusääntöjä etupäässä valtion tuen ja väärinkäytösten
valvonnan osalta. Etenkin valtion tukea pidetään haitallisena toimenpiteenä, jota käytettäessä herkästi
käy niin, että sillä suojataan tehotonta tehokkaalta, ja siksi se vain viivästyttää tarpeellista raken-
neuudistusta. Valtion tukea voidaan jopa käyttää uusien kilpailijoiden torjumisessa saalistushinnoittelun

                                                            

3 Televiestinnän infrastruktuurin ja kaapelitelevisioverkkojen vapauttamista koskeva vihreä kirja - I osa (KOM(94)440,
25.10.1994) ja II osa (KOM(94)682, 25.1.1995).
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tai muiden keinojen avulla. Kun uudelleenjärjestelyt ovat tarpeen tehokkuushyötyjen ja kilpailukyvyn
saavuttamiseksi laajentuvilla markkinoilla, komission on varmistettava, ettei merkittävä keskittyminen
sulje pois reittejä ja lähtö- ja tuloaikoja ja siten johda laillisesti poistettujen esteiden ottamiseen
uudelleen käyttöön.

10. Energia on toinen teollisuuden kannalta keskeinen tekijä ja mainittiin tällaisena Ciampin
kertomuksessa. Tänä vuonna tämän alan vapauttamisessa ei kuitenkaan ole saavutettu mitään todellista
edistystä.

11. Vuonna 1995 julkaistun valtion tukea Euroopan unionissa käsittelevän neljännen selvityksen
mukaan kansallisen tuen kokonaismäärä vuosina 1990-1992 on pienentynyt, mutta on edelleen
keskimäärin noin 94 miljardia ecua vuodessa koko yhteisössä ja siten liikaa, jotta komission tavoitteet
voitaisiin saavuttaa. Tämä koskee erityisesti rikkaimpia jäsenvaltioita. Valtava valtion tuki ei ole keino
luoda kilpailukykyä. Se viivästyttää välttämätöntä rakenneuudistusta, vääristää kilpailua yritysten ja
alueiden välillä sekä rasittaa julkista taloutta.

Olisi kuitenkin epärealistista esittää, että kaikki valtion tuki yksinkertaisesti lopetettaisiin, eivätkä
perustamissopimuksen laatijat kuten ei myöskään komissio ole koskaan pyrkinyt siihen. Yksistään
epätäydellisten markkinoiden markkinavoimat ovat syynä siihen, ettei ole mahdollisuuksia saavuttaa
jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin tiettyjä perustavaa laatua olevia tavoitteita kuten taloudellista ja
sosiaalista yhteenkuuluvuutta, riittävää tutkimus- ja kehitystoiminnan määrää ja ympäristönsuojelua,
pk-yritysten kehittymistä ja tarvetta suoda erityisesti sosiaalisista syistä rakenneuudistukselle aikaa. On
tärkeää, että komissio varmistaa, että tapauksissa, joissa valtion tuki on sallittu poikkeusluvalla, sen
kielteiset vaikutukset kilpailuun ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan rajataan vain ehdottoman
välttämättömään ja että niiden vastapainoksi toteutetaan yhteisön yleisen edun mukaisia tavoitteita.

3. Kansainvälinen yhteistyö

12. Kansainvälisen talouden muuttuessa yhä selvemmin maailmanlaajuiseksi ja nykyaikaisen
kaupankäynnin rakenteen muuttuessa kansainvälinen yhteistyö kilpailuviranomaisten välillä on
välttämätöntä.

Ensinnäkin eri puolilla maailmaa toimivien yritysten on tunnettava erilaiset kilpailulainsäädännöt ja
menettelytavat eri lainkäyttöalueilla ja noudattava niitä. Tämä aiheuttaa väistämättä kustannuksia
asianomaisille yrityksille. Silloin kun liiketoimet kuuluvat usean kilpailuviranomaisen toimivaltaan, on
vaarana, että vaaditaan keskenään ristiriitaisia toimenpiteitä. Kilpailuviranomaisilla puolestaan saattaa
olla vaikeuksia saada tietoja, jotka osoittaisivat kilpailusääntöjen rikkomisen niiden oman toimialueen
ulkopuolella. Toisaalta taas kilpailusäännöt, joiden tarkoitus on ylläpitää tehokasta kilpailua
kotimarkkinoilla, eivät ehkä olekaan yhtä tehokkaita puuttumaan maailmanlaajuiseen kilpailunvastai-
seen toimintaan. Laajasti ollaan myös sitä mieltä, että kaupan vapautumisen onnistumiseksi on samaan
aikaan huolehdittava siitä, että kilpailusääntöjä sovelletaan entistä tehokkaammin - yksityisiä kaupan
esteitä ei saa tulla purettujen julkisten esteiden sijaan.

Kaikista mainituista syistä entistä tiiviimpi kansainvälinen yhteistyö on selvästi teollisuuden ja
kuluttajien edun mukaista.

13. Kahdenvälisen toiminnan osana Yhdysvaltojen kanssa solmittu ja neuvoston huhtikuussa 1995
vahvistama sopimus tarjoaa jo yhteistyömahdollisuuksia. Sopimuksen määräykset täytäntöönpano-
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toimenpiteiden koordinoinnista antavat osapuolille jonkinasteisen mahdollisuuden toimia yhdessä EU:n
ja USA:n markkinoita koskevien kilpailunvastaisten tapausten hoidossa.

Van Miertin toimeksiannosta riippumaton asiantuntijaryhmä laati selvityksen kilpailupolitiikasta
uudessa kauppajärjestelmässä. Siinä suositellaan kiireellisenä asiana yhteisön ja Yhdysvaltojen välisen
nykyisen sopimuksen syventämistä. Asiantuntijaryhmän selvitys käsittelee myös monenväliseen
yhteistyöhön liittyviä suosituksia, koska ryhmä katsoo, että kahdenvälisillä sopimuksilla, ei pystytä
riittävästi puuttumaan kaikkiin ongelmiin, joita voi ilmetä kansainvälisellä tasolla.

4. Komission merkitys kilpailusääntöjen soveltamisessa

14. Voidaan sanoa, että yhteisön kilpailupolitiikan kehittelyvaihe on viety loppuun. Kilpailupolitiikka
ja -lainsäädäntö ovat nyt hyvin vakiintuneet komission hallinnollisen menettelyn ja Euroopan tuomiois-
tuinten kehittämien periaatteiden avulla. Toisaalta komissiolla on käytettävissään rajalliset voimavarat
asioiden jatkuvasti kasvavan määrän hoitamiseksi. Varsinkin vuonna 1995 uudet asiat ja erityisesti
valtion tukeen ja 85/86 artiklaan liittyvät asiat lisääntyivät huomattavasti kolmen uuden jäsenvaltion
liittymisen myötä.

15. Tätä silmällä pitäen komissio on etsinyt keinoja keskittää huomio niihin järjestelyihin, joilla on
huomattava merkitys kilpailun kannalta ja jotka todennäköisesti vaikuttavat merkittävästi jäsenval-
tioiden väliseen kauppaan. Tätä varten on jo kehitetty useita välineitä ja käsitteitä, joiden syventämi-
seksi ja hiomiseksi on valmistelutyö meneillään. Erityisen keskeistä on vähämerkityksisyyttä koskevan
periaatteen (de minimis) soveltaminen (sekä kilpailun rajoittamisen että valtion tuen osalta),
ryhmäpoikkeukset (joiden perusteella yritykset saavat solmia sopimuksia ilmoittamatta niitä komissiolle
oikeudellisen varmuuden saamiseksi) ja valituksiin liittyvä yhteisön edun käsite.

16. Koska komission täytyy ensisijaisesti käsitellä tapauksia, jotka vaikuttavat merkittävästi yhteisön
sisäiseen kilpailuun, kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten merkitys kilpailu-asioissa kasvaa.
Kilpailusääntöjen hajautettu soveltaminen on usein nopeampi ja tehokkaampi tapa saada sääntöjen
rikkominen loppumaan. Se, että soveltamisesta vastaavat entistä useammin kansalliset tuomioistuimet
ja viranomaiset, muistuttaa yhteisön kansalaisia siitä, että nämä säännöt ovat osa kunkin jäsenvaltion
"elävää lakia" ja että niiden tarkoitus on suojella heidän oikeuksia.

17. Näin ollen komissio edelleen kannusti yhteisön kilpailusääntöjen hajautettua soveltamista erityisesti
85 ja 86 artiklan soveltamisalaan kuuluvien asioiden osalta. Komission tavoitteena on luoda tehokasta
yhteistyötä kansallisten tuomioistuinten ja kilpailuviranomaisten sekä komission välille. Komission ja
kansallisten kilpailuviranomaisten välistä yhteistyötä koskevan uuden tiedonannon valmistelutyö
palveleekin hyvin tätä tavoitetta ja täydentää kansallisten tuomioistuinten kanssa tehtävää yhteistyötä
koskevaa nykyistä tiedonantoa.

Tätä hajautuspolitiikkaa tulisi kuitenkin toteuttaa asteittain ja huolellisesti. Hajautuskehitys liittyy
kiinteästi komission jatkuvaan pyrkimykseen selventää ja yksinkertaistaa asiasisältöä koskevat säännöt,
jotta jäsenvaltiot voivat käyttää samoja käsitteitä soveltaessaan yhteisön kilpailusääntöjä.

18. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti asiassa sopivimman toimivaltaisen viranomaisen kuuluu ryhtyä
toimenpiteisiin. Tästä syystä komission pitäisi hoitaa tietyt usean kansallisen viranomaisen toimivaltaan
kuuluvat asiat. Näin ollen sulautumien osalta on yritysten kannalta parempi, että niiden ehdottamat
sulautumat tutkii yksinomaan komissio, kuin että niiden pitäisi ilmoittaa niistä usealle kansalliselle
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viranomaiselle. Komissio käynnisti vuonna 1995 sulautuma-asetuksen uuden tarkastelun, jonka
tarkoitus on esimerkiksi arvioida, onko liikevaihtoon perustuva määrittelyperuste sen määrittelemiseksi,
mitkä tapaukset on toimitettava komissiolle ja mitkä kuuluvat yksin-omaan jäsenvaltioiden toimival-
taan, edelleen sopiva.

19. Toissijaisuusperiaate määrää, että yhteisöllä on oltava yksinomainen toimivalta valtion tuki
asioissa, koska jäsenvaltioita ei voida pyytää valvomaan omia valtion tuki menojaan naapurimaiden
kannalta oikeudenmukaisella tavalla. Yksi osa-alue voidaan kuitenkin hoitaa kansallisella tasolla:
kansallinen tuomioistuin voi ratkaista valtion tukea saavan yrityksen kilpailijan esittämiä valitusasioita
ja ennen kaikkea valvoa, noudattaako jäsenvaltio vaadittuja ilmoitus- ja hyväksymismenettelyjä.
Komissio on julkaissut tähän liittyen uuden tiedonannon, jolla on kolmitahoinen tarkoitus: lujittaa ja
hajauttaa valtion tuki sääntöjen täytäntöönpanoa, selventää oikeudellista asemaa kaikkien asianosaisten
hyväksi ja tarjota apua tuomareille.

5. Avoimuus

20. Kilpailusäännöt ovat usein monitahoisia, koska taloudellinen, oikeudellinen ja poliittinen
ympäristö, johon ne liittyvät, on monimutkainen ja alati kehittyvä. Tämä ei tarkoita, etteikö
avoimuuden ja yksinkertaistamisen lisäämiselle enää olisi sijaa. Komissio on itse asiassa löytänyt useita
keinoja lisätä politiikastaan saatavilla olevan tiedon määrää ja yksinkertaistaa säännöstöä. Näihin
kuuluu hiljattain käyttöön otettu teknologian siirtosopimuksia koskeva ryhmäpoikkeus, joka korvaa
taitotieto- ja patenttilisenssejä koskevat kaksi asetusta, ilmoitusten ja tiedonantojen käyttäminen kilpai-
lusääntöjen soveltamista koskevien yleisohjeiden antamiseksi tietyillä aloilla (joita ovat rajojen yli
suoritettavat tilisiirrot ja postipalvelut), vihreiden kirjojen käyttö julkista kuulemista varten (ts. vuonna
1996 julkaistavaksi suunnitellut vihreät kirjat vertikaalisista rajoituksista ja sulautumakatsauksesta) ja
opastavien esitteiden julkaiseminen (autojen jälleenmyyntiä koskeva uusi asetus). Perustamissopi-
muksessa määrätty ilmoitusvelvollisuus on valtiontukiasioissa keskeinen keino varmistaa avoimuus.
Komissio on ilmaissut tiedonannossaan aikovansa käyttää kaikkia perustamissopimuksessa sille
annettuja toimivaltuuksia varmistaakseen, että jäsenvaltiot noudattavat kyseistä velvoitettaan. Komissio
on myös alkanut valmistella tarkistettua ja yhteenkoottua aluetukijärjestelmää ja hyväksynyt uuden
tutkimus- ja kehitystukijärjestelmän. Komissio on myös jatkanut aktiivista yleisön tiedottamista
kilpailupolitiikkakysymyksissä: lehdistötiedotteet ja -tilaisuudet, PO IV:n tiedotus, julkaisut, kilpailupo-
litiikkaa käsittelevä tiedotuslehti ja kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus palvelevat kaikki samaa
tavoitetta eli niiden tarkoitus on lisätä avoimuutta, oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta.

6. Demokraattinen vastuu

21. Kilpailupolitiikka ei voi olla vain puhtaasti teknokraattinen tai hallinnollinen menettely, vaan se
hyötyy laajan demokraattisen konsensuksen saavuttamisesta. Niinpä komissio kiinnittää erityistä
huomiota hedelmälliseen vuoropuheluun, jota se käy muiden Euroopan unionin toimielinten kanssa
kaikista kilpailupolitiikan eri näkökohdista.

22. Kilpailupolitiikkaa koskevan vuosikertomuksen avulla on mahdollista järjestää perustason
yhteydenpito ja tiedotus muihin Euroopan unionin toimielimiin, erityisesti Euroopan parlamenttiin,
neuvostoon ja talous- ja sosiaalikomiteaan. Edellisen kertomuksen synnyttämät hedelmälliset näkemys-
tenvaihdot ja keskustelut selvästi auttoivat komissiota tehtäviensä toteuttamisessa ja edistivät osaltaan
Euroopan kilpailupolitiikan entistä parempaa tiedotusta ja ymmärtämystä. Tarpeen mukaan komissio
kuulee oma-aloitteisesti muita toimielimiä viimeaikaisista säädösehdotuksista tai muista tätä politiikkaa
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koskevista asiakirjoista. Erityisesti 90 artiklan mukaisten kaupan vapauttamista koskevien direktiivien
hyväksymisen yhteydessä komissio arvioi huolellisesti huomautuksia, joita Euroopan parlamentti,
neuvosto, talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea olivat tehneet.

23. Komissio on myös toiminut tiiviissä yhteistyössä neuvoston kanssa useissa kilpailupolitiikan
kysymyksissä ja erityisesti kilpailupolitiikan ja kilpailukyvyn väliseen suhteeseen liittyvissä asioissa.

24. Jäsenvaltiot ovat kiinteästi mukana komission päätöksentekoprosessissa kilpailunrajoituksia ja
määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean, keskittymiä käsittelevän neuvoa-
antavan komitean ja kansallisten asiantuntijoiden konferenssin kautta. Lisäksi komission virkamiehillä
on kansallisiin virkaveljiinsä säännöllisiä epävirallisia yhteyksiä, jotka koetaan hyödyllisiksi.

25. Huhtikuun 3 ja 4 päivänä 1995 komissio järjesti Brysselissä ensimmäisen Euroopan kilpailufooru-
min, jossa käsiteltiin vertikaalisia rajoituksia4. Tilaisuuden yli 260 osallistujan joukossa oli kilpailuvi-
ranomaisia ja tuomareita 35 Euroopan maasta. Foorumin tavoitteena on edistää kokemusten vaihtoa
ja keskustelua yhteisön ja jäsenvaltioiden kilpailuoikeuden täytäntöönpanosta vastaavien virkamiesten
välillä ja edistää kilpailuoikeuden hajautettua soveltamista. Toinen foorumi on suunnitteilla vuodeksi
1996.

26. Komission XXV kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (1995) eroaa esitystavaltaan aiemmista
vuosikertomuksista.

27. Viime vuosina komission kilpailupolitiikkakertomus on jatkuvasti kasvanut ja vuonna 1994 siinä
oli yli 600 sivua. Sen rinnalla julkaistu komission erillinen esite Euroopan yhteisön kilpailupolitiikka -
1994, joka esittelee lyhyesti komission kilpailupolitiikkaa ja päätöksiä "käyttäjäystävällisessä"
muodossa, on saanut hyvän vastaanoton. Erityisesti talous- ja sosiaalikomitea on tämän vuoksi
pyytänyt komissiota laatimaan lyhyemmän ja helpommin luettavan julkaisun.

Komissio on tästä syystä päättänyt julkaista aiempaa lyhyemmän kertomuksen, jossa keskitytään
merkittävimpiin kilpailupolitiikan tapahtumiin, joita havainnollistetaan tarpeen mukaan komission
tärkeimpien päätösten ja uusien lainsäädäntötoimien avulla.

Tämän vuosikertomuksen lisäksi Euroopan komission kilpailusta vastaava pääosasto (PO IV) laati
selvityksen kilpailusääntöjen soveltamisesta Euroopan unionissa vuonna 1995. Selvityksessä käydään
läpi komission päättämät merkittävät yksittäiset asiat. Se sisältää myös luettelot viittauksista uusiin
säädöksiin ja ilmoituksiin, komission päätöksiin ja lehdistötiedotteisiin sekä Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksiin. Siinä luodaan myös katsaus
kilpailusääntöjen soveltamiseen jäsenvaltioissa.

7. Tilastot

28. Uusien kirjattujen asioiden määrä on kasvanut huomattavasti. Uusien asioiden kokonaismäärä
(kilpailunrajoitukset, sulautumat ja valtion tuki) kasvoi vuonna 1994 kirjatusta 1 081 asiasta 1 472
asiaan vuonna 1995, mikä merkitsee 36 prosentin lisäystä. Uudet 85 ja 86 artiklaan liittyvät asiat
lisääntyivät reilun 42 prosentin verran, sulautumailmoituksia oli lähes 16 prosenttia edellisvuotista

                                                            

4 Competition Policy Newsletter No 5, volume 1, kesä 1995, s. 7
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enemmän ja uusien valtion tuki asioiden määrä kasvoi 35 prosenttia. Merkittävä osa tästä kasvusta
erityisesti kilpailunrajoitus- ja valtiontukiasioissa johtuu siitä, että kolme uutta jäsenvaltiota liittyi
Euroopan unioniin tammikuun 1 päivänä 1995.

29. Vuonna 1995 ratkaistujen asioiden kokonaismäärä pysyi lähes edellisvuoden tasolla: vuonna 1995
ratkaistiin 1 210 asiaa, kun vuonna 1994 ratkaistuja asioita oli ollut 1 200.
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I - Kilpailuoikeus: 85 ja 86 artikla

A - Sisämarkkinoiden tuomien etujen varmistaminen

30. Euroopan kilpailupolitiikan olennainen tavoite on varmistaa, että sisämarkkinoiden toteuttaminen
tuo kuluttajille ja koko Euroopan talouselämälle kaikki yhteisön laajuisten markkinoiden edut.

Kilpailupolitiikan on luotava tarkoituksenmukainen säännöstö, jonka avulla yritykset voivat sopeutua
kansallisten rajojen poistamisen tuomiin uusiin mahdollisuuksiin. Yritysten yrittäessä hidastaa
markkinoiden yhdentymiskehitystä tai jopa estää rajat ylittävä kaupankäynti kilpailunvastaisilla
menettelyillä on kuitenkin välttämätöntä harjoittaa valpasta politiikkaa, johon sisältyy ankarien
seuraamusten määrääminen silloin kun kilpailusääntöjä rikotaan vakavasti.

Toimittajien ja jakelijoiden väliset vertikaaliset järjestelyt ovat keskeinen osa Euroopan kilpailupolitiik-
kaa näissä kysymyksissä. Jotkut näistä järjestelyistä voivat olla välttämättömiä uusille markkinoille
pääsemiseksi, uusien tuotteiden markkinoille tuomiseksi tai tehokkaiden jakeluverkkojen aikaansaami-
seksi, ja voivat sen vuoksi olla myös kuluttajien edun mukaisia. Ongelmia voi kuitenkin esiintyä, jos
valmistajien välillä tai samoilla markkinoilla toimivien jakelijoiden välillä ei ole riittävästi kilpailua,
tai kun järjestelyitä käytetään kilpailunvastaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi markkinoiden jakamiseen
tai uusien yritysten markkinoille pääsyn rajoittamiseen.

1. Moottoriajoneuvojen jakelu

31. Koska moottoriajoneuvot ovat kestokulutustavaroita, jotka vaativat asiantuntevaa huoltoa ja
korjausta, valmistajat tekevät yhteistyötä valikoitujen jälleenmyyjien ja korjaamoiden kanssa taatakseen
asiantuntevan jakelun ja huoltopalvelun tuotteelle. Tällaiset järjestelyt ovat omiaan edistämään
kyseisten tuotteiden jakelun tehokkuutta ja yksinoikeudellisen ja/tai valikoivan jakelujärjestelmän
luonteen voidaan katsoa olevan välttämätön moottoriajoneuvoteollisuuden järkeistämisen ja
tehostamisen kannalta.

Tämä oli ja on yhä perussyy siihen, että autoalalla sallitaan rajoittavat jakelu- ja huoltopalvelusopimuk-
set. Moottoriajoneuvojen jakeluun ja huoltoon liittyvä uusi ryhmäpoikkeus5, jonka komissio antoi 28
päivänä kesäkuuta 1995 korvaamaan olemassa olevan asetuksen N:o 123/856, sisältää useita muutoksia,
joilla pyritään tehostamaan kilpailua autojen ja varaosien markkinoilla sekä parantamaan kuluttajien
asemaa takaamalle heille kaikki sisämarkkinoiden edut.

32. Uusi asetus lisää erityisesti jälleenmyyjien riippumattomuutta valmistajista. Jälleenmyyjät saavat
myydä toisten valmistajien autoja, jos myynti tapahtuu erillisissä myyntitiloissa eri johdon alaisuudessa
itsenäisen oikeushenkilön ominaisuudessa ja tavalla, joka välttää tuotemerkkien sekaantumista.
Tehokkaan kilpailun varmistamiseksi huolto- ja korjausmarkkinoilla autojen valmistajat tai toimittajat
eivät saa estää itsenäisten varaosien valmistajien ja jakelijoiden pääsyä markkinoille tai rajoittaa
myyjien oikeutta hankkia vastaavan laatuisia varaosia valitsemiltaan verkoston ulkopuolisilta

                                                            

5 Perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua
koskevien sopimusten ryhmiin 28 päivänä kesäkuuta 1995 annettu komission asetus (EY) N:o 1475/95, EYVL N:o L
145, 29.6.1995, s. 25

6 Komission asetus (ETY) N:o 123/85, annettu 12 päivänä joulukuuta 1984, EYVL N:o L 15, 18.1.1985
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yrityksiltä. Lisäksi autojen valmistajien on annettava oman verkkonsa ulkopuolisille korjaamoille
tekniset tiedot, joita ne tarvitsevat voidakseen korjata ja huoltaa kyseisen valmistajan autoja, jos teollis-
ja tekijänoikeussuoja ei koske näitä tietoja.

33. Usean merkin myyminen, varaosamarkkinoiden avaaminen ja suurempi kilpailu korjausalalla
tähtäävät kaikki kuluttajien valintamahdollisuuksien lisäämiseen yhtenäismarkkinoiden periaatteiden
mukaisesti. Saman tavoitteen mukaisesti kuluttajien on voitava ostaa auto sekä huollattaa tai korjauttaa
se missä tahansa Euroopan unionin alueella, missä hinnat ja ehdot ovat edullisimmat.

Tämä on erityisen tärkeää autoalalla, jossa hintaerot jäsenvaltioiden välillä ovat huomattavat.
Viimeisimmässä heinäkuussa julkaistussa autojen hintoja käsittelevässä puolivuotiskertomuksessaan
komissio totesi, että hintaerot olivat nousseet merkittävästi vuoden 1994 marraskuusta7. Vuoden 1995
alusta alkaen komissio on saanut yhä enemmän valituksia Euroopan unionissa, pääasiassa Itävallassa,
Saksassa ja Ranskassa asuvilta yksityisiltä henkilöiltä, joita on estetty ostamasta auto Italiassa ja
Espanjassa, jossa hinnat valuutan devalvoinnin jälkeen ovat suhteellisen alhaisia8.

Uudessa asetuksessa kielletään nimenomaisesti menettelyt, jotka on suunniteltu estämään
rinnakkaiskauppa9.Myyjien on saatava vastata omien myyntialueidensa ulkopuolelta tulevaan
kysyntään, ja ne saavat tulevaisuudessa harjoittaa myös tietynlaista mainontaa oman alueensa
ulkopuolella.

34. Komissio julkaisi 26 päivänä syyskuuta 1995 kaikilla yhteisön kielillä esitteen, jossa uusi
lainsäädäntö selitetään valmistajille, myyjille, varaosien tuottajille ja riippumattomille korjaamoille.
Siinä annetaan myös kuluttajille tietoja vapaudesta ostaa auto missä tahansa yhteisön alueella10.

2. Rinnakkaiskaupan rajoitukset

35. Yksi kaikkein vakiintuneimmista yhteisön kilpailuoikeuden periaatteista on se, että tuottajat eivät
saa jakaa sisämarkkinoita yksityisillä sopimuksilla ja ylläpitää hintaeroja kilpailunvastaisella
täydellisellä aluesuojalla. Tällaista toimintaa esiintyy kuitenkin yhä markkinoilla ja sen tullessa esiin
voidaan komission odottaa ryhtyvän jyrkkiin toimenpiteisiin.

BASF/Accinauto

36. Komissio määräsi 12 päivänä heinäkuuta 1995 tekemässään päätöksessä11 2,7 miljoonan ecun
sakon saksalaiselle BASF Lacke + Farben- nimiselle autojen korjausmaalituotteiden tuottajalle, joka
on BASF-yhtymän tytäryhtiö, ja 10 000 ecun sakon BASFin yksinmyyjälle Belgiassa ja Luxemburgis-

                                                            

7 Komission lehdistötiedotteet IP/95/50, 19.1.1995 ja IP/95/768, 24.7.1995
8 "Valuuttakurssivaihteluiden vaikutukset sisämarkkinoilla", komission tiedonanto Eurooppa-neuvostolle, 31.10.1995, 25

kohta
9 Ks. myös yhteisöjen tuomioistuimen asioissa C-70/93, Bayerische Motorenwerke AG ja ALD Auto-Leasing D GmbH

sekä C-266/93, Bundeskartellamt ja Volkswagen AG, VAG Leasing GmbH 24 päivänä lokakuuta 1995 antamat tuomiot
(ei vielä julkaistu) 

10 "Moottoriajoneuvojen jakelu", opastava esite, Euroopan komissio, PO IV, IV/9509/95. Tätä esitettä on jaettu jo yli 7
000 kappaletta.

11 EYVL N:o L 272, 15.11.1995, s. 16
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sa, Accinauto S.A.:lle. Asia sai alkunsa kahden englantilaisen Glasurit-korjausmaalituotteiden
rinnakkaistuojan valituksesta. Ne väittivät, että Accinauto, jolta ne ostivat Glasurit-tuotteita, oli
lopettanut toimitukset niille kesällä 1990 BASFin ohjeiden mukaan. Komissio teki tutkimuksia
BASFin ja Accinauton tiloissa ja sai selville, että sopimusvelvoitteet vaativat Accinautoa siirtämään
kaikki yksinmyyntialueensa ulkopuolisilta asiakkailta tulevat tilaukset BASFille. Komissio katsoi, että
tämä velvoite on sellainen kilpailunrajoitus, jota ei voida hyväksyä, koska se estää Accinautoa viemästä
kyseisiä tuotteita Belgiasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Itse asiassa tämän velvoitteen seurauksena
yksinmyyjän sijaan BASF itse päättää toimituksista muista jäsenvaltioista oleville rinnakkaistuojille
ja valvoo niitä.

Lääkevalmisteet : Organon

37. Lääkevalmisteiden hinnat eroavat merkittävästi toisistaan jäsenvaltioiden välillä. Tämä selittyy
tavallisesti eroilla kansallisessa hintavalvonnassa ja terveydenhoitojärjestelmissä. Yhteisöjen
tuomioistuin on todennut useita kertoja, että hintaerot aiheuttavista tekijöistä huolimatta rinnak-
kaistuontia ei pitäisi kieltää. Tästä syystä komissio on johdonmukaisesti soveltanut kilpailusääntöjä
sopimuksiin tai toimintatapoihin, jotka rajoittavat lääkkeiden rinnakkaiskauppaa. Se uskoo, että tällä
tavoin rajoituksetta toimivat markkinavoimat vaikuttavat liikkeelle panevana voimana hintojen ja myös
hintojen valvontajärjestelmien asteittaisessa lähentymisessä. Korkean kustannustason maissa hintojen
pitäisi laskea, kun taas alhaisen hintatason maissa hintojen pitäisi lopulta nousta reaktiona tuotteen
markkinoilta poistamisen todelliseen uhkaan, jos lääketeollisuuden yritykset eivät saa hinnoilla
kohtuullista voittoa. Joissakin jäsenvaltioissa, joissa lääkkeiden hinnat ovat korkeita, jopa edistetään
rinnakkaistuonteja maassa lääkkeisiin käytetyn kokonaissumman alentamiseksi.

38. Organon on alankomaalaisen Akzon brittiläinen tytäryhtiö, joka on erikoistunut ehkäisypillereiden
valmistukseen ja markkinointiin.

Organon muutti 4 päivänä toukokuuta 1994 hintajärjestelmää, jota se sovelsi Mercilon ja Marvelon -
nimisiin ehkäisypillereihin. Näistä Marvelonilla on huomattavat markkinaosuudet koko yhteisössä.
Ennen tätä päivää Organon antoi 12,5 prosentin alennuksen kaikista asiakkailleen toimitetuista
tuotteista riippumatta tuotteiden lopullisesta määränpäästä. Uudessa hintajärjestelmässä tehtiin ero
Yhdistyneessä kuningaskunnassa myytävien ja vientiin tarkoitettujen tuotteiden välillä. Ainoastaan
Yhdistyneessä kuningaskunnassa myytäville tuotteille myönnettiin 12,5 prosentin alennus.

Useiden valitusten jälkeen ja Organonin ilmoitettua uuden hinnoittelujärjestelmänsä komissio aloitti
menettelyn Organonia vastaan ja antoi tiedon vastaväitteistään, joka poisti ilmoitusta seuranneen
vapautuksen sakoista. Komission mielestä uusi hintajärjestelmä, joka on osa Organonin ja sen
tukkuliikkeiden välistä jatkuvaa liikesuhdetta ja siten perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu sopimus12, rikkoi vakavasti kilpailusääntöjä, koska se sai aikaan tuotteiden hintoihin liittyvää
syrjintää maantieteellisen määränpään perusteella. Sen seurauksena kuluttajat eivät saaneet enää
rinnakkaiskaupasta koituvia etuja. Erityisesti Alankomaissa, jossa sairasvakuutusjärjestelmä ei täysin
korvaa alankomaalaista alkuperää olevia Marvelon-pillereitä, kun taas brittiläisiä pillereitä voidaan
hintansa vuoksi tarjota Alankomaiden sairasvakuutuksen korvaustasoa vastaavaan hintaan, kuluttajat

                                                            

12 Tuomioistuin vahvisti 24 päivänä lokakuuta 1995 asioissa C-70/93 ja C-266/93 (yllä viite 9) antamassaan tuomiossa
aikaisemman oikeuskäytäntönsä, jonka mukaan yrityksen puhelinsoitto myyjilleen ei ole yksipuolinen 85 artiklan 1
kohdan ulkopuolelle jäävä toimi vaan tämän määräyksen mukainen sopimus, jos se on osa jatkuvia liikesuhteita, joista
on ennakolta laadittu yleinen sopimus.
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menettivät mahdollisuuden ostaa brittiläisiä Marvelon-pillereitä, jolloin heidän ei olisi tarvinnut maksaa
korvattavan määrän ylittävää hintaa.

Organon päätti kuitenkin hylätä komission vastustaman uuden hinnoittelujärjestelmänsä ja otti
uudelleen käyttöön vanhat hinnoitteluehtonsa. Kun tilanne oli palautettu entiseksi, komissio keskeytti
menettelynsä ja varasi itselleen oikeuden tutkia Organonin suunnitteilla olevan hinnoittelujärjestelmän.

3. Uusien tulokkaiden markkinoille pääsyn rajoitukset

39. Todella kilpailtujen sisämarkkinoiden edellytyksenä on myös se, että yrityksiä ei estetä tulemasta
markkinoille kilpailemaan markkinoilla jo olevien toimijoiden kanssa.Sen vuoksi komissio haluaa
pitää markkinat avoimina ja on puuttunut tilanteeseen silloin, kun yritykset ovat estäneet uusien
yritysten pääsyn markkinoille joko rajoittavilla sopimuksilla tai yksipuolisella toiminnalla. 

40. Uusien kilpailijoiden pääsy markkinoille voidaan estää markkinoilla jo toimivien toimittajien ja
jakelijoiden välisillä vertikaalisilla järjestelyillä. Näin on erityisesti silloin, kun suurta joukkoa
markkinoilla toimivia jälleenmyyjiä sitoo velvollisuus myydä ainoastaan sen valmistajan tuotteita,
jonka kanssa niillä on sopimus, tai järjestelyt, jotka vaikutukseltaan sulkevat kolmannet osapuolet
vastaavasti pois. Jäätelömarkkinoita (Unilever/Mars) koskevat asiat ovat esimerkkejä tällaisista järjeste-
lyistä.

Toisissa tapauksissa kolmansien osapuolten markkinoille pääsyn estää todellisten tai potentiaalisten
kilpailijoiden välinen horisontaalinen sopimus tai yhdenmukainen menettelytapa. Näin tapahtui
Alankomaissa nostureiden vuokrausmarkkinoilla (Van Marwijk/FNK-SCK).

Markkinoille pääsyn voi estää myös monopolin tai välttämättömien laitteistojen tai palveluiden
määräävän tarjoajan väärinkäytös. Tämä on yhä suurempi ongelma useilla aloilla. Kun määräävä yritys
omistaa tai hallitsee laitteistoja, joihin kilpailijoiden on välttämätöntä päästä pystyäkseen hoitamaan
liiketoimintaansa, se ei saa kieltää kilpailijoilta niiden käyttöoikeutta ja sen on myönnettävä
käyttöoikeus syrjimättä ketään. Kun on kyse liikenteen alasta, erityisesti lentoliikenteestä, pankkialasta
tai televiestinnän alasta, komissio soveltaa tätä yleistä EU:n kilpailuoikeuden periaatetta13, jotta uutta
kilpailua voi kehittyä. Roscoffin sataman käyttöoikeutta Ranskassa käsittelevässä asiassa (ICG/CCI
Morlaix) on kyse samasta asiasta.

Unilever/Mars

41. Unilever on niin sanottujen heräteostona hankittavien jäätelötuotteiden markkinajohtaja useimmissa
EU:n jäsenvaltioissa. (Niillä tarkoitetaan yksittäispakattuja teollisesti valmistettuja jäätelötuotteita, joita
myydään välittömään kulutukseen esimerkiksi lehtikioskien ja bensiiniasemien kaltaisissa paikoissa.)
 
Irlannin tasavallassa Unilever on selvästi suurin jäätelön tuottaja. Se toimitti pakastimia jälleenmyyjille
sillä edellytyksellä, että yksinomaan Unileverin tuotteita varastoidaan näihin pakastimiin ("yksinoikeu-
della käytettävä pakastin"). Lisäksi pakastimen toimituskustannus sisältyi jäätelöstä perittyyn hintaan
kaikkien jälleenmyyjien kohdalla riippumatta siitä, oliko myyjällä Unileverin pakastin vai ei.

                                                            

13 Tätä yleistä periaatetta puoltaa yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asioissa C-241/91 P ja C-242/91 P, Radio Telefis
Eireann (RTE) ja Independant Television Publications Ltd v. komissio (Magill), Kok. 1995, s. I-743.
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Marsin valituksen johdosta komissio tutki Unileverin Irlannissa käyttämät jakelujärjestelyt. Se totesi,
että jälleenmyyjä, jolla oli ainoastaan yksi tai useampi Unileverin pakastin myyntipisteessään, oli sen
seurauksena tavallisesti käytännössä sidottu yksinomaan Unileverin jäätelön myyntiin. Suurin osa
heräteostona hankittavaa jäätelöä myyvistä myyntipisteistä Irlannissa kuuluu tähän ryhmään. Komissio
on jo tuominnut tällaisen myyntipistekohtaisen yksinoikeuden vuonna 1992 Saksan heräteostona
hankittavien jäätelöiden markkinoilla14. Unileverin sopimukset vaikuttivat kumulatiivisesti rajoittamalla
kilpailua tuntuvasti estämällä kolmansia kilpailijoita pääsemästä markkinoille. Järjestelyiden havaittiin
myös olevan Unileverin määräävän aseman väärinkäyttämistä markkinoilla.

Unilever kuitenkin suostui muuttamaan käytäntöään markkinoiden vapauttamiseksi erityisesti antamalla
jälleenmyyjille entistä suuremmat valintamahdollisuudet. Komissio on sen vuoksi julistanut, että uudet
järjestelyt näyttävät täyttävän poikkeuksen myöntämisen vaatimat edellytykset15.

Van Marwijk/FNK-SCK

42. Komissio määräsi 29 päivänä marraskuuta 1995 tekemässään päätöksessä16 sakkoja17 FNK:lle ja
SCK:lle perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan rikkomisesta Alankomaiden nostureiden vuokraus-
markkinoilla.

FNK (Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) on siirrettäviä nostureita vuokraavien
alankomaalaisten yritysten yhteenliittymä. SCK (Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf) perustettiin
FNK:n aloitteesta takaamaan hyväksymisjärjestelmän avulla nosturivuokraustoiminnassa vuokrattavien
nostureiden ja laitteiden laatu. Useimmat SCK:ssa osallisina olevat yritykset ovat myös FNK:n jäseniä.
Yritysten osuus Alankomaiden markkinoista on 50-80 prosenttia. Nosturivuokraamot vuokraavat itse
suuressa mittakaavassa nostureita muilta nosturivuokraamoilta.

FNK:n suosittelemien nostureiden vuokraushintojen ja FNK:n jäsenten välillä käytettyjen yhdenmukais-
tettujen hintojen lisäksi komissio puuttui kieltoon, joka esti SCK:n hyväksymiä yrityksiä vuokraamasta
nostureita SCK:hon kuulumattomilta yrityksiltä. Komissio katsoi, että SCK:n vuokrauskieltoa koskee
perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan kielto, koska SCK:n hyväksymisjärjestelmä ei täyttänyt
avoimuutta ja muiden vastaavanlaisten laaduntakausjärjestelmien hyväksymistä koskevia edellytyksiä.
Komissio katsoi, että kielto ei pelkästään rajoittanut jäseninä olevien yritysten toimintavapautta, vaan
se myös merkittävästi esti kolmansien osapuolten pääsyn Alankomaiden markkinoille.

                                                            

14 Vuonna 1992 komissio teki kielteisen päätöksen Langnesea (Unilever) ja Schölleriä vastaan, jotka ovat duopolistisessa
asemassa Saksan heräteostona hankittavien jäätelöiden markkinoilla. Tässä asiassa komissio vastusti "myyntipisteiden
yksinoikeuteen" liittyviä sopimuksia, joissa myyjä sitoutuu myymään ainoastaan sen valmistajan tuotteita, jonka kanssa
sillä on sopimus. Komissio päätti, että kyseisten sopimusten kumulatiivinen vaikutus johti siihen, että Langnese ja
Schöller rajoittivat tuntuvasti kilpailua. Osapuolet valittivat tästä päätöksestä, mutta ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin vahvisti sen 8 päivänä kesäkuuta 1995 asiassa T-7/93, Langnese-Iglo GmbH v. komissio, Kok. 1995, s.
II-1533 ja asiassa T-9/93, Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG v. komissio, Kok. 1995, s. II-1611 antamissaan
tuomioissa.

15 EYVL N:o C 211, 15.08.1995, s. 4
16 EYVL N:o L 312, 23.12.1995, s. 79
17 FNK:n ja SCK:n vuoden 1992 alussa tekemistä ilmoituksista johtuva vapautus sakoista poistui 15 artiklan 6 kohdan

nojalla komission 13 päivänä huhtikuuta 1994 tekemällä päätöksellä N:o 17, EYVL N:o L 117, 7.5.1994.
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Komissio totesi päätöksessään, että komission hyväksymisjärjestelmiä koskevan politiikan perusteella
sellaiset yksityisoikeudelliset hyväksymisjärjestelmät ovat mahdollisia, joilla on tarkoitus täydentävästi
valvoa säädettyjen vaatimusten noudattamista, mutta tällaisten järjestelmien on noudatettava kilpai-
lusääntöjä.

ICG/CCI Morlaix

43. Irish Continental Group (ICG) pyysi Chambre de Commerce et d'Industrie de Morlaixilta (CCI
Morlaix) pääsyä Roscoffin satamaan (Bretagne) aloittaakseen lauttaliikenteen Irlannin ja Bretagnen
välillä kesällä 1995. Brittany Ferriers oli silloin ainoa Irlannin ja Bretagnen välillä toimiva lauttalii-
kennettä harjoittava yritys. Osapuolet olivat ensin päässeet periaatesopimukseen, jonka seurauksena
ICG aloitti uuden lauttaliikennepalvelunsa markkinoinnin ja alkoi ottaa vastaan varauksia. Neuvottelut
keskeytettiin kuitenkin vuoden 1995 tammikuussa, eivätkä CCI Morlaix ja ICG voineet päästä
lopulliseen sopimukseen sen jälkeen kun ICG oli valittanut komissiolle ja jatkoneuvotteluja oli käyty.

Komissio katsoi, että CCI Morlaix, joka hoitaa Roscoffin satamaa, joka on Ranskassa ainoa
asianmukaiset satamapalvelut Bretagnen ja Irlannin väliselle lauttaliikenteelle tarjoamaan pystyvä
satama, oli ensi näkemältä määräävässä asemassa. Lisäksi todettiin, että kieltämällä epäoikeutetusti
ICG:ltä pääsyn Roscoffin satamaan CCI Morlaix ensi näkemältä käytti väärin määräävää asemaansa.
Sen vuoksi komissio pystyi 16 päivänä toukokuuta 1995 määräämään väliaikaisia toimenpiteitä, jotka
velvoittivat CCI Morlaixin toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, jotta ICG voi käyttää Roscoffin
satamaa kesäkauden loppuun saakka.

Komission puututtua asiaan osapuolet tekivät ICG:n Roscoffin satamatilojen käyttöoikeudesta viiden
vuoden sopimuksen, joka ei hyödyttänyt pelkästään osapuolia, vaan myös matkustajia, joiden
kuljetuspalveluiden ja -toimintojen valintamahdollisuudet Roscoffin alueella laajenivat.

4. Vihreä kirja vertikaalisista rajoituksista

44. Toimittajien ja jakelijoiden väliset vertikaaliset järjestelyt eri jäsenvaltioissa ovat aina olleet
erityishuomion kohteena yhteisöoikeudessa markkinoiden yhdentymistavoitteen vuoksi. Yhteisön
politiikan keskeinen tekijä on ollut kanavien auki pitäminen rinnakkaiskaupalle ilman yksityisen
liiketoiminnan rajoituksia. Vaikka vertikaalisiin rajoituksiin liittyvä kilpailupolitiikka on toiminut
yhteisössä hyvin tähän päivään asti, on tarpeellista tarkastella soveltuuko yhteisön politiikka tällä alalla
jakelupuolen ja kuluttajien tarpeisiin vielä tulevaisuudessa.

Esimerkiksi tietotekniikka ja just-in-time-menetelmät muuttavat tuotantomenetelmien lisäksi myös
jakelumuotoja ja -järjestelmiä. Tämän kehityksen seuraukset on otettava huomioon politiikassa, jotta
ei tukahduteta erittäin innovatiivisia ja nopeasti muuttuvia jakelutekniikoita.

Lisäksi tärkeimmät vertikaalisia rajoituksia koskevat ryhmäpoikkeukset on uusittava pian: yksinmyynti-
ja yksinostooikeudet vuonna 1997 ja franchising vuonna 1999. Näiden uusimista on valmisteltava.

Tarkastelu tehdään vihreän kirjan muodossa, jossa hahmotellaan tulevan politiikan eri vaihtoehdot.
Tarkoitus on pyytää ensi vuonna tästä kirjasta lausuntoja laajalta poliittisten ja sosioekonomisten
osapuolten joukolta, johon kuuluu Euroopan parlamentti, jäsenvaltiot, valmistajat, jakelijat ja kuluttajat.
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5. Rajojen yli suoritettavat tilisiirrot

45. Pankkialalla ei asianmukaisesti toimivia sisämarkkinoita vielä ole. Rahoitustoimista aiheutuvat
maksut ovat tärkeä kustannustekijä yrityksille, ja ne voivat haitata merkittävästi sisämarkkinoiden
moitteetonta toimintaa.

46. Syyskuussa komissio antoi ilmoituksen Euroopan yhteisön kilpailusääntöjen soveltamisesta rajojen
yli suoritettaviin tilisiirtoihin18.

Ilmoitus on osa komission toteuttamaa toimenpidepakettia, johon kuuluu direktiiviehdotus, jonka
tarkoitus on parantaa pankkien tarjoamia rajojen yli suoritettavia tilisiirtopalveluja19. Pankit käyttävät
näitä järjestelmiä siirtäessään rahaa asiakkaiden puolesta eri valtioiden välillä unionissa.

47. Ilmoitus saattaa ajan tasalle ja korvaa vuonna 1992 julkaistut kilpailuperiaatteet. Siinä todetaan,
että komissio suhtautuu tavallisesti myönteisesti pankkien välisiin yhteistyösopimuksiin, joiden avulla
ne erityisesti pystyvät täyttämään direktiivin vaatimukset. Tämä yhteistyö ei kuitenkaan saa mennä niin
pitkälle, että se poistaa pankkien välisen kilpailun. Sen vuoksi ilmoituksessa annetaan pankeille
suuntaviivat, joiden mukaan ne voivat tehdä yhteistyösopimuksia rajojen yli suoritettavien tilisiirtojen
hoitamisesta tehokkaammin rikkomatta kilpailusääntöjä. Siten ilmoitus voi edistää Euroopan kansalais-
ten kannalta nykyistä edullisempien maksujärjestelmien kehitystä.

48. Ilmoituksessa käsitellään kahta erityisen tärkeää asiaa: markkinoille pääsyä ja hintakilpailua.

Markkinoille pääsyn osalta komissio haluaa varmistaa, että pienempiä pankkeja ei epäoikeudenmukai-
sesti suljeta pois järjestelmästä, johon niihin on kuuluttava voidakseen käytännössä tarjota rajat yli
suoritettavia tilisiirtopalveluja asiakkailleen. Tällaisen järjestelmän pääsyedellytysten on oltava
puolueettomasti perusteltuja ja niitä on sovellettava syrjimättä ketään. Sitä vastoin uusien yritysten
poissulkeminen sellaisesta järjestelmästä, johon kuuluminen ei ole välttämätöntä, kuten esimerkiksi
pankkiryhmien kehittämät pienemmät järjestelmät, ei tavallisesti ole kilpailun kannalta huolestuttavaa.

Hintakilpailun kohdalla ilmoituksessa erotetaan toisistaan sopimukset, jotka koskevat pankkien
asiakkailta perimiä hintoja, ja pankkien väliset hintasopimukset.

Pankit eivät saa tehdä keskenään sellaisia sopimuksia, joissa määrätään asiakkailta perittävien
toimituspalkkioiden suuruus tai tapa, jolla näitä toimituspalkkioita peritään.

Pankkien välisiin hintasopimuksiin liittyvä keskeisin asia on monenvälisesti sovittujen toimituspalkkioi-
den, toisin sanoen yhdessä sovittujen jonkin pankin (yleensä maksajan pankki tai sen kirjeenvaih-
tajapankki) toiselle pankille (saajan pankki) maksamien toimituspalkkioiden arviointi. Komissio katsoo,
että toimituspalkkioista tehdyt monenväliset sopimukset rajoittavat kilpailua ja niitä koskee
perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hintasopimuskielto. Niille voidaan kuitenkin
myöntää poikkeus 85 artiklan 3 kohdan nojalla, jos poikkeukselle asetetut edellytykset täyttyvät.
Rajojen yli suoritettavien OUR-tilisiirtojen kohdalla (lähettäjän ilmoittautuessa kulujen maksajaksi)

                                                            

18 EYVL N:o C 251, 27.09.1995, s. 3
19 Komission tiedonanto "EU Funds Transfers: Transparency, Performance and Stability", KOM (94)435, 19.10.1994;

Euroopan unionin tiedote 9-1995, kohta 1.3.12.
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saajan pankki ei voi periä saajalta lisäpalkkiota rajojen yli suoritettavan tilisiirron käsittelystä. Tällöin
pankit voivat sopia, että saajan pankki saa monenkeskisesti sovitun toimituspalkkion, jos kyseinen
palkkio kattaa rajat ylittävästä tilisiirrosta tosiasiallisesti aiheutuvat ja välttämättömät käsittelykulut.
Sovittu toimituspalkkio ei saa olla suurempi kuin rajojen yli suoritettavien tilisiirtojen käsittelystä
saajan pankille aiheutuvat todelliset kulut keskimäärin. Lisäksi toimituspalkkio tulisi ilmoittaa tiettynä
lähtötasona, jolloin on mahdollista sopia kahdenkeskisesti sitä suuremmista tai pienemmistä palkkioista.

6. Seuraamusten lieventämistä koskeva ohjelma

49. Komissio jäljitti edelleen aktiivisesti salaisia kartelleja, jotka vahvistavat hintoja tai jakavat
markkinoita ja joita näyttää yhä esiintyvän tärkeimmillä teollisuuden aloilla.

Tietojen hankinta vie yhä suuremman osan komission kilpailulainsäädännön täytäntöönpanon
hallinnollisista voimavaroista. Vuonna 1995 komissio suoritti noin 91 paikan päällä tehtävää
tutkimusta, joista 87 oli yllätystarkastuksia. 

50. Kartelleja johdetaan tavallisesti salassa. Niissä käytetään työläitä, usein tietotekniikkaa hyödyntäviä
menetelmiä, jotta ne eivät paljastuisi viranomaisille. 

Joissakin tapauksissa salaisten kartellien paljastamisesta ja kieltämisestä kuluttajille mahdollisesti
koituva hyöty on tärkeämpää kuin se, että yhteisö sakottaa niitä yrityksiä, jotka tekevät komission
kanssa yhteistyötä. Tämä yhteistyö tekee komissiolle mahdolliseksi kartellin paljastamisen ja
kieltämisen. Tästä syystä komissio harkitsee lievempää kohtelua yrityksille, jotka avustavat rikkomisen
alustavan tutkimuksen tai menettelyjen aikana20. Komissio julkaisi ilmoitusluonnoksen, jossa määrätään
edellytykset, joiden mukaan komission kanssa yhteistyötä tekevät yritykset voivat saada vapautuksen
sakoista tai niille muussa tapauksessa määrättäviä sakkoja huomattavasti alennettavaksi. Ennen tämän
ilmoituksen antamista komissio on kehottanut kaikkia asianomaisia osapuolia esittämään huomautuk-
sensa komission ilmoitusluonnoksesta21.

7. Oikeus tutustua asiakirjoihin

51. Euroopan yhteisön kilpailulainsäädännön täytäntöönpanomenettelyt eivät saa olla mielivaltaisia
tai epäoikeudenmukaisia. Komission on noudatettava menettelyyn liittyviä suojatoimenpiteitä
suojellakseen niiden yritysten etuja, joihin sen päätökset vaikuttavat. Tässä voidaan viitata oikeuteen
puolustautua, erityisesti oikeuteen tulla kuulluksi oikeudenmukaisesti. Muodollisten päätösten
vastaanottajilla ja asianomaisilla osapuolilla on äärimmäisenä suojakeinona oikeus valittaa Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimiin.

                                                            

20 Elokuun 10 päivänä 1993 Yhdysvaltojen oikeusministeriön antitrustilainsäädäntöosasto julkaisi yritysten lievempää
kohtelua koskevan politiikkansa. Myöhemmin 10 päivänä elokuuta 1994 julkaistiin yksityisten henkilöiden lievempää
kohtelua koskeva politiikka.

21 EYVL N:o C 341, 19.12.1995, s. 13
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52. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi useita komission 19 päivänä joulukuuta 1990
tekemiä päätöksiä22, jotka koskivat rangaistusten määräämistä kilpailusääntöjen rikkomisesta kalsinoi-
dun soodan markkinoilla. Yksi näistä päätöksistä koski yhdenmukaistettua menettelytapaa, jolla Solvay
ja ICI jakoivat Euroopan markkinat keskenään. Tämän lisäksi komissio katsoi, että sekä Solvay että
ICI käyttivät väärin määräävää asemaansa Länsi-Euroopassa, edellinen Yhdistyneessä kuningas-
kunnassa ja jälkimmäinen Irlannissa23.

Perustamissopimuksen 85 artiklaan perustunut päätös kumottiin sillä perusteella, että komissio ei
ottanut huomioon osapuolten oikeutta puolustukseen. Tuomioistuin totesi, että komission olisi pitänyt
85 artiklan menettelyn yhteydessä antaa Solvaylle mahdollisuus tutustua tiettyihin asiakirjoihin, jotka
sisältyivät komission ICI:ä koskevaan 86 artiklan mukaisen asian asiakirja-aineistoon24. Samaa
perustetta toisin päin soveltaen tuomioistuin teki päätöksen ICI:n hyväksi25.

Komissio tutkii parhaillaan, miten nämä päätökset tarkalleen vaikuttavat sen nykyiseen käytäntöön ja
myös kuulemisasiamiehen valtuutukseen, jossa määrätään, että yrityksen uskoessa, että komissio ei ole
toimittanut sille kaikkia puolustuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, kuulemisasiamiehen on tutkittava
kaikki tällaiset väitteet ja tehtävä päätös tosiseikkojen perusteella26.

B - Yhteistyö ja kilpailu nopeasti muuttuvassa ja yhä maailmanlaajui-
semmassa taloudellisessa ympäristössä

53. Tämän päivän taloudelliselle ympäristölle on ominaista kilpailupaineiden voimakas kasvu. Tähän
ovat vaikuttaneet useat tekijät: tuotteiden elinkaarien jatkuva lyheneminen, teollisuuden alojen ja
markkinoiden lisääntyvä globalisoituminen sekä sisämarkkinoiden saavuttamiseen tähtäävän
lainsäädäntöohjelman valmistuminen. Nämä taloudelliset tosiasiat on otettava huomioon kilpai-
lusääntöjen soveltamisessa. Tämän vuoksi taloudellisten markkinaselvitysten merkitys kasvaa
kilpailuasioissa. Komission on otettava huomioon tiettyjen markkinoiden erityiset taloudelliset piirteet
sijoittaessaan kulloisenkin tapauksen oikeaan yhteyteen.

Taloudellisessa ympäristössä, jolle on ominaista dynaamiset markkinat, innovaatio ja globalisoituminen,
yritysten välinen yhteistyö on usein ehdottoman välttämätöntä, jotta yritykset voivat säilyttää
kilpailukykynsä markkinoilla parantamalla tutkimus- ja kehitystyötään, vähentämällä kustannuksiaan
ja kehittämällä uusia tuotteita. Tällainen yhteistyö ei kuitenkaan saa johtaa kilpailua rajoittaviin
tilanteisiin, jotka eivät noudata perustamissopimuksen kilpailusääntöjä.

                                                            

22 EYVL N:o L 152, 15.06.1991
23 XX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1990), 92 ja 113 kohta
24 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 29.6.1995, asia T-30/91, Solvay v. komissio,

Kok. 1995, s. II-1775
25 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 29.6.1995, asia T-36/91, Imperial Chemical

Industries plc v. komissio, Kok 1995, s. II-1847
26 Kuulemisasiamiesten tehtävistä komission kilpailumenettelyissä 12 päivänä joulukuuta 1994 tehty komission päätös,

EYVL N:o L 330, 21.12.1994, s. 67
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1. Perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan soveltaminen televiestintäalalla

1.1. Strategiset liittoutumat

54. Televiestintäalan käynnissä oleva vapauttaminen yhdessä televiestinnän, tietotekniikkojen ja
tiedotusvälineiden lisääntyvän lähentymisen kanssa saavat aikaan merkittävää kaupallista toimintaa
informaatiomarkkinoiden keskeisillä aloilla. Markkinatoimijat valmistautuvat nyt ottamaan vastaan
uusien mahdollisuuksien tuomat hyödyt. Tämä on johtanut siihen, että uusia liittoutumia ja yhtiökump-
panuuksia on ilmoitettu ja toteutettu paljon27.

Strategiset liittoutumat julkisten maailmanlaajuisille markkinoille siirtyvien teletoiminnan harjoittajien
välillä ovat yksi tällaisten liittoutumien laji (BT/MCI, Atlas-Phoenix). Muita liittoutumia (monialayhty-
mien liittoutumat) perustetaan joko sellaisten yritysten välillä, jotka eivät aikaisemmin ole toimineet
televiestintämarkkinoilla, mutta jotka hyötyvät markkinoille tulemisesta syntyvistä synergioista -
esimerkiksi sähkölaitokset tai pankit, joilla on merkittäviä kansainvälisiä verkkoja sekä varoja ja
taitotietoa - tai tällaisten yritysten ja teletoiminnan harjoittajien välillä (Cable & Wireless ja Veba, BT-
Viag, BT-BNL, Albacom). Suuria liittoutumia perustetaan myös matkasatelliittitelepalveluiden
tarjoamiseksi maailmanlaajuisesti (Inmarsat-P, Iridium, Globalstar ja Odyssey).

55. Kilpailuoikeuden perussääntöjen soveltamisesta näihin liittoutumiin on tullut yksi EU:n
kilpailupolitiikan suurimmista haasteista viime vuosina. Komission on varmistettava, että nykyinen
rakenneuudistuskehitys johtaa kilpailuhenkisiin ja kasvua kohti suuntautuviin markkinarakenteisiin.
Yhteisön televiestinnän vapauttamiseksi harjoittaman politiikan ansiosta kuluttajat saavat uusia
palveluita ja tuotteita kilpailukykyisillä hinnoilla, teollisuuden kustannukset pienenevät ja uusia
työpaikkoja syntyy. Näiden ponnistelujen merkitys olisi kuitenkin pieni, jos sellaisten uusien rajoit-
tavien sopimusten, käytäntöjen tai markkinarakenteiden kehittyminen sallittaisiin, jotka estävät uuden
kilpailun syntymisen vapautetuilla markkinoilla, tai jos teletoiminnan harjoittajat voisivat vapaasti
ryhtyä väärinkäytöksiin asemansa säilyttämiseksi. Tämä osoittaa, että yhteisön politiikan eri alueet ovat
läheisesti yhteydessä toisiinsa ja että kaikkia kilpailuvälineitä on käytettävä yhtenäisesti.

56. British Telecommunicationsin ja US MCI Corporationin välinen Concert-yhteisyritys oli
ensimmäinen komission käsittelemä televiestintäalan strateginen liittoutuma ja sille myönnettiin
poikkeus 85 artiklan 3 kohdan nojalla28.

Liittoutumat, jotka pyrkivät tarjoamaan sellaisia uusia maailmanlaajuisia palveluita, joita erityisesti
suuret yritykset jo vaativat (esimerkiksi saumattomuus, yhteentoimivuus, keskitetty hankinta ja laskutus
jne.), parantavat yleisesti ottaen kehittyneiden telepalveluiden laatua ja saatavuutta ja edesauttavat myös
Euroopan laajuisten verkkojen luomista, mikä on yksi EY:n perustamissopimuksen tavoitteita (129 b
artikla). Kuluttajat, mukaan lukien suuret monikansalliset yritykset ja myös innovatiiviset pienet ja
keskisuuret yritykset, voivat hyötyä entistä kehittyneemmistä maailmanlaajuisista palveluista ja
tehokkuuden lisääntymisestä, mikä parantaa niiden kilpailuasemaa sekä maailmanlaajuisesti että
Euroopan unionissa.

                                                            

27 Laaja katsaus tapauskohtaisiin päätöksiin ja julkaisuihin tällä alalla on annettu julkaisussa Yhteisön kilpailupolitiikka
televiestintäalalla, Euroopan komissio, viralliset asiakirjat, heinäkuu 1995 (IV/18571/95)

28 27 päivänä heinäkuuta 1994 tehty päätös, EYVL N:o L 223, 27.08.1994, s. 36; XXIV kilpailupolitiikkaa koskeva
kertomus (1994), 156-160 kohdat
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Kuitenkin sen mukaan, missä määrin liittoutumat tarjoavat kotimaisia ja kansainvälisiä palveluja, 85
artiklan 3 kohdassa vaadittu välttämättömyys ja mahdollinen kilpailun poistaminen kansallisella tasolla
ovat tärkeitä tekijöitä komission analyysissä. Komission myönteiseen suhtautumiseen Concertin
perustamisessa vaikutti merkittävästi kyseisten palveluiden aidosti maailmanlaajuinen luonne ja se
tosiseikka, että molempien emoyhtiöiden markkinat ovat vapaita kilpailulle.

Atlas-Phoenix

57. Atlas-sopimus, jota komissio on tutkinut vuoden 1995 aikana, eroaa BT-MCI liittoutumasta
kahdella merkittävällä tavalla: ensinnäkin suunniteltujen palveluiden kotimaan osuus on paljon
vahvempi kuin suunnitellut maailmanlaajuiset tekijät ja toiseksi osapuolten kotimarkkinat (Ranska ja
Saksa) eivät ole yhtä vapaita kuin BT:n ja MCI:n kotimarkkinat (Yhdistynyt kuningaskunta ja
Yhdysvallat).

Atlas-liiketoimen kautta syntyy Ranskan ja Saksan julkisten teletoiminnan harjoittajien, France
Telecomin (FT) ja Deutsche Telekomin (DT) yhteisyritys. Atlas on myös väline, jolla FT ja DT
osallistuvat toiseen Phoenix-nimiseen liiketoimeen yhdysvaltalaisen Sprint Corporationin kanssa.

Atlas suuntautuu lisäarvoa sisältävien telepalvelujen kaksille eri tuotemarkkinoille, nimittäin
yritysasiakkaille tarkoitettujen kehittyneiden telepalveluiden markkinoille ja standardoitujen
matalatasoisten pakettivälitteisten datapalveluiden markkinoille. Laajempi Phoenix-liiketoimi
suuntautuu samoille lisäarvoa sisältäville televerkkopalveluiden markkinoille ja lisäksi matkailijoille
tarkoitettujen palveluiden sekä niin sanotuille teleoperaattoreiden muille teleoperaattoreille tarjoamien
palveluiden markkinoille.

Atlas- ja Phoenix-järjestelyt olivat kilpailun kannalta huolestuttavia useista syistä, erityisesti
liiketoimien EU:n osapuolten kotimarkkinoiden suhteen, joissa FT:llä ja DT:llä on lainmukainen ja
tosiasiallinen määräävä asema useiden telepalveluiden ja verkon tarjoamisen osalta. Sen vuoksi
väitettiin, että kilpailu voisi kadota ja tulevan täydellisen markkinoiden vapauden myönteiset
vaikutukset voisivat vaarantua. Vastauksena tähän liittoutumien osapuolet sekä Ranskan ja Saksan
hallitukset tekivät tiettyjä muutoksia ja antoivat sitoumuksia näiden epäilyjen poistamiseksi. Nämä
liittyvät Ranskan ja Saksan yleisten tietoverkkojen pitämiseen erillään Atlasista, tasapuoliseen pääsyyn
näihin verkkoihin ja ristikkäisen tuen välttämiseen. Tärkein hallitusten tekemistä sitoumuksista oli se,
että vaihtoehtoinen televerkko vapaiden viestintäpalveluiden tarjoamiseksi (esimerkiksi ei yleisen
puhelintoiminnan) vapautetaan 1 päivästä heinäkuuta 1996. Ilman tätä vapautusta unionin suurimpien
teleorganisaatioiden välinen liittoutuma vaarantaisi tai poistaisi kilpailun dataviestinnän alalla myös
muissa jäsenvaltioissa. Kaikki telepalvelut, mukaan lukien yleinen puhelintoiminta ja verkko,
vapautetaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tämän perusteella komissio ilmoitti olevansa valmis, riippuen kolmansien osapuolten huomautuksista,
suhtautumaan Atlas-Phoenix-sopimuksiin myönteisesti29.

58. Muita saman tyyppisiä strategisia liittoutumia, joiden tutkimukset komissio on aloittanut, ovat
Unisource ja sen Uniworld-niminen liittoutuma AT&T:n kanssa.

                                                            

29 Asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan nojalla annetut ilmoitukset, EYVL N:o C 337, 15.12.1995, s. 2 ja 13
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Maailmanlaajuiset matkasatelliittijärjestelmät

59. Komissio on aloittanut perusteellisen ja laajan tutkimuksen äskettäin esiin tulleista strategisista
liittoutumista, joita on perustettu matkasatelliittitelepalveluiden tarjoamiseksi maailmanlaajuisesti.

Tällä alalla, jolla on ainoastaan harvoja maailmanlaajuisia markkinatoimijoita, on erittäin tärkeää
turvata kilpailu kyseeseen tulevilla alemmilla markkinoilla, toisin sanoen paikallisten huoltopalveluiden
tarjoamisessa, jakelussa ja tarvikkeiden myynnissä.

Yhteen tutkituista järjestelmistä, nimittäin Inmarsat-P:hen, komissio on jo suhtautunut myönteisesti30.

1.2. Käyttöoikeutta ja yhdysliikennettä koskevat sopimukset 

60. Suuri ongelma sovellettaessa EU:n kilpailuoikeutta tällä alalla, ja yleisesti liittyen tulevien
televiestintämarkkinoiden sääntely-ympäristöön, on kysymys käyttöoikeutta ja yhdysliikennettä
koskevista sopimuksista31. Itse asiassa monopolin jälkeiselle ja tulevaisuuden multimediaympäristölle
on todennäköisesti ominaista tilanteet, joissa yritykset yksin tai yhdessä hallitsevat laitteistoja kuten
verkkoja, ehdollisia käyttöoikeusjärjestelmiä tai tärkeitä ohjelmistoliitäntöjä, jotka voivat tarjota
välttämättömän linjan asiakkaisiin.

Käyttöoikeutta ja yhdysliikennettä koskevia sopimuksia voidaan periaatteessa pitää kilpailua edistävinä,
koska niiden tavoitteena on lisätä tarjottuja palveluita, jotka ovat asiakkaiden saatavilla. Nämä
sopimukset voivat kuitenkin myös aiheuttaa merkittävää salaisiin sopimuksiin perustuvaa käyttäyty-
mistä ja markkinoiden sulkemista samoin kuin määräävien asemien väärin-käyttöä32. Syrjimätön pääsy
välttämättömiin järjestelmiin kohtuullisilla ehdoilla on keskeisen tärkeää. Sen vuoksi komissio aikoo
julkaista vuonna 1996 tiedonantoluonnoksen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta tällä alalla.

2. Markkinoiden globalisoituminen

ATR/BAe

61. Alueellisten lentokoneiden markkinat ovat esimerkki maailmanlaajuisesta alasta. Suurimmat
valmistajat toimivat kaikilla mantereilla.

62. Komissio hyväksyi 18 päivänä elokuuta hallinnollisella kirjeellä Aérospatialen ja Alenian, jotka
jo ovat liittyneet ATR:ksi, sekä brittiläisen British Aerospacen alueellisia lentokoneita koskevan
yhteisyrityksen. Tämän hankkeen lopullisena tavoitteena on yhdistää osapuolten alueellisiin lentoko-
neisiin liittyvät toiminnot. Yhteistyön ensimmäinen vaihe koskee pääasiassa suoria asiakkaille
suunnattuja palveluita ja yhdessä toteutettavia alan uusia lentokoneita koskevia toteutettavuustut-
kimuksia.

                                                            

30 Asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan nojalla annettu ilmoitus, EYVL N:o C 304, 15.11.1995, s. 6
31 G7- päätelmät ja vihreä kirja televiestinnän infrastruktuureista
32 Coudert Bros, Competition aspects of interconnection agreements in the telecommunications sector, tiedonanto

Euroopan komissiolle, kesäkuu 1995.
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Komission hyväksyntä on annettu ainoastaan määräajaksi, joka päättyy 6 päivänä kesäkuuta 2000,
jolloin komissiolla on mahdollisuus tarkastella tilannetta uudelleen, jos osapuolet toteutetta-
vuustutkimusten jälkeen päättävät olla kehittämättä, tuottamatta ja tuomatta markkinoille uusia
lentokoneita koskevia ohjelmia, mutta jatkavat yhteistyötään myynnin ja huoltopalveluiden alalla.

3.  Teknologian siirto

63. Yksi komission ensisijaisista tehtävistä sisämarkkinoiden kehittämiseksi on edistää eurooppalaisen
teollisuuden innovaatiota ja uuden teknologian leviämistä. Komission valkoisessa kirjassa kasvusta,
kilpailukyvystä ja työllisyydestä todetaan, että teknologian siirrolla on keskeinen merkitys Euroopan
unionin talouden kannalta tärkeässä teknisten innovaatioiden kehittämisessä ja että se parantaa tällä
alueella toimivien yritysten kilpailukykyä. 

64. Tekniikansiirtosopimusten uuden ryhmäpoikkeusasetuksen33 tarkoituksena on myötävaikuttaa
talouskasvuun ja kilpailukyvyn parantamiseen yksinkertaistamalla lisenssisopimuksia koskevat nykyiset
kaksi asetusta34 ja yhdistämällä ne yhdeksi säädökseksi. Uutta asetusta koskeva ehdotus laadittiin
vuonna 1994 ja sen peruslinjoja muutettiin vuonna 1995 kolmansien osapuolten kuulemisen ja
kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean toisen
kokouksen seurauksena.

65. Tällä tavoin uusi asetus vähentää eroavaisuuksia, joita on patenttilisenssejä koskevan asetuksen
ja taitotietolisenssejä koskevan asetuksen välillä, ja poistaa tai siirtää vastustus-menettelyyn useita
kohtia, jotka asetuksissa estivät ryhmäpoikkeuksen soveltamisen. Lisäksi asetuksessa säädetään uusia
säännöksiä, joiden tarkoitus on kunnioittaa entistä paremmin osapuolten sopimusvapautta. Tällaisiin
lievennyksiin, joista hyötyy yhteisössä toimivien yritysten suuri enemmistö, sisältyy kuitenkin selvä
varoitus yrityksille, joilla on vahva asema markkinoilla. Asetuksen mukaan poikkeuksesta aiheutuva
etu voidaan peruuttaa siinä tapauksessa, että yritys yksinoikeuslisenssien saamisen ansiosta saa jonkin
tuotteen markkinoilla monopoliaseman ja estää kolmansien mahdollisuuden käyttää uutta teknologiaa.
Tällaisen tilanteen arvioinnissa komissio kiinnittää erityistä huomiota tapauksiin, joissa lisenssinhaltijan
markkinaosuus ylittää 40 prosentin rajan.

C - Liikenne

1. Meriliikenne

66. Euroopan unioni on maailman suurin kaupparyhmittymä. Suurin osa sen muun maailman kanssa
käymästä kaupasta ja merkittävä osa unionin sisäisestä kaupasta hoidetaan merikuljetusten avulla.
Linjaliikenne eli aikatauluihin perustuva merikuljetuspalvelu on tässä yhteydessä keskeisessä asemassa.

Niinpä Euroopan unionin kannalta onkin erittäin tärkeää, että sillä on käytettävissään paras
mahdollinen merikuljetuspalvelu mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Kilpailupolitiikka on hyvänä
välineenä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

                                                            

33 Komissio antoi asetuksen 31 päivänä tammikuuta 1996.
34 Asetus (ETY) N:o 2349/84 (23.7.1984) ja N:o 556/89 (30.11.1988)
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67. On myös syytä mainita, että Yhdysvalloissa edustajainhuone hiljattain hyväksyi ja antoi senaatin
edelleen käsiteltäväksi lakiesityksen, jonka tarkoitus on purkaa merikuljetusten linjaliikennettä
koskevaa säännöstelyä ja lisätä kilpailumahdollisuuksia kyseisellä alalla. Jos kyseinen vuoden 1995
laki "Ocean Shipping Reform Act" hyväksytään, amerikkalainen lainsäädäntö lähenee eurooppalaista.

1.1. Linjaliikenteen konsortiot

68. Uusi asetus, jossa säädetään linjaliikennettä harjoittaville konsortioille35 myönnettävästä
ryhmäpoikkeuksesta, on tärkeä väline tätä tarkoitusta varten, sillä se kannustaa laivanvarustajia tehosta-
maan ja järkeistämään toimintojaan pienentämällä siten kustannuksia ja rahtimaksuja. Samaan aikaan
se antaa niille mahdollisuuden tarjota entistä korkealaatuisempaa palvelua entistä useammin. Tämä on
toinen ryhmäpoikkeus, joka on hyväksytty linjaliikennealalla. Asetus (ETY) 4056/86, jossa säädetään
perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan soveltamisesta meriliikenteeseen, sisältää jo linjakonferensseja
koskevan ryhmäpoikkeuksen.36

69. Uusi ryhmäpoikkeus tuli voimaan 22 päivänä huhtikuuta 1995 ja sitä sovelletaan viiden vuoden
ajan.Linjaliikennekonsortiot ovat sopimuksia vähintään kahden laivanvarustajan välillä yhteiseen
merikuljetuspalveluun liittyvän yhteistyön harjoittamisesta teknisissä, toiminnallisissa ja/tai kaupal-
lisissa asioissa, lukuun ottamatta hintojen määräämistä. Ryhmäpoikkeus koskee ainoastaan yhdestä tai
useammasta yhteisön satamasta käsin tai sinne tarjottaviin kansainvälisiin linjaliikennepalveluihin
yksinomaan tavarakuljetuksen osalta ja pääasiallisesti kontteja käyttäen. Se koskee sekä linjakon-
ferenssissa että sen ulkopuolella toimivia konsortioita, lukuun ottamatta rahtimaksujen yhteistä
määräämistä. Konsortion jäsenten, jotka haluavat määrätä hinnat yhteisesti ja jotka eivät täytä asetuk-
sen (ETY) N:o 4056/86 ehtoja, on pyydettävä yksittäispoikkeusta.

Ryhmäpoikkeus koskee seuraavia toimintoja: matka-aikataulujen yhteinen yhteensovittaminen ja/tai
yhteinen vahvistaminen sekä välisatamien määrittely; laivatilan vaihto, myynti tai ristik-käisvuokraus;
laivojen ja/tai satamalaitosten yhteiskäyttö; yksi tai useampi yhteiskäytössä oleva toimisto; konttien,
kuljetusalustojen ja muun laitteiston asettaminen käyttöön ja/tai näiden laitteistojen vuokrasopimukset,
ostovuokraus tai osto; tietoliikennepohjaisen tiedonsiirtojärjestelmän ja/tai yhteisen dokumentaa-
tiojärjestelmän käyttö; tilapäinen kapasiteetin muuttaminen37; satamaterminaalien ja niihin kuuluvien
palvelujen yhteinen hyödyntäminen ja käyttö; osallistuminen tonnistopooliin, tulopooliin tai
tulospooliin; äänioikeuden yhteinen käyttö konferensseissa; yhteinen markkinointirakenne ja/tai
yhteinen laivausasiakirja; ja mikä tahansa muu mainittuihin toimintoihin liittyvä toiminto, joka on
välttämätön niiden toteuttamiselle.

                                                            

35 Komission asetus (EY) N:o 870/95, annettu 20 päivänä huhtikuuta 1995, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan
soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin
menettelytapoihin (konsortiot), annettu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 479/92 nojalla, EYVL N:o L 89, 21.4.1995,
s.7.

36 Asetus (ETY) 4056/86, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, EYVL N:o L 378, 31.12.86, s. 4.
37 Tämä ei koske järjestelyjä olemassaolevan kapasiteetin käyttämättä jättämiseksi, jolloin konsortiossa osallisina olevat

liikennelinjat pidättäytyvät käyttämästä tiettyä prosenttimäärää konsortion puitteissa käytettyjen laivojen kapasiteetista,
ks. asetuksen (ETY) N:o 870/95 4 artikla ja Atlantin ylittäviä kuljetuksia koskevasta sopimuksesta 19 päivänä lokakuuta
1994 tehty komission päätös, jossa komissio kielsi kapasiteetin käyttämättä jättämistä koskevan sopimuksen, EYVL
N:o L 376, 31.12.1994, s.1.
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70. Komissio katsoo, että konsortiot yleisesti parantavat käytettävissä olevien linjaliikennepalvelujen
tuottavuutta ja laatua jäsenyritysten toiminnoissa aikaansaamansa järkeistämisen sekä alusten ja
satamapalvelujen käyttöön tuomien mittakaavaetujen ansiosta. Kuljetusten käyttäjät saavat yleensä
kohtuullisen osan konsortioiden aikaansaamasta hyödystä, jos konsortioiden toimialaan kuuluvassa
liikenteessä on riittävästi kilpailua.

Saadakseen ryhmäpoikkeuksen konsortiolla on oltava käyntisatamissaan pienempi kuin 30 prosentin
osuus suorasta liikenteestä, kun se toimii konferenssissa, ja pienempi kuin 35 prosentin osuus, kun se
toimii konferenssin ulkopuolella. Yksinkertaistettua vastustusmenettelyä sovelletaan konsortioihin,
joiden osuus liikenteestä ylittää yllä mainitun rajan, mutta ei ole suurempi kuin 50 prosenttia suorasta
liikenteestä.

1.2. Linjavarustamojen tekemä maakuljetusten hintojen vahvistaminen

71. Komissio hyväksyi 8 päivänä kesäkuuta 1994 kertomuksen38, joka käsittelee tapaa, jolla se aikoo
soveltaa kilpailusääntöjä linjalaivaliikenteenä hoidettavaan merikuljetukseen. Komissio on antanut
kertomuksen liikenneasioista vastaavalle neuvostolle. Kertomuksessa keskitytään arvioimaan
maakuljetusten hintoja vahvistavien sopimusten oikeudellista asemaa. Kyseiset sopimukset on tehty
meriliikennekonferensseihin kuuluvien laivanvarustajien välillä ja ne koskevat maakuljetuksia, joita
tarjotaan yhteisön alueella osana monivälinekuljetustoimintaa. Kertomuksessa esitetään, että tämä
konferenssien soveltama käytäntö on yhteisön kilpailusääntöjen vastainen ja että nykyisissä oloissa
siihen ei voida myöntää poikkeuksia. Sen suuntaviivoissa kuitenkin ehdotetaan, että luodaan uusi,
kilpailusääntöjen mukainen järjestely, jonka avulla konttien maakuljetukset voidaan järjestää entistä
tehokkaammin ja kuljetuspalvelujen käyttäjien kannalta edullisemmin.

72. Neuvoston keskustellessa kertomuksesta marraskuussa 1994 komissaari Van Miert lupautui
laatimaan asiantuntijakomitean työn pohjalta neuvostolle selvityksen näiden suuntaviivojen toteutta-
misesta. Tämä monivälinekuljetuskomiteaksi kutsuttu komitea perustettiin heinäkuussa 1995 ja se
toimitti komissaarille vuoden 1996 alussa väliraportin, joka esitellään neuvostolle vuoden 1996
alkupuoliskolla.

73. Vuonna 1994 komissio teki kaksi päätöstä, joilla kiellettiin maakuljetusten hintasopimukset. Nämä
olivat TAA-päätös (Atlantin ylittäviä kuljetuksia koskeva sopimus, Trans-Atlantic Agreement)39 ja
FECF:tä (Euroopan ja Kaukoidän välistä linjakonferenssia) koskeva päätös40. Ensimmäisen asteen
tuomioistuin määräsi 10 päivänä maaliskuuta 1995 TAA-päätöksen lykättäväksi siltä osin, kuin se
kielsi eri kuljetustapoja yhdistävien kuljetuspalvelujen yhteisen hinnoittelun yhteisön sisällä olevilla
maakuljetusosuuksilla41. Tästä määräyksestä valitettiin yhteisöjen tuomioistuimeen, jossa se
vahvistettiin 19 päivänä heinäkuuta 199542.

Käsittelyn aikana TAA:n muutetusta versiosta, Atlantin ylittävästä konferenssista tehdystä
sopimuksesta (TACA, Trans-Atlantic Conference Agreement) ilmoitettiin komissiolle. Komissio antoi

                                                            

38 SEC(94) 933
39 19 päivänä lokakuuta 1994 annettu päätös, EYVL N:o L 376, 31.12.1994, s. 1
40 21 päivänä joulukuuta 1994 tehty päätös, EYVL N:o L 378, 31.12.94, s.17
41 Asia T-395/94 R, Atlantic Container Line ja muut v. komissio, Kok. 1995, s. II-595
42 Asia C-149/95 P (R), Komissio v. Atlantic Container Line ja muut, Kok.1995, s. I-2165
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TACA:n osapuolille vastaväitteensä tiedoksi selvittäen syyt, joiden vuoksi se oli muodostanut alustavan
käsityksen, jonka mukaan oli aiheellista peruuttaa maakuljetusten hintojen vahvistamisen osalta
sakoista vapautus, joka on saattanut syntyä uuden TACA-ilmoituksen perusteella43. Ensimmäisen asteen
tuomioistuin hylkäsi hakemuksen ryhtymisestä väliaikaisiin toimenpiteisiin, jotka olisivat estäneet
komission odotetun päätöksen peruuttaa vapautus sakoista.44

2. Lentoliikenne

2.1. IATA:n hintaneuvottelut

74. Komission 25 päivänä kesäkuuta 1993 antama asetuksen (ETY) N:o 1617/9345 mukaan
perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohtaa sovelletaan matkustaja- ja rahtimaksuneuvottelujen
järjestämiseen yhteisössä sijaitsevien lentokenttien välisessä säännöllisessä lentoliikenteessä. Tätä
poikkeusta koskevat kuitenkin kyseisen asetuksen 4 artiklassa säädetyt edellytykset. Poikkeusta
nimittäin sovelletaan ainoastaan siinä tapauksessa, että neuvottelut johtavat interline-järjestelyyn.

75. Komission vuonna 1995 keräämien ensimmäisten tietojen perusteella näyttää siltä, että yleisesti
ottaen interline-sopimukset tavaraliikenteessä ovat harvinaisia tai niitä ei peräti ole ollenkaan. Muutoin
kävi ilmi, että yritysten keskenään sopimat hinnat ovat selvästi korkeampia kuin markkinoilla yleensä
käytettävät hinnat, mikä johtaa yritykset nostamaan maksujaan normaalin kilpailullisen tason yläpuolel-
le.

Komissio katsoo näin ollen, että on syytä harkita edellä mainitun asetuksen muuttamista siten, että sen
soveltamisalasta poistetaan tavarakuljetuksia koskevat hintasopimukset. Komissio on alustavasti
julkaissut tiedonannon46, jonka tarkoitus on antaa lentoyhtiöille ja kolmansille osapuolille mahdollisuus
ilmaista kantansa. Komissio päättää vuonna 1996 siitä, miten tämän kysymyksen käsittelyä on syytä
jatkaa.

2.2. Lentoyhtiöiden välinen yhteistyö

76. Lentoyhtiöiden välinen yhteistyö voi osaltaan edistää Euroopan lentoliikenteen tervettä
rakenneuudistusta ja parantaa kuluttajille tarjottavien palvelujen laatua ja kustannusten hallintaa.
Komission tarkoituksena ei ole häiritä näitä rakennemuutoksia, mutta se valvoo kuitenkin, että tällaiset
toimenpiteet eivät johda tarpeettomiin kilpailun rajoituksiin eivätkä sulje pois sitä todellisen kilpailun
mahdollisuutta, jota pääreiteille tulevat uudet lentoyhtiöt voivat synnyttää.

Tämän tavoitteen mukaisia ovat Swissair-Sabenan esittämät ehdot, jotka komissio on hyväksynyt
salliessaan kyseisten lentoyhtiöiden välisen yhteenliittymän, ja komission asettamat ehdot Lufthansan
ja SAS:n väliselle yhteistyölle poikkeuksen saamiseksi.

                                                            

43 Komission lehdistötiedote IP/95/646, 21.6.95
44 Ensimmäisen asteen tuomioistuimen puheenjohtajan 22 päivänä marraskuuta 1995 antama määräys, asia T-395/94 R

II, Atlantic Container Line ja muut v. komissio, (ei vielä julkaistu)
45 EYVL N:o L 155, 26.6.1993, s. 18
46 EYVL N:o C 322, 2.12.1995, s. 15
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Lufthansa/SAS

77. Yhteistyötä koskevan Lufthansan ja SAS:n välisen yleissopimuksen tarkoitus on luoda yhtiöiden
välille integroitu lentoliikennejärjestelmä, joka perustuu pitkäaikaisiin suhteisiin kaupallisissa ja
toiminnallisissa kysymyksissä, ja merkitsee ennen kaikkea niiden maailmanlaajuisten verkostojen
integroimista. Kaupallinen yhteistyö on erityisen mittavaa Skandinavian ja Saksan välisillä reiteillä,
joiden osalta osapuolten tarkoituksena on perustaa yhteisyritys.

78. Komissio on ilmaissut47, että vaikka sopimus rajoittaa huomattavasti kilpailua kyseisillä
markkinoilla ja erityisesti Skandinavian ja Saksan välisillä reiteillä, sille voidaan myöntää poikkeus
edellyttäen, että asetetaan riittävän, nykyisen ja potentiaalisen kilpailun säilyttäviä ehtoja.

Nämä ehdot koskevat pääasiassa seuraavia asioita: kyseisten yhtiöiden noudattamien vuorojen
jäädyttämistä, uskollisille asiakkaille myönnettävien ohjelmien avaamista yhtiöille, joilla ei ole tällaisia
ohjelmia; LH/SAS:lle asetettua velvoitetta solmia tietyin edellytyksin interline-sopimuksia uusien,
markkinoille tulevien yhtiöiden kanssa; tiettyjen yhteistyösopimusten purkamista muiden yhtiöiden
kanssa; ja LH/SAS:n luopumista vuoroverkostaan tietyillä ruuhkaisilla lentokentillä, jotta muilla
yhtiöillä on mahdollisuus päästä kyseisille markkinoille.

Komissio hyväksyi poikkeuslupapäätöksen 16 päivänä tammikuuta 1996.

D - Euroopan laajuiset verkostot ja kilpailusäännöt

79. Vuoden 1995 aikana komissio tarkasteli Euroopan laajuisten verkostojen yksityisen rahoituksen
ja kilpailusääntöjen soveltamisen välisiä suhteita. Pohdinnat sisällytettiin Euroopan laajuisia verkostoja
koskevaan yleiskertomukseen, joka sai myönteisen vastaanoton 15 ja 16 päivinä joulukuuta 1995
kokoontuneessa Madridin Eurooppa-neuvostossa. Kertomuksessa komissio kehitteli seuraavia yleisiä
suuntaviivoja, jotka koskevat kilpailuun liittyvien kysymysten käsittelyä. Se ilmoitti siinä myös
perustaneensa hankkeiden vastuuhenkilöitä varten "one-stop help-deskin" (telekopio: 32-2-295 65 04)
näitä suuntaviivoja koskevien lisätietojen toimittamiseksi.

80. Komissio aikoo soveltaa seuraavia pääasiallisia perusteita käsitellessään sille toimitettuja tapauksia.
(i) Jos infrastruktuuria hallinnoiva yksikkö haluaa antaa kuljetusyhtiöille kapasiteetin varausmahdolli-
suuden heti hankkeen käynnistyessä, on toivottavaa, että tätä mahdollisuutta tarjotaan kaikille
yhteisössä sijaitseville, mahdollisesti asiasta kiinnostuneille yrityksille. (ii) Yritykselle varatun
kapasiteetin on oltava suhteessa sen suoriin tai epäsuoriin taloudellisiin sitoumuksiin ja vastattava sen
toiminnan asettamia tarpeita, jotka on arvioitu kohtuullisen ajanjakson perusteella. (iii) Uusi
infrastruktuuri ei yleensä ole ruuhkautunut heti, kun se otetaan käyttöön. Näin ollen yritys tai yritysten
ryhmittymä, joka on määritelty direktiivin 91/440/ETY 3 artiklassa, ei saa varata koko vapaana olevaa
kapasiteettia. Osan kapasiteetista pitäisi jäädä vapaaksi, jotta muilla yrityksillä on mahdollisuus käyttää
kilpailevia palveluja. (iv) Käyttöoikeudet saaneet yritykset eivät voi esittää vastalausetta oikeuksien
peruuttamisesta, jos niitä ei ole käytetty. (v) Kapasiteetin varausta koskevat sopimukset eivät saa ylittää
kohtuullista voimassaoloaikaa, joka määritellään tapauskohtaisesti.

                                                            

47 EYVL N:o C 201, 5.8.1995, s. 2
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Tämä perusteiden luettelo ei ole tyhjentävä eikä ole välttämättä komission lopullinen kanta, joka
määritetään kunkin hankkeen erityispiirteiden perusteella.

81. Komissio pyrkii käsittelemään nopeasti ilmoitukset yleiseurooppalaisten verkkojen rahoitukseen
liittyvistä sopimuksista. Komissio aikoo ennen kaikkea hyväksyä lopullisen päätöksen korkeintaan
kuuden kuukauden määräajassa edellyttäen, että osapuolet ovat ottaneet yhteyttä komission yksiköihin
ennen sopimusten valmiiksi saattamista.

Gas Interconnector

82. Valkoisessa kirjassaan kasvusta, kilpailukyvystä ja työllisyydestä komissio on painottanut uusien
eurooppalaisten infrastruktuuriverkostojen merkitystä, sillä ne voivat osaltaan auttaa ratkaisemaan
tiettyjen markkinoiden pirstoutuneisuuden Euroopassa.

Komissio antoi 17 päivänä toukokuuta 1995 hallinnollisen kirjeen saadakseen ratkaisun yhteisyri-
tysjärjestelyyn, joka oli tehty yhdeksän merkittävän eurooppalaisen kaasuyhtiön välillä Yhdistyneen
kuningaskunnan ja Belgian välisen merenalaisen kaasuliitynnän rakentamiseksi ja hoitamiseksi.
Kyseessä on suurpainekaasuputki, jolla Yhdistyneen kuningaskunnan ja mantereen kaasumarkkinat
liittyvät ensimmäistä kertaa yhteen.

Ottaen huomioon, että kolmansilla osapuolilla on mahdollisuus päästä vapaasti neuvotelluin ehdoin
hyödyntämään yhteenliitynnän avulla luotua kuljetuskapasiteettia, ja ottaen huomioon, että tämä hanke
luo kilpailutilaisuuksia tähän asti eristyksissä olleiden markkinoiden välillä, komissio katsoi, että
yhteisyrityksen kilpailua edistävät vaikutukset ovat selvästi tärkeämmät kuin kilpailun rajoitukset.
Hallinnollisessa kirjeessään komissio myös varmisti, että sopimukset toimivat käytännössä siten, että
ne vastaavat tehokkaasti vastavirtauskapasiteetin mahdolliseen tarpeeseen.

E - Kilpailu ja ympäristö

83. Komission yksiköillä oli vuonna 1995 tilaisuus osoittaa, miten komissio aikoo soveltaa
kilpailupolitiikkaa ympäristökysymyksiin ja erityisesti vapaaehtoisiin sopimuksiin48.

84. Yhteisön ympäristöpolitiikka kannattaa periaatetta, jonka mukaan saastuttaja maksaa. Tämän
periaatteen tehokkuus riippuu erityisesti siitä, miten hyvin toimii mekanismi, jossa hintojen tarkoitus
on muuntaa kustannuksiksi ne negatiiviset vaikutukset, joita taloudellinen toiminta voi ympäristölle
aiheuttaa. Jotta tämä hintamekanismi voisi toimia indikaattorina asianmukaisella tavalla, yritysten on
otettava laskelmiinsa mukaan ympäristönsuojeluun liittyvät kustannukset. Saastuttaja maksaa -periaate
ei sulje pois mahdollisuutta, että tietyin edellytyksin valtion ympäristönsuojelua varten myöntämä tuki
on oikeutettua (ks. alla oleva alaviite).

Keinoja kohdentaa voimavaroja ympäristöä entistä paremmin kunnioittavalla tavalla ovat suora julkinen
sääntely, verotus, ns. vapaaehtoiset sopimukset ja sisäinen valvonta. Vapaaehtoiset sopimukset ovat
teollisuuden ja viranomaisten välisiä sopimuksia, joihin sisältyy tietty määrä ympäristötavoitteita, joita

                                                            

48 Ks. Kilpailu ja ympäristö-nimistä asiakirjaa, jonka PO IV esitteli ympäristöä ja kilpailua koskevassa pyöreän pöydän
kokouksessa. Kokouksen järjesti OECD:n kilpailuoikeutta ja -politiikkaa käsittelevä komitea (Pariisi, toukokuu 1995).
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asianomaisen alan tulee toteuttaa aikataulun mukaisesti. Vapaaehtoiset sopimukset voivat koskea yhtä
lailla tavoitteita kuin toteutuskeinoja.

Vapaaehtoisten sopimusten käyttö lisääntyy useimmissa OECD-maissa samalla, kun suuntauksena on
sääntelyn purkaminen ja valtion entistä vähäisempi puuttuminen näihin kysymyksiin.

Vapaaehtoisia sopimuksia kuten sisäistä valvontaakin pidetään usein ratkaisuina, jotka ovat perinteisiä
ratkaisuja vähemmän byrokraattisia ja joustavampia. Vapaaehtoiset sopimukset tai sisäinen valvonta
voivat kuitenkin sisältää perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan tarkoittamia kilpailunrajoituksia.
Komissiolla onkin tähän liittyen useita valituksia käsiteltävään.

85. Yksittäisten tapausten analysoinnissa komissio vertaa sopimuksesta johtuvia kilpailunrajoituksia
ja sopimuksen avulla saavutettavia ympäristötavoitteita soveltaen suhteellisuusperiaatetta 85 artiklan
3 kohdan mukaisesti. Ennen kaikkea ympäristön kohentamista pidetään tekijänä, joka myötävaikuttaa
tuotannon tai jakelun paranemiseen ja taloudellisen ja teknisen kehityksen edistämiseen.

Komissio aikoo kuitenkin suhtautua jatkossakin erittäin tiukasti periaatteeseen, jonka mukaan
kansalliset markkinat eivät saa olla suljettuja ulkomaisilta toimijoilta. Lisäksi komissio valvoo tarkoin
tapauksia, joissa kolmansilla osapuolilla on vaikeuksia osallistua järjestelmään, ja sopimuksia, joista
seuraa tuotteen ajaminen pois markkinoilta.

Komissio suhtautuu myös kielteisesti monenvälisiin maksujen tai hintojen vahvistussopimuksiin, jotka
johtuvat ympäristöön liittyvän sopimuksen täytäntöönpanosta. Tällaiset tapaukset tutkitaan yksitellen,
jolloin tällaisen sopimuksen välttämättömyys selvitetään. Ympäristönsuojelullisen tavoitteen ei voi
katsoa itsessään johtavan siihen, että hintoja koskeva sopimus olisi välttämätön.

F - Toissijaiset tuotemarkkinat

86. Useat komission saamista valituksista koskevat väitettyä määräävän aseman väärinkäyttöä
toissijaisten tuotteiden kuten varaosien, kulutustuotteiden tai huoltopalveluiden markkinoilla. Näitä
tuotteita käytetään yhdessä päätuotteen kanssa ja niiden on oltava teknisesti yhteensopivia päätuotteen
kanssa (esimerkiksi tietokoneen ohjelmistojen ja laitteiden oheislaitteet). Päätuotteen valmistajan
tarjoamien osien tai palveluiden lisäksi näitä toissijaisia tuotteita korvaavia tuotteita ei ehkä ole
lainkaan tai on vähän. Tämän seurauksena voidaan kysyä, voiko sellainen päätuotteiden valmistaja,
joka ei ole määräävässä asemassa, olla määräävä melko pienillä toissijaisten tuotteiden markkinoilla,
eli sellaisten toissijaisten tuotteiden, jotka sopivat yhteen tämän valmistajan tietyn tyyppisten
päätuotteiden kanssa.

Kysymys on monimutkainen monesta syystä. Päälaitteiden tuottajien mielestä toissijaisten tuotteiden
kohdalla ei voi olla määräävää asemaa, jos päätuotteiden markkinoilla ei ole määräävää asemaa, koska
mahdolliset ostajat yksinkertaisesti lopettaisivat päätuotteiden ostamisen, jos niiden varaosien tai
palveluiden hintoja nostettaisiin. Tämän teorian mukaan päätuotemarkkinoilla reagoidaan varhaisessa
vaiheessa, koska kuluttajat pystyvät laskemaan päätuotteen kokonaiskustannukset sen koko eliniän
aikana mukaan lukien kaikki varaosat, kulutustuotteet, parannukset, palvelut ja niin edelleen. Lisäksi
sen mukaan mahdollisten uusien asiakkaiden ja "vanhojen" tuotteeseen sidottujen asiakkaiden
hintasyrjintä ei ole mahdollista tai vanhojen asiakkaiden vaihtokustannukset ovat alhaiset. Toisaalta
kulutustuotteita tai huoltopalveluita tuottavat valittajat pitävät määräävää asemaa toissijaisten tuotteiden
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markkinoilla selvänä, jos markkinaosuudet ovat suuret näillä markkinoilla, toisin sanoen tämä katsonta-
tapa keskittyy ainoastaan toissijaisiin tuotteisiin analysoimatta mahdollisia vaikutuksia päätuotemarkki-
noilta.

Komission mielestä kumpikaan näistä katsontatavoista ei vastaa riittävästi todellisuutta. Komissio on
aina määritellyt määräävän markkina-aseman kyvyksi toimia merkittävässä määrin kilpailijoista ja
kuluttajista riippumatta. Sen vuoksi tapauskohtainen perusteellinen tietojen hankinta ja analyysi on
välttämätöntä. Määräävän aseman arvioinnissa komissio ottaa huomioon kaikki tärkeät tekijät kuten
päätuotteen hinnan ja eliniän, sivutuotteiden hintojen avoimuuden, sivutuotteiden hinnat suhteessa
päätuotteen arvoon, tiedotuskustannukset ja muut osittain edellä mainitut seikat. Yhdysvaltojen korkein
oikeus arvioi asiaa samalla tavalla Kodakia koskevassa päätöksessään vuonna 1992.

Pelikan/Kyocera

87. Komissio omaksui tämän katsontatavan hylätessään vuonna 1995 saksalaisen tulostimien
väriainekasetteja valmistavan Pelikanin valituksen japanilaista tietokoneiden tulostimien ja niiden
väriainekasettien Kyocera-nimistä valmistajaa vastaan. Pelikanin valituksessa väitettiin, että useat
Kyoceran menettelytavoista ajoivat Pelikania pois väriainemarkkinoilta, ja syytettiin Kyoceraa muiden
yritysten lisäksi määräävän asemansa väärinkäyttämisestä toissijaisilla tuotemarkkinoilla, vaikka
Kyocera ei selvästikään ollut määräävässä asemassa päätuotemarkkinoilla. Sen lisäksi, että ei ollut
todisteita toiminnasta, jota voitaisiin pitää väärinkäytöksenä, komissio ei myöskään katsonut, että
Kyoceralla olisi määräävä asema kulutustuotteiden markkinoilla. Tämä johtui pää- ja toissijaisten
tuotemarkkinoiden erityisistä piirteistä. Ostajat olivat hyvin perillä kulutustuotteista perityistä hinnoista
ja näyttivät ottavan tämän huomioon päättäessään tulostimen ostamisesta. "Kokonaiskustannukset sivua
kohden" oli yksi asiakkaiden yleisimmin käyttämistä tulostimen valintaperusteista.Tämä johtui siitä,
että kulutustavaroiden (pääasiassa väriainekasettien) kustannukset tuotteen eliniän aikana olivat erittäin
korkeita suhteessa tulostimen arvoon. Sen vuoksi tietyn merkkisten kulutustuotteiden hintojen
nostaminen kannustaisi kuluttajia merkittävästi ostamaan toisen merkkisen tulostimen. Sen lisäksi ei
ollut mitään todisteita mahdollisuuksista hintasyrjintään "vanhojen"/tuotteeseen sidottujen asiakkaiden
ja uusien asiakkaiden välillä.

G - Vapaat ammatinharjoittajat

88.  Vapaiden ammatinharjoittajien vapaa liikkuminen yhteisössä johtaa siihen, että tietyt rajoittavat
menettelytavat tällä alalla vaikuttavat yhä todennäköisemmin jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.
Asioiden määrän tällä alalla voidaan odottaa kasvavan. Euroopan parlamentti on useissa yhteyksissä
kehottanut komissiota soveltamaan kilpailusääntöjä vapaisiin ammatteihin49.

                                                            

49 Päätöslauselma XIX kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta, 9 (iii) kohta sekä päätöslauselma XX
kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta, 38 kohta ja komission vastaukset näihin XXI kilpailupolitiikkaa
koskevassa kertomuksessa, s. 233 ja 234.
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Coapi

89. Komissio teki 30 päivänä tammikuuta 85 artiklan nojalla päätöksen, jossa se sovelsi kilpai-
lusääntöjä tällä alalla.

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (Coapi) on teollisoikeusasiamiesten
ammattiyhdistys Espanjassa. Kaikki Espanjassa toimivat asiamiehet ovat sen jäseninä. Teollisoikeusa-
siamiehet antavat neuvoja suurelle yleisölle ja avustavat tai edustavat asiakkaitaan teollisoikeuksiin
liittyvissä menettelyissä.

Komissio totesi, että pakollisten vähimmäisasteikkojen asettaminen Coapin yleiskokouksessa sen
jäsenten tarjoamista rajat ylittävistä palveluista perimille maksuille rikkoo 85 artiklan 1 kohtaa.

Olemassa olevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti komissio vahvisti, että kansallinen oikeudellinen
säännöstö, jonka puitteissa vapaat ammatinharjoittajat tekevät tällaisia sopimuksia tai päätöksiä, ei ole
merkityksellinen, kun sovelletaan 85 artiklaa. Vaikka julkiset viranomaiset kannustaisivat tällaista
toimintaa tai antaisivat yritysten yhteenliittymälle valtuudet asettaa sen jäsenten käyttämät hinnat,
perustamissopimuksen 85 artiklaa sovelletaan asiaan yhteenliittymän käyttäessä tätä valtuuttaan.

H - Toissijaisuus ja hajauttaminen

90. Puheessaan Euroopan parlamentille uuden komission virkaanasettamiskeskustelun yhteydessä
Euroopan komission puheenjohtaja painotti välttämättömyyttä pyrkiä jatkuvasti keskittymään keskei-
siin asioihin: "Vähemmän toimintaa, mutta parempaa toimintaa".

Kun on kyse 85 ja 86 artiklan soveltamisalaan kuuluvista asioista, komissio soveltaa tätä periaatetta
rajoittamalla toimintansa niihin sopimuksiin, jotka vaikuttavat merkittävästi kilpailuun ja jotka ovat
omiaan vaikuttamaan huomattavasti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Velvollisuuksiensa mukaisesti
komissio, jolla on yksinoikeus rangaista rikkomuksista ja sallia tiettyjä sopimuksia, kannustaa
hajauttamista erityisesti tapauksissa, jotka voivat johtaa kieltopäätökseen.

1. Vähämerkityksiset sopimukset

91. Sopimuksia, joiden vaikutukset jäsenvaltioiden väliseen kauppaan tai kilpailuun ovat merkityk-
settömiä, ei koske 85 artiklan 1 kohdan rajoittavien sopimusten kielto. Ainoastaan ne sopimukset ovat
kiellettyjä, joiden vaikutus markkinatilanteeseen on selvästi havaittava. Tästä syystä komission on
välttämätöntä analysoida perusteellisesti niitä markkinoita, joihin sopimukset vaikuttavat.

Komission ilmoituksessa vähämerkityksisistä sopimuksista määrätään määrällisistä perusteista käsitteen
"selvästi havaittava" konkreettisen merkityksen selventämiseksi. Viimeaikaisista kynnysarvojen
korotuksista huolimatta50 uskotaan vähämerkityksisyys-käsitteen uudelleen tarkastelun olevan paikal-
laan. Sen vuoksi komissio on alkanut harkita tätä asiaa sisäisesti tarkoituksenaan esittää uusia
ehdotuksia kuulemista varten vuoden 1996 aikana.

                                                            

50 Komission ilmoitus vuonna 1986 vähämerkityksellisistä sopimuksista annetun tiedonannon ajan tasalle saattamisesta,
EYVL N:o C 368, 23.12.1994 
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2. Hajauttaminen

92. Yrittäessään käsitellä pääasiassa tapauksia, joilla on merkittävä yhteisön laajuinen ulottuvuus,
komissio kannustaa myös yhteisön kilpailulainsäädännön kansallista täytäntöönpanoa. Komission
mielestä tavallisesti ei ole riittävässä määrin yhteisön etujen mukaista tutkia valitusta, kun valittaja
pystyy turvaamaan oikeutensa riittävästi kansallisissa tuomioistuimissa51. SACEMia koskevassa 24
päivänä tammikuuta 1995 antamissaan tuomioissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkensi
lisäksi sitä, millä edellytyksillä komissiolla on oikeus hylätä kanne sillä perusteella, että sillä ei ole
huomattavaa yhteisön laajuista merkitystä52. Vuonna 1995 useiden asioiden käsittely voitiin lopettaa
tällä perusteella.

93. Tärkeä askel eteenpäin hajauttamispyrkimyksessä on komission ilmoitus kansallisten tuomioistuin-
ten ja komission välisestä yhteistyöstä perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan soveltamisessa53.
Vuonna 1995 useat kansalliset tuomioistuimet Espanjassa, Ranskassa, Saksassa ja Belgiassa ovat
käyttäneet tässä ilmoituksessa esitettyä yhteistyöjärjestelmää saadakseen komissiolta tietoja
kilpailuasioista.

Yhteisöjen tuomioistuin totesi 12 päivänä joulukuuta 1995 antamassaan ennakkoratkaisussa54, että
samoja komission ja kansallisten tuomioistuinten välisiä yhteistyöperiaatteita sovelletaan maatalouden
alalla, jolla yhteisön kilpailusääntöjen soveltamisen laajuus on määrätty asetuksessa N:o 26. On myös
huomaamisen arvoista, että tuomioistuimen tuomion mukaan kansallinen tuomioistuin voi arvioinnis-
saan ottaa huomioon tuomioistuimen oikeuskäytännössä luodut määrittelyperusteet ja komission
käytännön, joka ilmenee komission tekemien päätösten lisäksi erityisesti sen kilpailupolitiikkaa
koskevissa kertomuksissa ja sen tiedonannoissa.

94. Yhteisön kilpailuoikeuden täytäntöönpanoasteen lisäämisessä sekä yleensä ottaen rajoittamattoman
ja oikeudenmukaisen kilpailun varmistamisessa unionissa tärkeitä eivät ole ainoastaan kansalliset
tuomioistuimet, vaan myös kansalliset kilpailuviranomaiset. Kun tapauksen merkittävä taloudellinen
vaikutus tuntuu pääasiassa yhdessä ainoassa jäsenvaltiossa, kansalliset viranomaiset ovat lähempänä
markkinoita ja voivat siten olla muita paremmassa asemassa käsittelemään tapausta.

                                                            

51 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tunnusti tämän menettelytavan ensimmäisen kerran 17 päivänä syyskuuta 1992
asiassa T-24/90, Automec v. komissio, Kok. 1992, s. II-2223, 91-94 kohta, antamassaan tuomiossa.

52 Asia T-114/92, BENIM v. komissio, Kok. 1995, s. II-147 ja asia T-5/93, Tremblay v. komissio, Kok. 1995, s. II-185.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi viitaten Automec II tuomioon, että arvioidessaan yhteisön etua komission
on verrattava toisiinsa väitetyn rikkomisen merkittävyyttä yhteismarkkinoiden toiminnan kannalta, sitä kuinka
todennäköisesti komissio pystyy osoittamaan rikkomisen olemassaolon ja kilpailusääntöjen täytäntöönpanemiseksi
vaadittavien tutkintatoimenpiteiden laajuutta. Komissio saa ottaa huomioon sen tosiseikan, että kansallinen tuomioistuin
tai kansallinen kilpailuviranomainen tutkii jo asiaa, joka koskee sitä, onko sopimus tai menettelytapa 85 tai 86 artiklan
mukainen.

53 EYVL N:o C 39, 13.2.1993, s. 6
54 Yhdistetyt asiat C-319/93, C-40/94 ja C-224/94, Dijkstra v. Frico Domo, van Roessel v. Campina Melkunie, de Bie

v. Campina Melkunie (ei vielä julkaistu)
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Komissio jatkoi komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten välistä yhteistyötä käsittelevän
ilmoituksen valmistelua55. Siinä komissio antaa tietoja ja ohjausta kansallisille viranomaisille niiden
soveltaessa 85 artiklan 1 kohtaa tai 86 artiklaa taikka kansallista kilpailulainsäädäntöä tapauksissa,
joilla on yhteisön laajuinen ulottuvuus. Luonnos on jo lähetetty jäsenvaltioille kuulemista varten.
Kolmansia osapuolia kuullaan myös ilmoitusluonnoksen perusteella, jonka komissio aikoo julkaista
vuonna 1996.

95. Hajauttamisen toteuttaminen ei kuitenkaan saisi johtaa kilpailuoikeuden erilaiseen soveltamiseen
Euroopan unionissa. Sen vuoksi komissio myös pyrkii kansallisten kilpailulainsäädäntöjen sisällön ja
soveltamisen yhdenmukaisuuteen. Tätä ei tehdä virallisella säädöksellä yhdenmukaistamisesta, vaan
jatkamalla ja lisäämällä yhteisön ja kansallisten täytäntöönpanovirkamiesten välistä tiedotusta ja
yhteistyötä.

Tällä hetkellä yhdeksällä jäsenvaltiolla on yhteisön lainsäädäntöä huomattavasti muistuttava rajoittavia
sopimuksia ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskeva kilpailulainsäädäntö. Useimmat
muista jäsenvaltioista harkitsevat kansallisen lainsäädännön muuttamista yhdenmukaiseksi yhteisön
lainsäädännön kanssa. Tämä "pehmeän yhdenmukaistamisen" kehitys on yhdentymiskehityksen
luonnollinen seuraus, joka luo paineita yhdenmukaisten lähtökohtien aikaansaamiseksi koko yhteisössä.

                                                            

55 Kansallisten viranomaisten ja komission edustajista muodostuvan ad hoc-ryhmän päätelmät, jotka kilpailuasian
pääjohtajat hyväksyivät vuonna 1994, olivat alku komission luonnokselle. Ks. XXIV kilpailupolitiikkaa koskeva
vuosikertomus, 1994, 40-42 kohdat.
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I - Tilastokatsaus
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Kuvio 1 : Uudet asiat

96. Vuoden aikana komissio kirjasi 559 uutta asiaa, joista 368 oli ilmoituksia, 145 valituksia ja 46
komission omasta aloitteestaan käsiteltäväksi ottamaa asiaa. Määrä on kasvanut yli 42 prosenttia
vuodesta 1994 ja on yli 32 prosenttia suurempi kuin keskimääräinen käsiteltäväksi tulevien asioiden
määrä viimeisten kahdeksan vuoden aikana.

Melkein puolet uusien asioiden lisäyksestä (78 asiaa) voidaan selittää EFTAn valvontaviranomaisen
käsiteltävänä olleiden asioiden siirtämisellä Ruotsin, Suomen ja Itävallan unioniin liittymisen jälkeen.
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Kuvio 2 : Käsitellyt asiat

419

525

734

1090

814 14

33

14

34

21

0

200

400

600

800

1000

1200

1991 1992 1993 1994 1995

Epävirallinen menettely

Muodolliset päätökset

97. Vuoden aikana komissio käsitteli loppuun yhteensä 433 asiaa, joista 419 lopetettiin epävirallisella
menettelyllä (hallinnollinen kirje (comfort letter), kielteinen hallinnollinen kirje (discomfort letter),
valituksen hylkääminen ja asian käsittelyn hallinnollinen lopettaminen56) ja 14 muodollisella
päätöksellä. Vuonna 1995 loppuun käsiteltyjä asioita oli 23,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1994.

                                                            

56 Asiat, joiden käsittely lopetettiin sen vuoksi, että sopimukset eivät ole enää voimassa; vaikutus oli niin pieni, ettei se
antanut aihetta lisätutkimuksiin; valitukset olivat tulleet kiistanalaisiksi tai ne oli peruttu tai tutkimuksissa ei ollut käynyt
ilmi kilpailunvastaista menettelyä. 
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Kuvio 3 : Asioiden määrän kehitys
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98. Käsiteltäväksi tulleiden asioiden ja lopetettujen asioiden yhteenlaskettu kokonaistilanne on se, että
avoinna olevat asiat vuoden lopussa ovat lisääntyneet ensi kertaa vuoden 1988 jälkeen. Tämä kasvu
on kuitenkin melko vaatimatonta, nimittäin alle 12 prosenttia ja alle 5 prosenttia, jos uusista
jäsenvaltioista tulevien uusien asioiden lukumäärää ei oteta huomioon. Todellinen asioiden määrä on
yhä huomattavasti alhaisempi kuin 1980-luvun lopussa vireillä olleen yli 3000 asian määrä ja vastaa
suurin piirtein aktiivisesti käsiteltävinä olevien asioiden määrää.

Komissio pyrkii kuitenkin edelleen vähentämään asioiden määrää, erityisesti parantamalla
menettelyidensä tehokkuutta ja kannustamalla kilpailusääntöjen hajautettua soveltamista sen ollessa
soveliasta.
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II - Valtion monopolit ja yksinoikeudet: 37 ja 90 artikla

A - Johdanto

1. Yleishyödylliset palvelut komission kilpailun vapauttamiseen tähtäävän politiikan
keskipisteessä

99. Komissio on jatkanut politiikkaansa, jonka tarkoitus on vapauttaa tietyt perinteisesti monopolin
hallitsemat alat ja avata ne kilpailulle. Näitä aloja ovat mm. televiestintä, energia, postipalvelut ja
liikenne. Koska nämä alat ovat keskeisiä yksittäisten kuluttajien sekä kokonaisvaltaisesti Euroopan
talouden kilpailukyvyn, kasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta, tietyn asteisen kilpailun
aikaansaamisen tuomalla tehokkuuden lisäyksellä on myönteisiä vaikutuksia koko eurooppalaisen
yhteiskunnan kannalta. Toisaalta ei voida puhua todellisista sisämarkkinoista niin kauan kuin keskeiset
alat on järjestetty puhtaasti kansallisin perustein ja monopolistisin rakentein.

Kyseisten alojen merkitys yhteiskunnalle ja niiden erityispiirteet, kuten niiden perustuminen
verkostoihin, ovat perinteisesti olleet syynä siihen, että jäsenvaltioiden viranomaiset ovat myöntäneet
niille yksin- tai erityisoikeuksia tai hyväksyneet muita kilpailun rajoituksia julkisten tai yksityisten
palveluntuottajien eduksi. Tämän vastineeksi nämä ovat hoitaneet yleisen taloudellisen edun mukaisia
tehtäviä, kuten tarjonneet jonkin yleisen palvelun kaikille kansalaisille määrätyin ehdoin ja
kohtuulliseen hintaan.

Komissio on aina tunnustanut näiden yleiseen taloudelliseen etuun liittyvien tavoitteiden oikeutuksen,
mutta katsoo, että perinteisesti käytetyt keinot niiden turvaamiseksi eivät aina ole perusteltuja. Tämä
johtuu erityisesti teknologisesta kehityksestä ja käyttäjien uusista tarpeista, mutta myös Euroopan
valtioiden talouksien yhdentymisestä itsestään. Tämä koskee erityisesti tietoyhteiskuntaa, joka luo
kasvua, uusia palveluja ja työpaikkoja lähivuosina.

Tästä syystä on näiden uusien realiteettien kannalta mietittävä uudelleen, mitkä välineet takaavat
korkealaatuiset julkiset palvelut kansalaisille. Komissio katsoo, että kilpailun avaaminen voi monessa
tapauksessa parantaa palvelujen laatua, tarjota mahdollisuudet innovaatioon ja työpaikkojen luomiseen
sekä alentaa hintoja kuluttajien eduksi. Vapaan kilpailun esteiden poistaminen ei kuitenkaan ole kuin
yksi komission markkinoiden vapauttamispolitiikan osa-alueista.Uusien säädösten hyväksyminen on
usein tarpeen sen varmistamiseksi, että yleispalvelu on taattu ympäristössä, jossa on kilpailua. Toisaalta
niissä tapauksissa, joissa tietyt kilpailun rajoitukset osoittautuvat välttämättömiksi yleispalvelun
säilymisen takaamiseksi, komissio pitää näitä rajoituksia oikeutettuina yhteisöoikeuteen nähden
(mukaan lukien valtion tuet).

Komissio katsoo näin ollen, että kilpailupolitiikan kehitys sopii täysin julkisiin palveluihin. Toisaalta
on aiheellista pitää kiinni ajatuksesta, että tietyn alan vapauttaminen ei ole sama asia kuin alalla
toimivien julkisten yhtiöiden yksityistäminen. Vaikka alan avaaminen kilpailulle voi joissakin
tapauksissa johtua yhteisön säädöksistä, säädökset eivät sen sijaan puutu siihen, ovatko yritykset
julkisia vai yksityisiä.
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2. Perustamissopimuksen 90 artiklan 3 kohdan nojalla annetut direktiivit

100. Kilpailun avaamistavoitteiden toteuttamiseksi perustamissopimuksen 90 artiklan 3 kohdassa
annetaan komissiolle oikeus tehdä päätöksiä ja antaa direktiivejä, jotka ovat jäsenvaltioita velvoittavia.
Tämä jälkimmäinen mahdollisuus synnyttää toisinaan joidenkin osapuolten vastustusta.

Todellisuudessa vaikkakin 90 artiklan 3 kohdassa annetaan komissiolle mahdollisuus antaa direktiivejä,
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tarkentanut, että säännös valtuuttaa sen ainoastaan asettamaan
yleissääntöjä, jotka määrittelevät jäsenvaltioilla jo perustamissopimuksen perusteella olevat velvoitteet
asioissa, jotka koskevat julkisia yhtiöitä ja erityis- tai yksinoikeuksia saaneita yrityksiä, tai ryhtymään
ehkäiseviin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen sille osoitetun valvontatehtävän hoitamiseksi.

Komissiolle 90 artiklan 3 kohdassa osoitettu rajoitettu toimivalta on tästä syystä erilainen ja selvemmin
erityistä tehtävää varten määrätty kuin Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettu toimivalta tai
neuvostolle direktiivien antamista varten annettu toimivalta. Komissio ei voi määrätä uusia velvoitteita
jäsenvaltioille, vaan ainoastaan määrittää kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavalla tavalla ne konkreettiset
velvoitteet, jotka niille on määrätty perustamissopimuksessa. Komission tehtävien ja valtuuksien
laajuus riippuu siten niiden sääntöjen ulottuvuudesta, joiden noudattaminen sen on varmistettava.

Komissio on aina käyttänyt tätä välinettä varovasti. 90 artiklan 3 kohdan mukaisia direktiivejä ei ole
käytetty kuin tilanteissa, joissa perustamissopimuksen perussääntöjä vastaan on useita rikkomistapauk-
sia, jolloin ne olivat tarpeen rikkomistapausten käsittelyjen moninkertaistumisen välttämiseksi ja
vähimmäistason oikeusturvallisuuden takaamiseksi toimijoille57. Nämä aloitteet ovat yleensä vastanneet
neuvoston tai parlamentin esittämiin huolenaiheisiin.

Komissio on aina kiinnittänyt erityisen suurta huomiota tarpeeseen käyttää tätä välinettä avoimessa
menettelyssä, joka tukeutuu mahdollisimman laajaan keskusteluun muiden unionin toimielinten,
jäsenvaltioiden ja asianomaisten osapuolten kanssa.

Tavallisesti tätä lähestymistapaa noudatetaan harkinnan ensi vaiheista alkaen. Komissio julkaisee
vihreitä kirjoja tai keskustelun pohjaksi tarkoitettuja asiakirjoja, joiden tarkoitus on herättää keskustelua
osana julkista kuulemista. Tämän kuulemisen tulosten, asiantuntijoiden tekemien tutkimusten ja
keräämiensä tietojen perusteella komissio hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä direktiiviehdotuksen,
joka annetaan parlamentin, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja jäsenvaltioiden käsi-
teltäväksi. Ehdotus julkaistaan myös Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, jotta asianomaiset
voivat ilmaista mielipiteensä asiasta.

                                                            

57 Jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta 25 päivänä kesäkuuta 1980 annettu
komission direktiivi 80/723/ETY (EYVL N:o L 195, 29.7.1980, s. 35), jota muutettiin 24 päivänä heinäkuuta 1985
annetulla komission direktiivillä 85/413/ETY (EYVL N:o L 229, 28.8.1985, s. 20) ja 30 päivänä syyskuuta 1993
annetulla komission direktiivillä 93/84/ETY (EYVL N:o L 254, 12.10.1993, s. 16); kilpailusta telepäätelaitemarkkinoilla
16 päivänä toukokuuta 1988 annettu komission direktiivi 88/301/ETY (EYVL N:o L 131, 27.5.1988, s. 73); kilpailusta
telepalvelumarkkinoilla 28 päivänä kesäkuuta 1990 annettu komission direktiivi 90/388/ETY (EYVL N:o L 192,
24.7.1990, s. 10), jota muutettiin satelliittiviestinnästä 13 päivänä lokakuuta 1994 annetulla komission direktiivillä
94/46/EY (EYVL N:o 268, 19.10.1994, s. 15) ja kaapelitelevisioverkkojen käyttöä jo vapautettujen telepalvelujen
tarjontaan koskevien rajoitusten poistamiseksi 18 päivänä lokakuuta 1995 annetulla komission direktiivillä 95/51/EY
(EYVL N:o L 256, 26.10.1995, s. 49).
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Komission 90 artiklan 3 kohdan mukaisen direktiivin lopullista hyväksymistä on joka tapauksessa
edeltänyt vaihe, jossa on huolellisesti tarkasteltu saatuja huomautuksia ja erityisesti Euroopan
parlamentin, jäsenvaltioiden, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean mahdollisesti esiintuomia
näkökohtia.

Hyvinä esimerkkeinä tästä menettelytavasta ovat vuoden 1995 aikana käydyt keskustelut direktiiveistä,
jotka koskevat kaapelitelevisioverkkoa, matkapuhelinviestintää ja televiestinnän täydellistä
vapauttamista.

3. Muut komission käytössä olevat välineet

101. Komissiolla on myös 90 artiklan 3 kohdan nojalla oikeus tehdä yksittäisiä päätöksiä. Kyse
on täsmällisesti rajatuista toimista, jotka koskevat yhteisön oikeuden soveltamista konkreettisissa
tapauksissa. Ne ovat pohjimmiltaan varsin samanlaisia kuin ne päätökset, joita komissio voi tehdä
muilla aloilla (tuet). Samoin näiden toimien laillisuusvalvonnasta huolehtii yhteisöjen tuomioistuin.

Tietyissä tapauksissa komissio voi oikeusturvallisuuden ja avoimuuden lisäämiseksi katsoa
tarpeelliseksi selvittää perusteita, joita se aikoo noudattaa valvoessaan, että jäsenvaltiot ja jollakin
konkreettisella alalla toimivat osapuolet noudattavat yhteisön oikeutta. Vuonna 1995 julkaistu
ilmoitusluonnos, joka koski perustamissopimuksen määräysten soveltamista postialalla, on esimerkki
tällaisista aloitteista.

B - Televiestintä

1. Yleiset toimenpiteet

102. Komissio jatkoi neuvoston ja Euroopan parlamentin tukemana toimenpiteitään vapauttamisen
edistämiseksi televiestinnän alalla.

Komissio antoi 25 päivänä tammikuuta 1995 toisen osan teletoiminnan infrastruktuurin vapauttamista
käsittelevästä vihreästä kirjasta. Vihreässä kirjassa käsitellään niitä asetuksin annettuja edellytyksiä,
jotka ovat välttämättömiä täydellisen kilpailun varmistamiseksi televiestintäalalla neuvoston hyväk-
symässä aikarajassa58. Pyydettyään laajalta piiriltä lausuntoja vihreästä kirjasta komissio antoi tästä
lausuntokierroksesta tiedonannon59, jossa kootaan yhteen lausuntokierroksen tulokset ja luetellaan
täydellisen vapauttamisen kehityksen loppuun saattamiseksi ja selvän sääntelyrakenteen laatimiseksi
välttämättömät toimenpiteet. Näihin sisältyvät:

- tammikuun 1 päivän 1998 asettaminen kaikkien jäljellä olevien yleisen puhelintoiminnan ja
verkkokilpailun yksin- ja erityissoikeuksien poistamispäiväksi EU:n kilpailulainsäädännön
mukaisesti 90 artiklan nojalla annetuilla direktiiveillä;

- yleispalvelun rahoituksen varmistaminen ja yhteenliittämisen edellytysten selventäminen
kehittämällä edelleen lainsäädäntöä, joka varmistaa avoimen verkon tarjoamisen;

                                                            

58 Teletoiminnan infrastruktuurin vapauttamisen periaatteista ja aikataulusta 22 päivänä joulukuuta 1994 annettu neuvoston
päätöslauselma, 94/C379/03, EYVL N:o C 379, 31.12.1994, s. 4

59 KOM (95) 158
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- sääntelyrakenteen kehittäminen edelleen kansallisella ja Euroopan tasolla, mukaan lukien tämän
alan kansallisen ja Euroopan yhteisön säännösten vuorovaikutus.

Vuoden aikana oli käsittelyssä ja/tai annettiin kolme 90 artiklan 3 kohdan nojalla laadittua
direktiiviehdotusta näistä asioista.

2. Direktiivi kaapelitelevision vapauttamisesta

103. Komissio antoi 18 päivänä lokakuuta direktiivin kaapelitelevisioinfrastruktuurin käytön
sallimisesta jo vapautettujen telepalveluiden tarjoamiseksi60. Luonnos oli julkaistu lausuntojen saamista
varten 21 päivänä joulukuuta 199461. Vaikka perustamissopimuksessa ei erityisesti vaaditakaan sitä,
komissio pyrki avoimuuteen ja avoimeen menettelyyn 90 artiklan 3 kohdan nojalla annettavien
direktiivien kohdalla. Kirjallisia lausuntoja saatiin yli 40 ja yleensä niissä kannatettiin komission
luonnosta.

Direktiivissä säädetään, että kaapelitelevisioverkkojen siirtokapasiteetin käyttöä kaikissa muissa
telepalveluissa kuin yleisessä puhelinliikenteessä koskevat rajoitukset on poistettava 1 päivästä
tammikuuta 1996 alkaen, ja varmistetaan, että (i) kaapelitelevisioverkot saadaan liittää yleiseen
televerkkoon ja että (ii) ne saadaan liittää suoraan toisiinsa. Direktiivissä vaaditaan myös jäsenvaltioita
määräämään kirjanpidon avoimuudesta ja erillisen kirjanpidon pitämisestä näistä kahdesta toiminnasta
heti, kun televiestinnästä saatu liikevaihto ylittää 50 miljoonaa ecua.

Tämä direktiivi on ainoastaan ensimmäinen askel kohti infrastruktuureiden vapauttamistavoitetta, joka
toteutetaan direktiivissä täydellisestä kilpailusta telepalvelumarkkinoilla. Tämä ensimmäinen askel
helpottaa myös 1 päivästä tammikuuta 1996 alkaen jo vapautettujen palveluiden tehokasta tarjoamista.

3. Direktiivi matkaviestinnän vapauttamisesta

104. Toinen direktiivi koskee matkaviestinnän ja henkilökohtaisen viestinnän vapauttamista.
Komissio julkaisi 1 päivänä elokuuta 199562 luonnoksen saadakseen lausuntoja kahden kuukauden
määräajassa. Luonnos toimitettiin myös neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomi-
tealle sekä alueiden komitealle. Lausunnot tukivat yleisesti ottaen luonnoksen sanamuotoa.

Euroopan komissio hyväksyi 20 päivänä joulukuuta 1995 pidetyssä kokouksessaan periaatteessa tämän
90 artiklan 3 kohdan nojalla annetun direktiivin. Direktiivi annettiin muodollisesti 16 päivänä
tammikuuta 199663. Komission tarkoitus on varmistaa kilpailu Euroopan unionissa vertailukelpoisilla
tasoilla toimilupien myöntämisessä yrityksille ja matkapuhelinverkkojen hallinnassa. Täten edistetään
uusien yritysten markkinoille pääsyä ja kansallisten verkkojen yhteenliittämistä.

                                                            

60 Direktiivin 90/388/ETY muuttamisesta kaapelitelevisioverkkojen käyttöä jo vapautettujen telepalveluiden tarjontaan
koskevien rajoitusten poistamiseksi 18 päivänä lokakuuta 1995 annettu komission direktiivi 95/51/EY, EYVL N:o L
256, 26.10.1995, s. 49

61 XXIV kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, (1994), 220 kohta
62 Luonnos komission direktiiviksi direktiivin 90/388/ETY muuttamisesta matkaviestinnän ja henkilökohtaisen viestinnän

osalta, EYVL N:o C 197, 1.8.1995, s. 5
63 Direktiivin 90/388/ETY muuttamisesta matkaviestinnän ja henkilökohtaisen viestinnän osalta 16 päivänä tammikuuta

1996 annettu komission direktiivi 96/2/EY, EYVL N:o L 20, 26.1.1996, s. 59
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Direktiivi pyrkii saavuttamaan tämän vaatimalla jäsenvaltioita poistamaan kaikki yksin- ja
erityisoikeudet sekä noudattamaan toimilupien myöntämistä koskevia hyväksymismenettelyjä, jos
jäsenvaltiot eivät ole jo tehneet niin. Lisäksi direktiivissä vaaditaan jäsenvaltioita sallimaan, että uudet
yritykset saavat tulla matkatelepalveluiden markkinoille ja tarjota palveluitaan omien infrastruktuu-
reidensa tai niin sanottujen vaihtoehtoisten infrastruktuureiden kautta. Tämä on välttämätöntä kilpailun
edistämiseksi, koska perusinfrastruktuurista, jonka kautta vapautettuja palveluja hoidetaan tai tarjotaan
kolmansille osapuolille, perittävät korkeat tariffit ja sen saatavuuden puute ovat viivästyttäneet
tällaisten palveluiden laajaa kehitystä, kuten komissio totesi tiedonannossaan vuoden 1992 televies-
tintäalan katsauksesta64. 

Kuitenkin sellaiset jäsenvaltiot, joiden verkot eivät ole yhtä hyvin kehittyneitä, (Espanja, Kreikka,
Irlanti ja Portugali) voivat halutessaan saada viiden vuoden poikkeusajan. Luxemburg saa jatkaa
määräaikaa kahdella vuodella pienen kokonsa vuoksi.

Oikeusperuste erityis- ja yksinoikeuksien poistamiselle tämän direktiivin mukaan on se, että ne
rajoittavat 59 artiklan mukaista vapautta tarjota palveluja. Lisäksi direktiivi perustuu 86 artiklaan, ja
sen johdanto-osan 10 kappaleessa todetaan, että:

"tällä hetkellä voimassa olevat matkaviestintäalan yksinoikeudet on myönnetty yleensä jo
ennestään maa-asemaverkkojen osalta määräävässä markkina-asemassa oleville organisaatioille tai
tällaisen organisaation tytäryhtiölle. Tällaisessa tilanteessa nämä oikeudet laajentavat ja siten
vahvistavat organisaatioiden määräävää markkina-asemaa, joka Euroopan yhteisöjen tuomioistui-
men oikeuskäytännön mukaan on 86 artiklan vastaista määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä."

4. Direktiivi täydellisen kilpailun toteuttamisesta 

105. Ministerineuvosto vahvisti uudelleen 22 päivänä joulukuuta 1994 antamassaan päätöslausel-
massa, että 1 päivän tammikuuta 1998 pitäisi olla televiestinnän infrastruktuurien ja yleiseen käyttöön
tarkoitettujen puhelinliikennepalvelujen vapauttamis-päivä ottaen huomioon siirtymäaikaa koskevat
sopimukset joidenkin jäsenvaltioiden kanssa (toisin sanoen Kreikka, Espanja, Portugali, Irlanti:
enintään viisi vuotta; Luxemburg: enintään kaksi vuotta). Komissio vastasi tähän ehdottamalla kahta
toimenpidettä: perustamissopimuksen 90 artiklan 3 kohdan nojalla annettua direktiiviä täydellisen
kilpailun toteuttamisesta televiestintämarkkinoilla ja EY:n perustamissopimuksen 100 a artiklaan
perustuvaa ehdotusta neuvoston ja parlamentin direktiiviksi, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa
yhteenliittämistä koskevat säännöt. Tämä paketti osoittaa, että kilpailupolitiikkaa on kehitettävä
läheisessä yhteistyössä yhteisön televiestintää koskevan politiikan yleisempien kysymysten kanssa.

106. Perustamissopimuksen 90 artiklan 3 kohdan nojalla annettu direktiivi julkaistiin 10 päivänä
lokakuuta 1995 lausuntojen saamiseksi kaikkien telepalveluiden, mukaan lukien puhelinliikenteen
vapauttamisesta siten, että tietyille jäsenvaltioille myönnetään siirtymäaika. Vaihtoehtoisten
infrastruktuurien käyttöä koskevat rajoitukset on poistettava vuoteen 1996 mennessä (lukuun ottamatta
yleiseen käyttöön tarkoitettua puhelinliikennettä, joka on vapautettava vuoteen 1998 mennessä) ja
yhteenliittämisen hyväksyntää koskevat edellytykset ja säännöt on laadittava vuoteen 1997 mennessä.
Direktiivissä säädetään myös perusperiaatteista, joiden mukaan uusien yritysten tulo puhelinliikenteen
ja televiestinnän infrastruktuurin markkinoille on hyväksyttävä. Nämä periaatteet takaavat kilpailun

                                                            

64 Vuoden 1992 televiestintäalan tilannekatsauksesta 21 päivänä lokakuuta 1992 annettu tiedonanto, SEC (92) 1048
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näillä aloilla ja luettelevat samalla toimenpiteet, joita tarvitaan yleispalvelun varmistamiseksi
jäsenvaltioissa. Direktiivissä säädetään myös, että jäsenvaltioiden on julkaistava
hyväksymisedellytykset ja -menettelyt samoin kuin yhteenliittämistä koskevat ehdot.

Myös tämän direktiivin perusteella jäsenvaltiot, joiden verkot ovat vähän kehittyneitä tai suppeita,
voivat saada viiden tai kahden vuoden poikkeuksen.

107. Yhtä aikaa edellä käsitellyn sääntelyrakenteen laatimisen kanssa komissio jatkoi pyrkimyk-
siään taata olemassa olevien televiestintäalan direktiivien, erityisesti palveludirektiivin65, täydellinen
toteuttaminen. Komissio julkaisi 4 päivänä huhtikuuta tiedonannon66 tämän direktiivin asemasta ja
täytäntöönpanosta varmistaakseen, että täytäntöönpanoon liittyvät yhteisössä havaitut ongelmat ja aukot
on ratkaistu.

5. Rikkomismenettelyt 90 artiklan 3 kohdan nojalla

108. Yleisesti 90 artiklan 3 kohdan nojalla sovellettavien komission direktiivien lisäksi
komissiolla on oikeus tehdä päätöksiä jäsenvaltioita vastaan yksittäisissä tapauksissa. Komissio toi
esille aikomuksensa tehdä näin toisten matkapuhelintoimijoiden mahdollisen syrjinnän vuoksi useissa
jäsenvaltioissa. Valtiollisilla toimijoilla on jo merkittäviä etuja uusiin yrittäjiin verrattuna - esimerkiksi
yleinen puhelinverkko, määräävä markkina-asema ja vakiintunut matkapuhelinten käyttäjäkanta (niillä
on usein matkaviestinpalveluiden tarjoamiseen lupa, joka on myönnetty ilman minkäänlaista
valintamenettelyä). Komissio on sen vuoksi huolellisesti varmistanut, että jäsenvaltiot kohtelevat toisia
toimijoita oikeudenmukaisesti. Komissio oli erityisen huolestunut huutokauppamenettelystä, joka
sisältyi joidenkin jäsenvaltioiden soveltamiin toisen toimijan valintaperusteisiin. Tällainen huutokauppa,
jota analysoitiin arvostelevasti matkaviestintää ja henkilökohtaista viestintää käsittelevässä vihreässä
kirjassa vuonna 199467, johtaa siihen, että toisia toimilupia ei myönnetä ainoastaan todellisten laatuun
liittyvien tekijöiden perusteella, vaan myös tietyn alarajan ylittävän taloudellisen tarjouksen perusteella.

Omnitel Pronto Italia

109. Komissio teki 4 päivänä lokakuuta 1995 muodollisen päätöksen 90 artiklan 3 kohdan nojalla68

asiassa, joka koski Italian harjoittamaa Omnitel Pronto Italian syrjintää Telecom Italia Mobilen
(valtiollinen toimija) eduksi. Syrjintä, joka vahvisti Telecom Italia Mobilen määräävää markkina-
asemaa, tapahtui vaatimalla Omnitel Pronto Italiaa maksamaan aloitusmaksun GSM-toimiluvasta
vaatimatta Telecom Italia Mobilelta samanlaista maksua tai antamatta Omnitelille hyvitystä helpotta-
malla sääntelyä. Päätöksessä määrättiin, että Italian hallituksen on joko vaadittava Telecom Italia
Mobilelta samanlainen maksu tai toteutettava komission hyväksynnän saamisen jälkeen korjaavia

                                                            

65 Kilpailusta telepalvelumarkkinoilla 28 päivänä kesäkuuta 1990 annettu komission direktiivi 90/388/ETY, EYVL N:o
L 192, 24.7.1990, s. 10. Palveludirektiivissä säädetään, että jäsenvaltioiden myöntämät kaikkien muiden telepalveluiden
kuin puhelinliikenteen tarjoamiseen liittyvät erityis- ja yksinoikeudet on poistettava; siitä tuli yksi Euroopan
televiestintämarkkinoiden vapauttamista koskevan EU:n säännöstön kulmakivistä.

66 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle kilpailusta telepalvelumarkkinoilla annetun direktiivin
90/388/ETY asemasta ja täytäntöönpanosta, EYVL N:o C 275, 20.10.1995, s. 2

67 Kohti henkilökohtaista viestintäympäristöä - Vihreä kirja yhteisestä lähestymistavasta matkaviestinnän ja
henkilökohtaisen viestinnän alalla Euroopan yhteisössä, KOM(94) 145.

68 EYVL N:o L 280, 23.11.1995, s. 49-57.
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taloudellisia toimenpiteitä. Lisäksi toteutetut toimenpiteet eivät saisi heikentää kilpailua, jota syntyy
toisen GSM-toimijan hyväksynnän kautta.

GSM-radiopuhelinpalvelut muissa jäsenvaltioissa

110. Komissio on toiminut myös muita valtioita vastaan (mukaan lukien Belgia, Espanja ja Irlanti)
tarkoituksenaan saada aikaan yhdenmukainen järjestelmä toiselle GSM-toimijalle. Esimerkiksi Belgia
vaati Belgacomilta (valtiollinen toimija) samanlaisen maksun sillä olevasta GSM-toimiluvasta kuin
toiselta GSM-tarjoajalta, Mobistarilta, vasta komission kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Komissio
jatkaa toisten toimijoiden toimintaedellytysten valvontaa jäsenvaltioissa.

Vebacom

111. Komissio on toiminut 90 artiklan nojalla myös muilla televiestinnän aloilla. Huhtikuussa 1995
komissio sai 90 artiklan nojalla tehdyn valituksen Vebacomilta, saksalaisen julkisten palveluiden
holdingyhtiön VEBA AG:n televiestintäalan tytäryhtiöltä. Vebacom oli yrittänyt useita kertoja
onnistumatta saada toimilupaa laajakaistateleviestintäverkolle, joka perustuu SDH-tekniikkaan
(synkroninen hierarkia) ja jonka avulla datasiirrot saksalaisen julkisen televisiotoiminnan harjoittajan
ARD:n 36 toimipaikan välillä olisivat mahdollisia. Komission ennakkokannan mukaan valitus oli
oikeutettu, erityisesti sen vuoksi, että Vebacom aikoo tarjota uuteen tekniikkaan (SDH) perustuvaa
palvelua, jota Saksassa infrastruktuurimonopolia hallussa pitävä Deutsche Telekom AG ei tarjoa.
Komission kanssa käytyjen epävirallisten keskustelujen jälkeen Saksan posti- ja televiestintäalan
ministeri suostui myöntämään toimiluvan vaihtoehtoisen televiestintäverkon perustamiselle ja
toiminnalle.

C - Energia

112. Komission 7 päivänä joulukuuta 1993 esittämiä muutettuja direktiiviehdotuksia, jotka
koskevat sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden järjestelyn yhteisiä sääntöjä, tarkastellaan edelleen
huolellisesti neuvostossa. 

113. Vuoden 1995 aikanakin on kuitenkin ollut mahdotonta edistyä merkittävästi yhteisön sähkö-
ja maakaasumarkkinoiden vapauttamisessa. Markkinoita hallitsevat muutamia poikkeuksia lukuun
ottamatta yksinoikeus- ja monopolijärjestelyt. Kokouksessaan 20 päivänä joulukuuta 1995 neuvosto
ei pystynyt sopimaan yhteisestä kannasta, joka koski direktiiviehdotusta sähkön sisämarkkinoiden
järjestelyn yhteisistä säännöistä, joskin Espanjan puheenjohtajisto saattoi todeta, että neuvottelut ovat
päässeet viimeiseen vaiheeseen ja että asiasta pitäisi voida päättää vuoden 1996 alussa.

114. Vuoden 1995 alussa ja neuvoston pyynnöstä komissio selvitti mahdollisuuksia sovittaa yhteen
komission ehdottama kolmansien osapuolien verkkokäyttöoikeusjärjestelmä (jossa kuluttajat ja tuottajat
neuvottelevat verkkoliittymästä sitä hoitavan osapuolen kanssa) sekä ns. yksinostojärjestelmä (jossa
yksi osapuoli huolehtii kaikesta sähkön ostamisesta, myymisestä ja julkisista palveluista). Sähkön
sisämarkkinoiden järjestelyä koskevassa alustavassa esityksessään69 komissio totesi, että alkuperäinen
yksinostojärjestelmä on perustamissopimuksen vastainen eikä tarjoa vastaavia taloudellisia tuloksia eikä

                                                            

69 SEC(95) 464, 22.3.1995
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vastavuoroisuutta järjestelmien välillä. Komissio ehdotti myös useita yksinostojärjestelmään tehtäviä
muutoksia, joiden avulla kyseiset järjestelmät voisivat toimia yhtä aikaa. Nämä muutokset koskivat
kaikkien hyväksyttävien kuluttajien valinnanvapautta, tuonti- ja vientimahdollisuutta puolueettomilla
edellytyksillä, toimenpiteitä avoimuuden varmistamiseksi ja kilpailun vääristymisen estämiseksi,
oikeudenmukaisen kilpailun takaamista tuotannossa ja markkinoiden avaamista itsenäisille tuottajille
sekä mahdollisuutta rakentaa suoria linjoja. Kesäkuussa pitämässään kokouksessa neuvosto hyväksyi
komission kannan periaatteessa ja totesi, että kyseisten järjestelmien yhtäaikainen toiminta on mahdol-
lista ainoastaan yksinostojärjestelmään tehtävien muutosten pohjalta. Kuitenkaan komission esittämästä
muutosten luettelosta ei juuri pystytty pääsemään yhteisymmärrykseen.

115. Espanjan puheenjohtajisto teki heinäkuussa sovitteluratkaisuksi tarkoitetun esityksen, jossa
koottiin yhteen kaikki neuvoston aiemmissa päätelmissä saavutetut poliittiset sopimukset, mukaan
lukien komission maaliskuussa julkaiseman alustavan esityksen päätelmät, ja jolla pyrittiin tarjoamaan
ratkaisuja toistaiseksi avoimiin ongelmiin. Siinä hyväksyttiin kolmansien osapuolien verkkokäyttöoi-
keusjärjestelmän ja yksinostojärjestelmän yhtäaikaisuus, joskin jälkimmäistä muutettiin ottamalla
huomion useita vaadittuja muutoksia. Tästä esityksestä keskusteltiin tiiviisti vuoden 1995 koko
jälkipuoliskon ajan.

116. Kaksi keskeistä, edelleen avointa kysymystä koskee markkinoiden avautumisen tasoa
hyväksyttävien kuluttajien määritelmän avulla ja erityisesti sitä, pitäisikö jälleenmyyjien kuulua
hyväksyttäviin asiakkaisiin, jotka olisivat vapaita tekemään sopimuksen tehokkaimpien tuottajien
kanssa. Lisäksi jotkin jäsenvaltiot ovat huolissaan siitä, että esitettyä ratkaisua julkisen palvelun
velvoitteista saatetaan käyttää väärin tavalla, joka rajoittaa kohtuuttomasti kilpailua.

117. Asian tärkeyden vuoksi komissio pitää valitettavana, että direktiiviehdotuksesta ei ole vielä
päästy sopimukseen. Kuten Ciampin kertomuksessa70 todetaan, energia-alan avautumisen viivästyminen
vaikuttaa erittäin kielteisesti Euroopan talouden kilpailukykyyn.

D - Postipalvelut

118. Komissio hyväksyi 26 päivänä heinäkuuta toimenpidekokonaisuuden, joka muodostuu 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi postipalvelujen kehittämistä koskevista
yhteisistä säännöistä sekä luonnoksesta komission ilmoitukseksi kilpailusääntöjen soveltamisesta
postialalla. Näiden toimenpiteiden tarkoitus on taata yleispalvelun tarjoaminen ja samaan aikaan avata
postimarkkinat entistä kovemmalle kilpailulle.

Yhteisön perustamissopimuksen 100 a artiklaan perustuvassa direktiiviehdotuksessa71 säädetään, että
kaikille yhteisön kansalaisille on tarjottava kohtuuhintainen, korkealaatuinen ja koko yhteisön alueen
kattava yleispalvelu, erityisesti kaukaisilla alueilla ja yhteisön syrjäseutualueilla. Yleispalvelun
taloudellisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi ehdotuksessa määritellään yhdenmukaistetut perusteet
niille palveluille, joihin palvelun tarjoajilla katsotaan olevan yksinoikeus. Näin ollen jäsenvaltioiden
sisäinen postilähetys, joka painaa enintään 350 g ja jonka hinta on korkeintaan viisinkertainen

                                                            

70 Ks. alaviite 2.
71 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön postipalvelujen kehittämistä koskevista yhteisistä

säännöistä ja palvelun laadun parantamisesta, EYVL N:o C 322, 2.12.1995, s. 22
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vakiokirjeeseen verrattuna (yleensä 20 g:n kirje), sekä postimainonta ja "rajojen ulkopuolelta saapuva
posti" voivat 31 päivään joulukuuta 2000 asti kuulua näin varattuun alaan (edellyttäen, että
postimainonnan osalta tehdään tarkistus viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1999). Ehdotuksessa
säädetään myös, että jäsenvaltioiden on erityisesti määriteltävä yleisen palvelun tariffit ja valvottava,
että hinnat ovat kohtuulliset ja että ne määritellään suhteessa kuluihin, sekä määriteltävä kansalliseen
palveluun sovellettavat laatustandardit, jotka olisivat yhteneväiset yhteisön toimenpiteiden kanssa.

Luonnos tiedonannoksi72, josta järjestetään julkinen kuuleminen, täydentää ehdotusta Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön postipalvelujen kehittämisen yhteisistä säännöistä.
Komissio esittää periaatteet, joiden mukaisesti se soveltaisi perustamissopimuksen kilpailusääntöjä
postialalla sen asteittaisen ja hallitun vapauttamisen edistämiseksi. Komissio kuvailee lähestymistapaa,
jota se aikoo noudattaa sellaisten valtion toimenpiteiden tutkimisessa, jotka perustamissopimuksen
sääntöihin nähden rajoittavat palvelun vapaata tarjontaa tai vapaata kilpailua postimarkkinoilla.
Komissio käsittelee erityisesti kysymyksiä, jotka koskevat tasapuolista postiverkkoon pääsyä,
päällekkäisten tukien tunnistamista, rehellisen kilpailun takaavien suojelusääntöjen määrittelemistä ja
tukia koskevien sääntöjen soveltamista alalla.

E - Liikenne

1. Lentokentät

119. Komissio pyrkii edelleen huolehtimaan siitä, että kilpailunvastaiset menettelyt eivät vaaranna
lentoliikenteen vapauttamista Euroopan unionissa. Komissio on käsitellyt useita valituksia ja tehnyt
päätöksiä, joiden tavoitteena on aikaansaada entistä enemmän kilpailua joillakin Euroopan unionin
tärkeimmillä lentokentillä.

1.1. Laskeutumismaksut

Brysselin lentokenttä 

120. Komissio antoi 90 artiklan 3 kohdan nojalla päätöksen73, jossa kiellettiin laskeutumismaksujen
alennusjärjestelmä, joka oli otettu käyttöön Brysselin lentokentällä 22 päivänä joulukuuta 1989 annetun
kuninkaallisen asetuksen nojalla. Valituksen tehnyt lentoyhtiö British Midland arvioi, että järjestelmän
ansiosta Sabena-lentoyhtiö, joka on sen tärkein kilpailija Brysselin ja Lontoon välisellä reitillä, sai
laskeutumismaksuista 18 prosentin alennuksen. Mikään muu lentoyhtiö ei voinut saada alennusta.

Tutkittuaan valitusta komissio katsoi, että kyseinen järjestelmä on 86 artiklan mukainen 90 artiklan
1 kohdassa tarkoitettu valtion toimenpide, koska sen seurauksena lentoyhtiöihin sovellettiin erilaisia
ehtoja, jotka koskivat samanarvoisia laskeutumiseen tai lähtöön liittyviä palveluita, mikä vääristi
kilpailua. Komissio arvioi, että tällainen järjestelmä voi perustua ainoastaan vastaaviin mittakaavaetui-
hin, joita lentokenttäoperaattorille voi syntyä. Tällaisia mittakaavaetuja ei ollut kyseisessä tapauksessa.
Näin ollen komissio pyysi Belgian viranomaisia lakkauttamaan järjestelmän.

                                                            

72 Komission luonnos ilmoitukseksi kilpailusääntöjen soveltamisesta postialalla ja erityisesti tiettyjen postipalveluja
koskevien valtion toimenpiteiden täytäntöönpanemisesta EYVL N:o C 322, 2.12.1995, s. 3 

73 EYVL N:o L 216, 12.9.1995, s. 8
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1.2. Välilaskujen huoltopalvelut

121. Komissio on myös edelleen ollut kiinnostunut menettelyistä, joiden tarkoitus on estää
kilpailua välilaskujen huoltopalvelujen alalla (kiitoradalla, terminaalissa ja/tai rahdinkäsittelyssä).
Vuonna 1995 tapahtui myönteistä kehitystä. Jäsenvaltioiden viranomaisiin päin suuntautuneen
komission toiminnan seurauksena oli joko markkinoiden asteittainen avautuminen (Irlannin tasavallassa
välilaskujen huoltopalvelujen markkinat avattiin toiselle yhtiölle 1 päivästä joulukuuta 1995 alkaen)
tai tämänsuuntaiset täsmälliset sitoumukset (Kreikan ja Espanjan viranomaiset toimittivat komissiolle
selvityksen alan tehostamiseksi suunnitelluista toimenpiteistä sekä vapauttamisen aikataulun).

Komissio jatkoi myös perustamissopimuksen 86 artiklan mukaisten valitusten käsittelyä. Valitukset
koskivat kahta yksityistä portugalilaista lentokenttäyritystä, jotka toimivat unionin tärkeimpiin
lentokenttiin kuuluvilla Frankfurtin ja Milanon lentokentillä.

122. Tällä alalla uutta on liikenneministerien neuvostossa 8 päivänä joulukuuta 1995 aikaansaatu
periaatesopimus direktiivistä, jolla on tarkoitus vapauttaa välilaskujen huoltopalvelut yhteisön
lentokentillä. Komissio esitti tämän perustamissopimuksen 84 artiklaan perustuvan ehdotuksen
joulukuussa 1994. Se oli jatkoa neuvoston 24 päivänä lokakuuta 1994 antamaan päätöslauselmaan74,
joka koski Euroopan siviili-ilmailun tilannetta, sekä komission tiedonantoon "Euroopan siviili-ilmailu -
 Kohti parempia näköaloja".

Välilaskujen huoltopalvelut ovat lentoliikenteeseen kuuluvaa toimintaa, joka on edellytyksenä sille, että
liikenteen harjoittajat voivat keskittyä omaan toimintaansa. Huoltopalvelujen vapauttaminen on osa
lentoliikenteen sisämarkkinoiden toteuttamisen tukitoimenpiteitä ja seurausta erityisesti lähtö- ja
saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä ja
tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien käyttöä koskevista käyttäytymissäännöistä. Lisäksi kyse
on siitä, että eurooppalaiset lentoyhtiöt voivat hallita käyttökustannuksiaan entistä tehokkaammin ja
sopeuttaa palvelunsa entistä paremmin asiakaskuntansa tarpeisiin.

Ehdotuksessa esitetään markkinoiden sopeutumiselle siirtymäkautta. Useat voimaantulon viivästymiset
ovat mahdollisia riippuen tiettyjen viitearvojen saavuttamisesta. On tarkoitus, että täydellinen
vapautuminen toteutuu alasta ja erityistapauksista riippuen vuosien 1998 ja 2003 välisenä aikana.

2. Satamat

123. Yhteisöjen tuomioistuimen annettua Genovan satamaa koskevan tuomion75 Italia käynnisti
satamien uudistuksen, jonka seurauksena maassa säädettiin laki n:o 84 vuonna 1994. 

Siinä vahvistetaan erityisesti periaate satamapalvelujen (lastaamisen ja purkamisen) markkinoiden
avaamisesta kilpailulle. Tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan käytännössä pyritä, koska tietyissä
italialaisissa satamissa paikalliset viranomaiset ovat järjestelmällisesti kieltäytyneet myöntämästä
välttämättömiä toimilupia vanhojen satamatyöntekijäyhtiöiden potentiaalisille kilpailijoille. Tässä
kysymyksessä, joka asetti komission kilpailupolitiikan satama-asioissa kyseenalaiseksi, komissio katsoi

                                                            

74 EYVL N:o C 309, 5.11.1994, s. 2
75 Yhteisöjen tuomioistuimen 10 päivänä joulukuuta 1991 antama tuomio asiassa C-179/90, Merci Convenzionali Porto

di Genova SpA v. Siderurgica Gabrielli SpA, Kok. 1991, s. I-5889
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aiheelliseksi puuttua asiaan. Komissio ryhtyi toimenpiteisiin Genovan sataman tapauksessa, koska se
on Italian tärkein satama ja siten merkittävä koko unionin kannalta.

Komissio vaati 21 päivänä kesäkuuta 1995 Italian valtiota myöntämään kymmenen päivän kuluessa
toimiluvan yritykselle, joka katsoi, että paikallinen satamaviranomainen oli evännyt siltä tämän
oikeuden kohtuuttomalla tavalla. 

Italialaiset viranomaiset ilmoittivat 11 päivänä heinäkuuta 1995, että kyseinen toimilupa oli myönnetty
määräajassa. Tämä lupa avaa satamapalvelut Genovan satamassa muille palvelujen tarjoajille. Tästä
toimenpiteestä hyötyvät sataman käyttäjät, monet paikalliset, pääasiassa pienet ja keskisuuret yritykset.
Kaiken kaikkiaan se lisää sataman vireyttä kansainvälisen kilpailun kannalta.

124. Lisäksi komissio jatkaa Italiaa koskevia rikkomisesta johtuvia eri menettelyjään, jotka
koskevat satamajärjestelyjen niitä näkökulmia, jotka edelleen aiheuttavat ongelmia yhteisön oikeuden
kannalta. 

F - Muut luonteeltaan kaupalliset valtion monopolit

125. Luonteeltaan kaupallisten kansallisten monopolien purkaminen uusissa jäsenvaltioissa on ollut
kysymys, joka on synnyttänyt paljon yhteydenottoja komission ja uusien jäsenvaltioiden välillä.
Yhteydenottojen tarkoitus on ollut sopeuttaa näiden valtioiden monopoleja koskeva lainsäädäntö
yhteisön säännöstöön ja erityisesti perustamissopimuksen 37 artiklaan. 

1. Ruotsin ja Suomen alkoholimonopolit

126. Ruotsin ja Suomen alkoholimonopolien purkamisesta keskusteltiin komission ja kyseisten
uusien jäsenvaltioiden välillä tavoitteena sopeuttaa näitä monopoleja koskeva säännöstö yhteisön
säännöstöön. Näiden tavoitteiden mukaisesti kyseiset jäsenvaltiot suostuivat lakkauttamaan
yksinoikeudet, jotka koskivat alkoholin tuontia, vientiä, valmistusta ja tukkumyyntiä, johon kuuluu
myös tukkumyynti kahviloille ja ravintoloille. Komissio saattoi vakuuttua siitä, että tällaiset
yksinoikeudet - jotka olisi pitänyt poistaa jo ETA-sopimuksen voimaantulon yhteydessä - poistettiin
uusien alkoholilakien myötä. Nämä lait säädettiin Ruotsissa ja Suomessa vuoden 1995 lopussa.76

Alkoholin vähittäismyynnin yksinoikeuden osalta komissio katsoo sanotun kuitenkaan rajoittamatta
yhteisöjen tuomioistuimen mahdollisuutta kehittää oikeuskäytäntöä, että nämä valtiot voivat löytää
oikeutuksen yhteisön nykyisestä säännöstöstä, erityisesti koskien oikeutettua kansallista huolta
alkoholismin torjunnasta, kunhan huolehditaan siitä, että kansallisten tuotteiden ja muista jäsenvaltioista
maahantuotujen tuotteiden välillä ei ole eriarvoista kohtelua. Varmistaakseen, että nämä vähittäismyyn-
tiä koskevat monopolijärjestelyt ovat näiden vaatimusten mukaisia, komissio on katsonut tarpeelliseksi
olla tiivisti mukana niiden toiminnan yksityiskohtaisessa ja säännöllisessä seurannassa.

                                                            

76 Ruotsin alkoholilaki (1994:1738) julkaistiin 16.12.1994 ja tuli voimaan 1.1.1995. Suomen alkoholilaki (1143/94)
hyväksyttiin 8.12.1994 ja tuli voimaan 1.1.1995.
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2. Itävallan alkoholimonopoli

127. Itävallalla on puhtaan alkoholin ja tiettyjen alkoholijuomien osalta luonteeltaan kaupallinen
kansallinen monopoli, johon kuuluu tuontia ja tukkumyyntiä koskeva yksinoikeus. Eroten vähittäis-
myynnin yksinoikeudesta sen katsotaan olevan selvästi ristiriidassa erityisesti perustamissopimuksen
37 artiklan kanssa ilman, että edellä mainittuja vaatimuksia voidaan soveltaa. Tämä yksinoikeus olisi
pitänyt poistaa 1 päivästä tammikuuta 1995 alkaen. Koska kyseistä yksioikeutta ei virallisesti ole tähän
mennessä kumottu, komissio katsoi olevansa pakotettu käynnistämään Itävaltaa vastaan Perustamis-
sopimuksen 169 artiklassa määrätyn rikkomista koskevan menettelyn. 

3. Itävallan suolamonopoli

128. Kansallisen, luonteeltaan kaupallisen suolamonopolin osalta Itävalta suostui komission
puututtua asiaan lakkauttamaan yksinoikeuden, joka koski muista jäsenvaltioista peräisin olevien
tuotteiden maahantuontia ja tukkumyyntiä ja joka olisi pitänyt lakkauttaa vuoden 1995 alussa77.

4. Itävallan valmistetun tupakan monopoli

129. Itävallan valmistetun tupakan monopoliin, johon kuuluu tuontia ja myyntiä koskeva
yksinoikeus, sovelletaan Itävallan liittymisasiakirjan78 71 artiklan 1-3 kohtien määräyksiä. Tämän
artiklan mukaan Itävallan on purettava asteittain kyseinen monopolinsa. Liittymispäivästä alkaen sen
tulee asteittain myöntää kiintiöitä muista jäsenvaltioista peräisin olevien tuotteiden maahantuonnille
niin, että viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1997 hankinta- ja markkinapaikkaehdoissa ei ole mitään
eriarvoisuutta eri jäsenvaltioista peräisin olevien välillä. Tämän velvoitteen noudattaminen merkitsee
sekä maahantuonnin että tukkumyynnin yksinoikeuden poistamista. Kiintiöiden nojalla maahantuotujen
tuotteiden vähittäismyynti kuluttajille on järjestettävä tavalla, johon ei liity eriarvoista kohtelua.

Todettuaan, että Itävalta ei ollut ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin mainittujen määräysten
noudattamiseksi erityisesti laiminlyömällä kiintiöiden avaamisen mainituin ehdoin, komissio käynnisti
perustamissopimuksen 169 artiklassa määrätyn rikkomista koskevan menettelyn.

Komissio myös valvoo, että kiintiöiden mukaisesti maahantuotujen tuotteiden vähittäismyynti tapahtuu
tavalla, johon ei liity eriarvoista kohtelua. Näin komission on esimerkiksi varmistuttava siitä, että
Austria Tabakwerken ja muiden eurooppalaisten alan yritysten väliset lisenssi- ja jakelusopimukset
eivät mitätöi Itävallan valmistetun tupakan monopolin purkamisen hyödyllisiä vaikutuksia ja että ne
ovat perustamissopimuksen kilpailusääntöjen mukaisia.

                                                            

77 BGBL N:o 518/1995, 4.8.1995
78 EYVL N:o C 241, 29.8.1994, s. 35
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III - Sulautumien valvonta

A - Johdanto

130. Sulautuma-asetuksen soveltamisalaan kuuluvia yrityskeskittymiä oli vielä enemmän vuonna
1995 kuin vuonna 1994. Komissio sai 114 ilmoitusta (100 vuonna 1994) ja teki 109 lopullista päätöstä
(90 vuonna 1994). Toiminnan määrä vuonna 1995 oli yli 24 prosenttia korkeampi kuin edellisenä
vuotena, jolloin toimintaa puolestaan oli yli 50 prosenttia enemmän kuin vuosina 1991-1993.
Seitsemän toisen vaiheen tutkimusta aloitettiin vuoden 1995 aikana verrattuna kuuteen aloitettuun
tutkimukseen edellisenä vuotena ja kaksi liiketoimea kiellettiin, kun vuonna 1994 kiellettiin yksi. 

Vuonna 1995 sulautuma-asetuksen79 voimaantulosta oli kulunut viisi vuotta.Näiden viiden vuoden
aikana komissio teki 382 lopullista päätöstä, keskimäärin yhden päätöksen kolmessa ja puolessa
työpäivässä tai 70 päätöstä vuodessa. Tapausten erittely aloittain osoittaa ilmoitusten määrän olevan
jatkuvasti merkittävä televiestinnän, rahoituspalveluiden, tiedotusvälineiden ja lääkkeiden alalla.

Tarkistettu täytäntöönpanoasetus80 tuli voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995. Lisäksi vuonna 1995
sovellettiin ensimmäistä kertaa vuoden 1994 lopussa julkaistuja neljää tulkintaa koskevaa ilmoitusta,
joissa käsiteltiin seuraavia asioita: keskittyvän ja yhteistoiminnallisen yhteisyrityksen välinen ero,
keskittymän määritelmä, asianosaisten yritysten määritelmä ja liikevaihdon laskeminen.81.

Komissio teki nämä muutokset sulautuma-asetuksen toimintaan vuonna 1993 toteuttamansa
tarkistuksen seurauksena. Vuonna 1995 aloitettiin uusi tarkistus. Komissio järjesti laajan lausunto-
kierroksen sulautuma-asetuksen sisältämien kynnysarvojen alentamisesta sekä muista sulautuma-
asetuksen yksityiskohdista, joita on ehkä muutettava. Lausuntoja pyydettiin jäsenvaltioilta, muilta
yhteisön toimielimiltä, yksityisiltä yrityksiltä, kauppayhdistyksiltä ja lakimiehiltä. Sulautuma-asetuksen
toiminnasta julkaistiin vihreä kirja vuoden 199682 alussa täyden julkisen lausuntokierroksen
aloittamiseksi näistä asioista. Lakiehdotuksia tehdään todennäköisesti myöhemmin vuoden aikana.

B - Perusteelliset tutkimukset

131. Seitsemän perusteellista (vaihe II) sulautuma-asetukseen liittyvää tutkimusta saatettiin
loppuun. Näistä kiellettiin kaksi liiketoimea, jotka molemmat ovat tiedotusvälineiden alalta, nimittäin
Nordic Satellite Distribution (NSD) -yhteisyritys Pohjoismaiden alueella ja RTL/Veronica/Endemol
(Holland Media Groep - HMG) -liiketoimi Alankomaissa. Kaikki loput viisi toimintoa hyväksyttiin,
kaksi ehdoitta ja kolme edellytyksin, jotka poistivat komission tutkimustensa aikana havaitsemat
kilpailuongelmat.

                                                            

79 Yrityskeskittymien valvonnasta 21 päivänä joulukuuta 1989 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 4064/89, EYVL N:o
L 395, 30.12.1989, s. 1

80 Yrityskeskittymien valvonnasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 4064/89 määrätyistä ilmoituksista,
määräajoista ja kuulemisista 21 päivänä joulukuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 3384/94, EYVL N:o L
377, 31.12.1994. XXIV kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1994), 234 ja 235 kohta.

81 XXIV kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1994), 237-260 kohdat
82 KOM(96)19
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1. Tiedotusvälineitä koskevat asiat

132. Komissio on saanut yhä enemmän ilmoituksia tiedotusvälineiden alalta, mikä kuvastaa
aikaisemmin erillisten tekniikkojen, esimerkiksi televiestinnän ja tiedotusvälineiden, muuttuvia
omistussuhteita ja lähentymistä. Suurimpaan osaan näistä asioista ei ole liittynyt kilpailuongelmia, ja
ne on hyväksytty ensimmäisen vaiheen tutkimuksen jälkeen.

NSD:tä ja HMG:tä koskevissa asioissa tehdyt päätökset osoittavat, kuinka tärkeänä komissio pitää
tämän alan tapauksia. Näiden liiketoimien horisontaaliset ja vertikaaliset vaikutukset ovat merkittäviä,
koska niissä perustetaan uusia yrityksiä, jotka rajoittaisivat tulevaisuudessa pääsyä maanpäällisiin,
satelliitti- tai kaapelitelevisioverkkoihin. Vuonna 1994 komissio kielsi MSG Media Service -
yhteisyrityksen, jota Bertelsmann, Kirch ja Deutsche Telekom ehdottivat maksullisten TV-palvelujen
tarjoamiseksi Saksassa. Kieltäessään NSD-liiketoimen komissio kehotti osapuolia esittämään uusia
ehdotuksia, joita voitaisiin pitää yhteismarkkinoille soveltuvina. Tämä korostaa sitä, että komissio
haluaa nähdä uusia yrityksiä perustettavan tällä alalla, kun ne eivät luo määräävää markkina-asemaa
tai vahvista sellaista.

Nordic Satellite Distribution

133. NSD:n tarkoituksena oli välittää satelliittitelevisio-ohjelmia kaapelitelevisiotoiminnan
harjoittajille ja kotitalouksille, jotka saavat satelliittitelevisiolähetyksiä oman lautasantennin kautta.
Komissio katsoi kuitenkin, että NSD:n perustaminen ehdotetussa muodossa olisi johtanut emoyhtiöiden
toimintojen keskittymiseen ja luonut vertikaalisesti integroituneen liiketoimen, joka ulottuu televisio-
ohjelmien tuotannosta vähittäisjakelupalveluihin maksullisille televisiokanaville.

NSD:n emoyhtiöt ovat merkittäviä yrityksiä tiedotusvälineiden alalla Pohjoismaiden alueella. Norsk
Telekom A/S on Norjan suurin kaapelitoiminnan harjoittaja, joka harjoittaa maksullisen television
jakelutoimintoja Norjassa ja valvoo myös pohjoismaisille katsojille sopivaa satelliittikapasiteettia.
TeleDanmark A/S (TD) on Tanskassa määräävässä asemassa oleva kaapelitelevisiotoiminnan
harjoittaja. Lisäksi TD valvoo yhdessä Kinnevikin kanssa suurinta osaa jäljellä olevasta pohjoismaisille
katsojille sopivasta satelliittikapasiteetista. Kinnevik-niminen ruotsalainen monialayritys on pohjois-
maisten satelliittitelevisio-ohjelmien tärkein tarjoaja sekä merkittävä maksullisten televisiopalveluiden
jakelija Pohjoismaissa. Sillä on myös tärkeä osuus kaapeli- ja mainostelevisiotoiminnasta Ruotsissa.

Komissio totesi, että NSD olisi johtanut määräävän markkina-aseman syntymiseen tai sellaisen
vahvistumiseen kolmilla markkinoilla:

- satelliittitelevisio-ohjelmien siirtokapasiteetin tarjoaminen Pohjoismaiden alueella (Tanska, Norja,
Ruotsi ja Suomi);

- kaapelitelevisioverkkojen käyttötoimintojen markkinat Tanskassa; ja
- maksullisten satelliittitelevisio- ja muiden koodattujen televisiokanavien jakelu suoraan

kotitalouksille.

Liiketoimen vertikaalisesti integroitunut luonne olisi tarkoittanut sitä, että osapuolet olisivat pystyneet
sulkemaan Pohjoismaiden satelliittitelevisiomarkkinat kilpailijoilta ja saamaan "portinvartijan" aseman
Pohjoismaiden satelliittitelevisiolähetystoiminnan markkinoilla. Koska kohteena olevilla markkinoilla
on parhaillaan siirtymävaihe, komissio toimi varmistaakseen sen, ettei näitä tulevia markkinoita suljeta.
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RTL/Veronica/Endemol

134. Komissio aloitti RTL/Veronica/Endemol -asian tutkimuksen Alankomaiden hallituksen
sulautuma-asetuksen 22 artiklan nojalla esittämän pyynnön jälkeen. Tässä artiklassa sallitaan se, että
jäsenvaltio voi lähettää asian komission päätettäväksi, vaikka sillä ei olekaan yhteisönlaajuista
ulottuvuutta, jos se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Vaikka merkitykselliset maantieteelli-
set markkinat olivatkin komission mielestä Alankomaat, se katsoi yhteenliittymän vaikuttavan
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska se vaikuttaisi uusien yritysten pääsyedellytyksiin Alankomai-
den televisiolähetystoiminnan markkinoille ja vieraskielisten ohjelmien hankintaan sekä sen vuoksi,
että yhteisyritys itse on sijoittunut Luxemburgiin, jossa kahdella sen kanavista on Luxemburgin
suurherttuakunnan myöntämä "toimilupa". Tutkimuksessa noudatettiin tavanomaista menettelyä lukuun
ottamatta sitä, että tavallisia lykkäämistä koskevia määräyksiä ei sovellettu. Sen vuoksi osapuolet
pystyivät tässä tapauksessa saattamaan liiketoimen loppuun huolimatta komission päätöksestä, jonka
mukaan yhteisyritys johtaisi osapuolten määräävään asemaan.

Asiassa oli kyse Holland Media Groep (HMG) -nimisestä yhteisyrityksestä RTL:n, Veronican ja
Endemolin välillä. RTL siirsi lähetystoimintonsa Alankomaihin HMG:lle, erityisesti kaupalliset
televisiokanavansa RTL4:n ja RTL5:n. Kolmannen kaupallisen kanavan toi Veronica, joka jätti
Alankomaiden yleisradiojärjestelmän osallistuakseen yhteisyritykseen. Toinen pääemoyrityksistä,
Endemol, on Alankomaiden suurin itsenäinen televisio-ohjelmien tuottaja. 

Tutkimuksensa jälkeen komissio katsoi, että uudella yrityksellä olisi vähintään 40 prosenttia vapaan
televisiolähetystoiminnan markkinoista Alankomaissa ja yli 60 prosenttia televisiomainonnasta. Lisäksi
Endemolin asema suurimpana itsenäisenä televisio-ohjelmien tuottajana Alankomaissa vahvistuisi sen
osallistuttua HMG:hen. Komissio teki kieltävän päätöksen ja kehotti kolmansia osapuolia ehdottamaan
kolmen kuukauden kuluessa toimenpiteitä tehokkaan kilpailun säilyttämiseksi Alankomaiden
televisiomainonta- ja televisio-ohjelmatuotantomarkkinoilla. Komission päätöksestä on valitettu
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen. 

2. Muut perusteelliset tutkimukset

135. Muu toiminta, josta aloitettiin perusteellisia tutkimuksia, julistettiin lopulta yhteismarkkinoille
soveltuviksi. Siemens/Italtel, televiestintälaiteteollisuuden yhteisyritys Italiassa, ja Mercedes
Benz/Kässbohrer, jossa Mercedes osti toisen saksalaisen linja-autovalmistajan, hyväksyttiin molemmat
ehdoitta. Kummassakin tapauksessa osapuolet kuitenkin antoivat tiettyjä tulevaa liiketoimintatapaansa
koskevia sitoumuksia, jotka liitettiin päätökseen. Nämä sitoumukset eivät kuitenkaan olleet osa
komission kilpailuanalyysia, vaan osapuolet tarjosivat niitä itse. Esimerkiksi STET, Italtelin emoyhtiö,
sitoutui olemaan vaikuttamatta Telecom Italian ostopolitiikkaan yhteisyritystä suosivasti, ja Mercedes
ilmoitti toimittavansa moottoreita kilpailukykyisillä hinnoilla ulkopuolisille valmistajille, joilla ei ollut
omaa moottoreiden tuotantokapasiteettia.

136. Asiassa Siemens/Italtel, Siemens ja STET, joka on Italian teletoiminnan harjoittajien, mukaan
lukien Italtel, holdingyhtiö, aikoivat yhdistää televiestintälaitteita valmistavat tytäryhtiönsä
yhteisyritykseen. Liiketoimi aiheutti sekä horisontaalisia että vertikaalisia ongelmia. Horisontaaliselta
kannalta yhteisyrityksen välityslaitteiden markkinaosuus oli korkein, osapuolilla oli yhteensä 50-60
prosenttia Italian markkinoista ja noin 30 prosenttia EU:n kokonaismyynnistä (siirtolaitteiden
markkinaosuudet olivat pienemmät). Vertikaaliselta kannalta yhteisyrityksen omistaisi osittain sen
suurin asiakas.
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Päättäessään, että ehdotettu yhteisyritys soveltuu yhteismarkkinoille, komissio otti huomioon: 

- uusien tekniikoiden mahdolliset vaikutukset, jotka todennäköisesti muuttavat televiestintämarkki-
noita merkittävästi;

- standardisoinnista ja julkisista hankinnoista annettujen direktiivien vaikutukset kansallisten
markkinoiden avaamiseen; ja

- telepalveluiden vapauttamisen jatkamisen ja erityisesti televiestintäinfrastruktuurin vapauttamisen
jatkamisen, joka johtaa televiestintälaitteiden maailman markkinoihin.

137. Asiassa Mercedes Benz/Kässbohrer komissio oli sitä mieltä, että erityisesti Saksan linja-
automarkkinoita oli tutkittava perusteellisesti, vaikka vaikutuksen kohteena olisivatkin koko Euroopan
linja-automarkkinat. Erotettiin kolmet markkinat, joilla osapuolten yhdistetty markkinaosuus
kaupunkiliikenteen linja-autojen markkinoilla oli 44 prosenttia, matkailulinja-autojen markkinoilla 54
prosenttia ja kaukoliikenteen linja-autojen markkinoilla 74 prosenttia. Osapuolten osuus Saksan linja-
automarkkinoista kokonaisuudessaan oli 57 prosenttia, mutta komissio katsoi kuitenkin, että kaksi
saksalaista kilpailijaa ja mahdolliset uudet markkinoille tulijat muualta Euroopasta rajoittaisivat
riittävästi Mercedeksen toimintavapautta Saksan markkinoilla. Asiakkaiden mukaan nämä mahdolliset
uudet kilpailijat voisivat lisätä saksalaisten linja-autoliikenteen harjoittajien vaikutusvaltaa. Lopuksi
komissio totesi, että julkisista hankinnoista annetut direktiivit, joiden vuoksi nyt on pakollista pyytää
tarjouksia koko yhteisön alueelta suurimmalla osalla kaupunki- ja kaukoliikenteessä käytettävien linja-
autojen markkinoilla, olivat myös johtamassa laajempien eurooppalaisten markkinoiden kehittymiseen.

138. Muissa asioissa komissio hyväksyi käsiteltävät liiketoimet osapuolten sitouduttua menettelyn
aikana tiettyihin toimenpiteisiin.

139. Asiassa ABB/Daimler Benz komissio katsoi, että paikallisjunien markkinat olivat Saksassa
pysyneet kansallisina, vaikka muissa jäsenvaltioissa suuren kansallisen rautatieliikenneteollisuuden
puuttuminen oli jo johtanut laajempiin maantieteellisiin markkinoihin. Ehdotettu liiketoimi olisi
johtanut määräävän duopolin syntymiseen Saksan paikallisjunien markkinoilla. Keskittymä olisi myös
estänyt ulkomaalaisten tavarantoimittajien pääsyn markkinoille poistamalla riippumattomat saksalaiset
elektronisten komponenttien toimittajat. Muilla merkityksellisillä tuotemarkkinoilla ei havaittu
kilpailuongelmia.

Komission epäilyjen poistamiseksi osapuolet suostuivat myymään Kiepe Elektrik GmbH:n (Daimler-
Benzin tytäryhtiö). Kiepe Elektrik GmbH on paikallisjunien sähkölaitteisiin erikoistunut yritys. Tämän
kaupan seurauksena Saksan markkinoille jäisi kykenevä ja osapuolista riippumaton elektronisten
komponenttien valmistaja, joka pystyisi toimittamaan osia paikallisjunien mekaanisten komponenttien
valmistajille tai tekemään niiden kanssa yhteistyötä. Kiepe on tunnettu ja menestyksekäs tavarantoimit-
taja, joka vaikutti merkittävästi Saksan markkinoiden avaamiseen tekemällä yhteistyötä kanadalaisen
Bombardier-nimisen yrityksen kanssa.

Saksan viranomaiset pyysivät, että liiketoimi siirrettäisiin Saksan toimivaltaisten viranomaisten
käsiteltäväksi sulautuma-asetuksen 9 artiklan nojalla. Vaikka kilpailuongelmat keskittyivät kaksille
tuotemarkkinoille Saksassa, ehdotettu liiketoimi, joka loi maailman suurimman rautatielaitteiden
valmistajan, vaikutti merkittävästi koko Euroopassa, minkä vuoksi asian käsittelyn siirtämiseen ei
suostuttu.
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140. Asiassa Orkla/Volvo liiketoimi hyväksyttiin sillä edellytyksellä, että Orklan omistama
panimoalan yritys Hansa myydään. Ilman myyntiä osapuolilla olisi ollut 70 prosentin osuus Norjan
olutmarkkinoista eikä vähittäiskaupan tai hotelli- ja ravintoalan katsottu pystyvän vaikuttamaan
markkinoihin tasapainottavasti. 

141. Asiassa Crown Cork and Seal/Carnaud MetalBox komissio totesi analysoituaan esille tulleet
horisontaaliset ja vertikaaliset ongelmat yksityiskohtaisen toisen vaiheen tutkimuksen aikana, että
peltisten aerosolitölkkien markkinat olivat ainoat markkinat, joilla ehdotettu keskittymä uhkasi luoda
määräävän markkina-aseman. Molemmat osapuolet valmistavat ja myyvät Euroopan talousalueella
(ETA) peltisiä aerosolitölkkejä ja elintarviketölkkejä samoin kuin juomatölkkien ja pullojen tietynlaisia
sulkimia, mukaan lukien juomatölkkien kansikappaleita, metallikorkkeja sekä muovi- ja alumiinikork-
keja. Komissio päätteli tämän vuoksi, että Crownin antama sitoumus myydä tietyt peltisiin
aerosolitölkkeihin liittyvät toiminnot riittäisi poistamaan kilpailuun liittyvät huolenaiheet.

Osapuolet suostuivat myymään merkittävät viidessä jäsenvaltiossa sijaitsevat peltisten aerosolitölkkien
valmistustoiminnot, joiden osuus ETA:n peltisten aerosolitölkkien markkinoista on melkein 22
prosenttia. Ilman myyntiä osapuolten yhdistetty osuus Euroopan markkinoista olisi ollut yli 60 prosent-
tia seuraavaksi suurimman kilpailijan markkinaosuuden ollessa 15-20 prosenttia, ja osapuolilla olisi
ollut suurin osa ylikapasiteetista näillä markkinoilla.

C - Muut merkittävät asiat

142. Joukko tärkeitä järjestelyjä hyväksyttiin kuukauden kuluessa ilmoittamisesta ilman
perusteellisia tutkimuksia. Useat näistä asioista liittyvät lääketeollisuuden alaan, esimerkiksi
Glaxo/Wellcome, Behringwerke/Armour Pharmaceutical, Hoechst/ Marion Merrell Dow, Rhone
Poulenc Rohrer/Fisons ja Upjohn/Pharmacia. Poistaakseen kaikki mahdolliset soveltuvuutta koskevat
epäilyt Glaxo suostui myöntämään ulkopuoliselle yritykselle yksinoikeudellisen lisenssin migree-
nilääkkeelle, jota joko Glaxo tai Wellcome parhaillaan kehittää. Vaikuttaa siltä, että viimeaikaiset
sulautumat lääketeollisuuden alalla on tarkoitettu laajentamaan yritysten tarjoamaa tuotevalikoimaa ja
tekemään ne siten kilpailukykyisemmiksi toimittajiksi tukkukauppiaille, sairaaloille ja apteekkiketjuille.
Tämän seurauksena järjestelyt ovat tähän päivään asti olleet luonteeltaan pääasiassa toisiaan täydentä-
viä eivätkä ole yleensä johtaneet kilpailuongelmiin.

143. Asiassa Swissair/Sabena komissio vaati suojakeinoja niiden kilpailuongelmien ratkaisemisek-
si, joita syntyi Swissairin ostaessa 49,5 prosentin osuuden Sabenasta. Liiketoimi olisi johtanut
monopoliin Sveitsin ja Belgian välisessä lentoliikenteessä. Lisäksi Swissair kuului yhdessä SAS:in ja
Austrian Airlinesin kanssa European Quality Allianceen, ja SAS oli ehdottanut yhteistyösopimusta
Lufthansan kanssa. Järjestely yhdessä näiden sopimusten kanssa olisi mahdollistanut sen, että osallisena
olevat lentoyhtiöt voisivat perustaa laajan reittiverkoston, joka kuljettaisi noin 35 prosenttia henkilö-
liikenteestä Euroopassa, kaksi kertaa niin paljon kuin seuraavaksi suurin yhtiö. Hyväksyäkseen
järjestelyn komissio vaati molemmilta lentoyhtiöiltä sekä Belgian ja Sveitsin hallituksilta sitoumuksia
siitä, että kilpailijoille annetaan tarvittavat liikennöintioikeudet ja lähtö- ja tuloajat lentokentillä, jotta
ne voivat harjoittaa lentoliikennettä Belgian ja Sveitsin välillä. Swissairia ja Sabenaa vaadittiin myös
tarjoamaan kilpailijoille interline-sopimuksia (lentoliikenteen harjoittajan vaihtamisen matkan aikana
salliva järjestelmä) ja mahdollisuus osallistua bonus-ohjelmiin. Lopuksi Swissairin oli katkaistava
yhteytensä SAS:iin European Quality Alliancen kautta. Tämä järjestely ilmoitettiin kahdesti, ja toinen
ilmoitus tehtiin, koska järjestelyä muutettiin. Tällöin asian arviointi oli viety loppuun (mukaan lukien
jäsenvaltioiden kuuleminen) eikä ollut tarpeen aloittaa toisen vaiheen menettelyä.

KILPAILURAPORTTI 1995



66 XXV KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS - KOM(96) 126 lopull.

144. Komissio hyväksyi järjestelyn, jossa suomalaiset Repola-yhtiö ja Kymmene-yhtiö
sulautuivat täydellisesti. Repola ja Kymmene ovat suuria kansainvälisiä yrityksiä, jotka toimivat
painopaperin ja pakkausmateriaalien aloilla. Järjestely käsitti muiden tuotteiden lisäksi sanomalehtipa-
perin, aikakauslehtipaperin ja paperisäkkien markkinat.

Paperisäkkien osalta komission tutkimus johti päätelmään, että tälle tuotteelle on erilliset Suomen
markkinat ja että keskittymä johtaisi määräävän markkina-aseman syntymiseen Suomen markkinoilla.
Uusi yritys olisi käytännöllisesti katsoen ainoa paperisäkkien tarjoaja suomalaisille asiakkaille.
Osapuolet ovat sitoutuneet myymään osan Suomen markkinoilla olevasta paperisäkkien tuotantoka-
pasiteetistaan.

Sanoma- ja aikakauslehtipaperin markkinat ovat vähintään Länsi-Euroopan laajuiset, ja Repola/Kymme-
ne, kuten kaikki muutkin huomattavat eurooppalaiset paperin tuottajat, jakelevat ja myyvät tuotteitaan
melkein kaikissa jäsenvaltioissa. Järjestelyn seurauksena uudesta yrityksestä tulee tärkein eurooppalai-
nen toimija sanoma- ja aikakauslehtipaperin markkinoilla. Niiden yhdistetty markkinaosuus ei
kuitenkaan ylitä noin 20 prosenttia kummallakaan näistä tuotemarkkinoista, ja lisäksi useiden
kilpailijoiden asema on vahva.

Repola on yhdessä viiden muun suomalaisen paperintuottajan kanssa jäsenenä Finnpap-markkinointiyh-
distyksessä. Finnpap on yhteinen myyntijärjestö, joka markkinoi jäsentensä paperituotteita maailman-
laajuisesti. Kymmenellä on oma myyntiverkostonsa eikä se ole Finnpapin jäsen. Osapuolet ovat
antaneet sitoumuksen, etteivät ne myy paperituotteitaan Finnpapin myyntitoimiston kautta.

D - Jäsenvaltioiden oikeutetut edut

145. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset hakivat ensimmäisinä 6 päivänä maaliskuuta
oikeutetun edun tunnustamista sulautuma-asetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaan Lyonnaise des
Eaux:n ehdottaman Northumbrian Waterin oston yhteydessä. Hakemus koski vedenjakelualaa
Yhdistyneessä kuningaskunnassa säätelevää lainsäädäntöä. Tässä lainsäädännössä on erityisiä
sulautumia koskevia määräyksiä, joiden tarkoituksena on mahdollistaa se, että sääntelyjärjestelmä
saavuttaa tavoitteensa turvata välttämätön palvelu ja suojella kuluttajia. Sen vuoksi sulautuman
tapahtuessa tai kun sulautuma on odotettavissa asia siirretään Monopolies and Mergers Commissionin
(MMC) käsiteltäväksi sen päättämiseksi, toimiiko sulautuma mahdollisesti yleisen edun vastaisesti.
Niihin arviointiperusteisiin, joilla arvioidaan yleistä etua vedenjakelualan sulautumien kohdalla, kuuluu
riippumattomien vedenjakeluyritysten määrä, joista valvontaviranomainen voi tehdä hintavertailuja.
Nämä määräykset sisältyivät Yhdistyneen kuningaskunnan hakemukseen, koska käsittely siirretään
MMC:lle ilman eri toimenpiteitä eikä harkinnanvaraisesti. 

Komissio tunnusti Yhdistyneen kuningaskunnan oikeutetun edun ja asetti tiettyjä rajoja MCC:n
tutkimuksille näissä olosuhteissa. Komissio tunnusti 29 päivänä maaliskuuta 1995 tekemässä
päätöksessään, että MMC saa arvioida mahdollisia sulautumia yleisen edun perusteella, mutta että
näissä tapauksissa yleinen etu oli rajoitettu suoraan vedenjakelua sääntelevän lainsäädännön
täytäntöönpanoon liittyviin kysymyksiin. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisia vaadittiin
ilmoittamaan komissiolle kaikista päätöksen perusteella toteutetuista toimenpiteistä, jotta komissio voi
tarkistaa toimenpiteen soveltuvuuden.
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Pian komission päätöksen jälkeen Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset jättivät ehdotetun
ostotarjouksen MMC:n ratkaistavaksi. MMC:n selvityksen jälkeen, jossa sulautuman todettiin olevan
yleisen edun vastainen, jollei päästä huomattaviin kuluttajahintojen alennuksiin, OFWAT kuuli
Lyonnaisea ja Northumbriania ja ehdotti toimenpidettä, johon sisältyi hinnanalennus, jonka Lyonnaise
muodollisesti hyväksyi. Kuten päätöksessä vaadittiin, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ilmoitti
ehdotetusta toimenpiteestä komissiolle, jolla ei ollut siitä huomautettavaa.

E - Sulautumat hiili- ja terästeollisuuden alalla

146. Vuonna 1995 komissio teki seitsemän keskittymiä koskevaa päätöstä hiili- ja teräsyhteisön
perustamissopimuksen 66 artiklan nojalla. Näistä asioista kolme koski aikaisemmin valtion omistamien
terästeollisuuden yritysten yksityistämistä: RIVA-yhtymä osti Ilvan levytuotantolaitoksen, Usinor
Sacilorin ja Hoogovensin välinen yhteisyritys portugalilaisen SN-Planos -nimisen levytuoteyrityksen
haltuun ottamiseksi sekä RIVAn ja FREIREn välinen toinen yhteisyritys, joka otti haltuunsa SN-
Longosin.

F - Perrier

147. Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki 27 päivänä huhtikuuta
päätöksen kahdessa asiassa, joista toisessa Perrierin työntekijät ja toisessa Vittelin ja Piervalin
työntekijät nostivat kanteen komission 22 päivänä heinäkuuta 1992 asiassa Nestlé/Perrier tekemän
päätöksen vuoksi. Komissio oli hyväksynyt keskittymän tietyin edellytyksin ja velvoittein. Tuomion
pääkohdat olivat seuraavat:

- ottaen huomioon, että sulautuma-asetus keskittyy pääasiassa kilpailukysymyksiin,
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että se ei estä komissiota ottamasta huomioon
keskittymän sosiaalisia vaikutuksia, jos nämä vaikutukset vaikuttavat työllisyyden tasoon tai
työllisyysoloihin Euroopan yhteisössä tai sen huomattavassa osassa; 

- se, ettei kolmas osapuoli ole suoraan puuttunut asiaan hallinnollisen menettelyn aikana, ei
poista kolmannen osapuolen oikeutta valittaa päätöksestä;

- sulautumista käsittelevä menettely ei periaatteessa koske suoraan yrityksen työntekijöiden
edustajia. Sen vuoksi niillä ei ole oikeutta vaatia päätöksen kumoamista muuten kuin
menettelyyn liittyvien oikeuksiensa turvaamiseksi;

- kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta saada hallinnollisessa menettelyssä samanlaista
kohtelua kuin keskittymän osapuolet.
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G - Tilastokatsaus

Kuvio 1 : Vuosittain tehdyt lopulliset päätökset vuodesta 1990 alkaen
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Kuvio 2 : Sulautumalajit vuonna 1995
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Kuvio 3 : Sulautuneiden yritysten alkuperämaat vuonna 1995
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IV - Valtion tuki

A - Yleinen valtiontukipolitiikka

148. Komissio julkaisi heinäkuussa neljännen yleiskatsauksen valtion tuista yhteisössä83 vuosilta
1991 ja 1992. Yleiskatsaus on keskeinen kvantitatiivinen väline tukipolitiikkaa määriteltäessä. Tukien
kokonaismäärä alentui hitaasti, mutta vakaasti. Näin tapahtui jo edellisellä tarkastelukaudella vuosina
1981-1990. Laskeva suuntaus vahvistui huolimatta Saksan yhdistymisen korkeista kustannuksista,
taloudellisesta taantumasta ja kansainvälisen kilpailun kiristymisestä. Tukien kokonaismäärä on
kuitenkin edelleen suuri. Se oli keskimäärin 94 miljardia ecua vuodessa koko yhteisössä, mikä vastaa
1,9 prosenttia BKT:sta ja 704 ecua työssäkäyvää henkeä kohti. Marraskuussa kokoontunut
teollisuusministerien neuvosto hyväksyi komission selvityksen, jonka mukaan muut yhteisön tavoitteet
huomioon ottaen on tarpeen edelleen pienentää tukien määrää valvontamekanismeja tehostamalla ja
lisäämällä niiden avoimuutta.

149. Perustamissopimuksessa asetettu tukien ilmoitusvelvollisuus on keskeinen osa tukien
avoimuutta. Komissio huomautti toukokuussa annetussa tiedonannossa, että se aikoo käyttää kaikkia
perustamissopimuksessa sille myönnettyjä valtuuksia pakottaakseen jäsenvaltiot noudattamaan tätä
velvoitetta. Julkaisemassaan tiedonannossa komission ja kansallisten tuomioistuinten välisestä
yhteistyöstä komissio ilmaisi halukkuutensa harjoittaa yhteistyötä kansallisten tuomioistuinten kanssa
näille annetussa tehtävässä suojata sellaisten yritysten oikeuksia, jotka kärsivät niiden kilpailijoille
laittomasti myönnettyjen tukien vuoksi.

150. Toinen tärkeä osa komission avoimuuteen ja yksinkertaistamiseen tähtäävää politiikkaa on
niiden ohjeiden ja tiedonantojen julkaiseminen, jotka määrittelevät komission käyttämät arviointi-
perusteet tutkittaessa soveltuvatko valtion tuet yhtenäismarkkinoille. Kaikki 31 päivänä joulukuuta
1994 voimassa olevat tekstit, mukaan lukien menettelytapojen käsikirja ja yhteisön tuomioistuimen
tuomioiden luettelo on koottu ajantasaistettuun kokoelmaan kilpailulainsäädäntö Euroopan yhteisöissä
(II osa: valtion tukeen sovellettavat säännöt). Vuosien mittaan on kuitenkin kerääntynyt monia
sääntöjä. Näin ollen on syytä koota yhteen tiettyjä tekstejä ja tarkistaa nykyisiä. Niinpä aluetukia
koskevia tekstejä ollaan parhaillaan kokoamassa yhteen, ja komissio on hyväksynyt uudet tutkimukseen
ja kehitykseen tarkoitettua tukea koskevat ohjeet, joiden luonnosta sen yksiköt tutkivat yhdessä
jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa huhtikuussa pidetyssä monenvälisessä kokouksessa. Samassa
kokouksessa keskusteltiin myös perusteista, joiden mukaan valtion tuki ja 92 artiklan 1 kohdan
soveltamisalaan kuulumattomat yleisluonteiset toimenpiteet voidaan erottaa toisistaan. Samoin
keskusteltiin ongelmista, jotka liittyvät julkisen sektorin maa-alueiden myyntien yhteydessä
myönnettyyn tukeen ja lainatakauksena annettuun tukeen. Yksityiskohtainen kyselylomake julkisista
takauksista lähetettiin kaikille jäsenvaltioille.

151. Vuonna 1995 pidettiin myös kaksi muuta monenvälistä kokousta. Heinäkuussa jäsenvaltioiden
asiantuntijat tutkivat vähämerkityksisyyssäännön ja pk-yrityksille myönnettäviä valtion tukia koskevien
ohjeiden tarkistamista sekä arvioivat suunnitelmaa yleisohjeiksi taiteille ja kulttuurille annettavasta
valtiontuesta, jolloin erityistä huomiota kiinnitettiin audiovisuaaliseen alaan. Joulukuussa asiantuntijat
keskustelivat synteettikuituteollisuudelle annettavan tuen valvonnan järjestämisestä tulevaisuudessa,

                                                            

83 Komission neljäs yleiskatsaus Euroopan yhteisön tehdasteollisuuden ja eräiden muiden alojen valtion tuista, KOM(95)
365 lopull.
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suurille investointihankkeille annettavaa aluetukea koskevien horisontaalisten ohjeiden ensimmäisestä
luonnoksesta sekä ongelmista, jotka liittyvät tukien laskennassa käytettävien viite- ja diskonttokorkojen
määrittämiseen ja keräämiseen.

152. Vuonna 1995 komissio teki ennätysmäärän päätöksiä valtiontukiasioissa, mikä johtui osaksi
kolmen uuden jäsenvaltion liittymisestä yhteisöön. Monet sen tutkimista tukitapauksista on tarkoitettu
lieventämään tietyillä aloilla toteutettujen rakenneuudistusten sosiaalisia seurauksia. Komissio pyrkii
myös entistä paremmin valvomaan tukea, jota myönnetään kansainväliseltä kilpailulta pitkään
suojattuna olleille aloille, sekä sellaisessa muodossa annettua tukea, jonka läpinäkyvyys on hyvin
vähäistä ja joka on menneinä vuosina usein välttynyt kaikelta valvonnalta. Se, että yritykset ovat
entistä paremmin selvillä kilpailijoiden saamasta tuesta ja yhteisön sääntöjen suomista omista
mahdollisuuksista saada valtion tukea oikeudenmukaisen kilpailun varmistamiseksi, saa yritykset
tekemään yhä enemmän valituksia komissiolle, mutta myös valittamaan yhteisöjen ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimeen komission päätöksistä, joissa niiden kilpailijoille myönnetty tuki on
hyväksytty.

Ilmoitusvelvollisuuden valvonnan tehostaminen

153. Komissio pyrki edelleen huolehtimaan siitä, että jäsenvaltiot täyttäisivät entistä paremmin
velvollisuutensa ilmoittaa sille kaikki suunnitteilla olevat valtion tuet. Kokemus on osoittanut, että jotta
tämä velvollisuus, jonka oikeudellinen perusta on EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdassa,
palvelisi tarkoitustaan, sen ohella pitäisi olla useita kannustustoimenpiteitä tai jopa rangaistusseuraa-
muksia.

1. Perustamissopimuksen vastaisesti myönnetyn tuen takaisinperintä

154. Komissio ilmaisi uudelleen selvästi, että se pitää tärkeänä valtion tuen etukäteen tapahtuvaa
valvontaa, ja viittasi konkreettiseen ilmaukseensa eli etukäteisilmoituksen antamisvelvollisuutta
koskevaan sääntöön. Tähän liittyen komissio antoi toukokuussa tiedonannon84 niiden periaatteiden
täsmentämiseksi, joita se haluaa noudatettavan toteutettaessa politiikkaa, joka koskee tämän
velvollisuuden vastaisesti myönnetyn tuen takaisinperintää.

Tämä tiedonanto on osa laajaa suuntausta, jonka tarkoitus on toisaalta saada jäsenvaltiot entistä
paremmin noudattamaan perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohtaa ja toisaalta kannustaa taloudellisia
toimijoita entistä tarkemmin valvomaan saamansa tuen laillisuutta. Tällaiset ongelmat eivät kuitenkaan
ole uusia. Komissio oli jo puuttunut niihin vaatiessaan yhteismarkkinoille soveltumattomien ja
laittomien tukien palauttamista85, minkä kannan yhteisön tuomioistuin vahvisti sitä samalla jopa
voimistaen86. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti hiljattain jälleen kerran
tukensa komission politiikalle tällä alueella. Syyskuun 13 päivänä antamassaan tuomiossa yhdistetyissä
asioissa T-244/93 ja T-486/93, Textilwerke Deggendorf GmbH v. komissio, ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin vahvisti komission päätöksen asettaa uuden tukipaketin hyväksymisen ehdoksi kyseisen

                                                            

84 EYVL N:o C 156, 27.6.1995, s.5
85 Komission tiedonanto perustamissopimuksen vastaisesti myönnetystä tuesta, EYVL N:o C 318, 24.11.1983
86 Yhteisöjen tuomioistuimen 21 päivänä maaliskuuta 1990 antama tuomio asiassa C-142/87 Belgian kuningaskunta v.

komissio (Tubemeuse), Kok. 1990, s. I-959 ja yhteisöjen tuomioistuimen 14 päivänä helmikuuta 1990 antama tuomio
asiassa C-301/87 Ranskan tasavalta v. komissio (Boussac), Kok. 1990, s. I-307
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tuen maksun lykkäämisen siihen asti, kunnes saman yrityksen aiemmin saama, soveltumattomaksi
todettu tuki oli saatu takaisin, koska komission päätöksestä kävi selvästi ilmi, että sekä laittoman tuen
että uuden tukipaketin saaminen olisi johtanut siihen, että tuki olisi kokonaisuudessaan ollut
yhteismarkkinoille soveltumaton.

Silloin käytetyn väliaikaisen lykkäysmääräyksen tehokkuus yksinään oli kuitenkin rajallinen, koska se
tuli voimaan vasta tulevaisuudessa eikä se toisin sanoen vaikuttanut millään tavalla välittömästi jo
maksetun tuen osaan (tai siihen kokonaisuudessaan). Siten nämä keinot eivät olleet riittävät estämään
mahdollista kilpailun vääristymistä, jonka vaikutukset olisivat voineet tuntua komission lopullisen
päätöksen antamiseen asti. Huolimatta siitä, että lainvastaista tukea saaneiden yritysten oli lopuksi
palautettava saatu tuki, ne olivat yhä kilpailijoitaan paremmassa asemassa joko rahoituksen osalta tai
siksi, että vaikeuksissa olevien yritykset pystyivät pidentämään aikaa, jona niiden vakavaraisuus oli
riittävä.

Komission uusi tiedonanto liittyy tähän. Siinä ilmoitetaan, että soveltuvissa tapauksissa komissio voi -
väliaikaista määräystä käyttäen ja annettuaan kyseiselle jäsenvaltiolle tilaisuuden esittää huomautuk-
sensa ja harkita vaihtoehtoisesti hätäavun myöntämistä - määrätä jäsenvaltion perimään takaisin kaikki
perustamissopimuksen vastaisesti maksetut varat. Tuki on perittävä takaisin jäsenvaltion kansallisen
lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Takaisin maksettavaan määrään lisätään viivästyskorko
laittoman tuen maksamisajankohdasta alkaen. Toisena uutena piirteenä on se, että korkoja laskettaessa
ei käytetä laissa määriteltyä vaan kaupallista korkoa eli komission aluetukiasioissa käyttämää
viitekorkoa87. Siinä tapauksessa, että jäsenvaltio ei noudattaisi tätä, komissio voi viedä asian suoraan
yhteisöjen tuomioistuimeen vedoten yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan 2 alakoh-
dassa määrättyä menettelyä vastaavaan menettelyyn.

2. Komission ja kansallisten tuomioistuinten välinen yhteistyö

155. Liittyen samaan pyrkimykseen lisätä laillisuuden noudattamista yhteisössä komissio antoi
lokakuussa tiedonannon, joka koski komission ja kansallisten tuomioistuinten välistä yhteistyötä valtion
tuen alalla88. Tämä ei ole millään tavalla pakottava eikä rajoittava, vaan sen tarkoitus on pikemminkin
antaa uutta pontta yhteisön toimeenpanevan toimielimen ja kansallisten tuomioistuinten välisille suh-
teille ja kiinnittää jälkimmäisten huomiota siihen huomattavaan merkitykseen, joka niillä voi olla
kolmansien osapuolten oikeuksien nopeassa turvaamisessa ja menettelyihin liittyvien jäsenvaltioiden
velvoitteiden noudattamisessa. Tämä tiedonanto liittyy siten läheisesti myös edellisessä kohdassa
käsiteltyyn yleiseen suuntaukseen.

Tiedonannossa todetaan, että kun komissio on yhteisön toimielin, joka vastaa yhteisön edun mukaisesti
tukipolitiikan soveltamisesta ja kehittämisestä, kansallisten tuomioistuinten on suojeltava komission
lopulliseen päätökseen saakka niiden yksilöiden oikeuksia, joita on koskenut valtion viranomaisten
mahdollisesti tekemä EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdan viimeisen virkkeen rikkomus89.

                                                            

87 Komission tiedonanto jäsenvaltioille, kirje SG(95) D/1971, 22.2.1995. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti
hiljattain, että komissiolla on mahdollisuus vaatia korkojen maksamista takaisinperitystä tuesta: 8 päivänä kesäkuuta
1995 annettu tuomio asiassa T-459/93 Siemens SA, Kok. 1995, s. II-1675. 

88 EYVL N:o C 312, 23.11.1995, s. 8
89 Yhteisöjen tuomioistuimen 21 päivänä marraskuuta 1991 antama tuomio asiassa C-354/90, Fédération nationale du

commerce extérieur des produits alimentaires ja Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon v.
Ranska, Kok. 1991, s. I-5527, kohta 14.
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Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kansallisia tuomioistuimia kehotetaan käyttämään kaikkia
asianmukaisia keinoja ja soveltamaan kaikkia asiaankuuluvia kansallisen oikeuden säännöksiä ja
erityisesti määräämään väliaikaisia toimenpiteitä määräämällä laittomasti maksetut varat jäädytettäviksi
tai palautettaviksi tai määräämällä vahinkoa kärsineille osapuolille vahingonkorvausta korkoineen.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla komissio aikoo auttaa
kansallisia tuomioistuimia toimimalla niiden kanssa yhteistyössä. Erityisesti komissio ai-koo

- jatkaa ja kehittää avoimuuden politiikkaa julkaisemalla tietoja valtion tukea koskevista asioista
- toimittaa menettelyä koskevia tietoja vireillä olevista asioista
- toimittaa asia- ja tilastotietoja sekä analyyttistä tietoa.

B - Tuen käsite

156. Perustamissopimuksissa olevan tuen käsitteen tulkitseminen on usein vaikein osa
toimenpiteiden käsittelyä komissiossa. Perusteilla, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden toteuttamiin,
yrityksiin kohdistuviin toimenpiteisiin liittyvä tuki määräytyy, on erityinen merkitys sekä niiden
ilmoittamisesta vastaavien kyseisten jäsenvaltioiden hallintoviranomaisille että kansallisille tuomiois-
tuimille, jotka voivat joutua ratkaisemaan, olisiko niiden käsiteltäväksi annettuun toimenpiteeseen
pitänyt soveltaa ilmoitusvelvollisuutta. Useat komission vuonna 1995 tekemät päätökset auttoivat
entistä paremmin rajaamaan kilpailusäännöissä olevaa tuen käsitettä.

157. a) Jotta 92 artiklan 1 kohtaa voidaan soveltaa, toimenpiteen on tarjottava yritykselle
taloudellinen etu, jollaista se ei olisi saanut tavanomaisessa liiketoiminnassaan. Komissio katsoo, että
tämä ehto täyttyy, jos yritys hankkii valtion omistamaa maata tai teollisuustontin markkinahintaa
alhaisempaan hintaan. Tästä syystä komissio päätti käynnistää 93 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn asiassa, joka koski Siemens Nixdorf AG/Mainz -nimisen yrityksen hankkimaa valtion
omistamaa maa-aluetta hintaan, jonka arvioitiin olleen 5,5 - 21,5 miljoonaa Saksan markkaa markkina-
hintaa alhaisempi. Samaa ajattelutapaa sovelletaan silloin, jos valtio hankkii maata yritykseltä
markkinahintaa korkeampaan hintaan. Koska komissio epäili, vastasiko Tubacex-nimisen espanjalaisen
teräsyhtiön viranomaisille myymän maa-alueen hinta markkinahintaa, komissio päätti käynnistää 93
artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn.

158. Perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan ei lasketa julkista rahoitusta,
jolla katetaan kulut, jotka olennaisesti sisältyvät rakennuksen tai teollisuustontin kytkemiseen osaksi
(julkista) infrastruktuuria ja joista yritys maksaa suoria tai epäsuoria käyttömaksuja. Koska Meurthe-
et-Mosellessa sijaitsevassa Villeyssä infrastruktuurin rakentaminen uutta tuotantolaitosta varten hyödytti
ainoastaan kyseistä Kimberly-Clark -nimistä paperiyhtiötä ja erityisesti koska yritys omisti asennetun
laitteiston ja oli sen ainoa käyttäjä, rakentamiskulujen osittainen rahoittaminen julkisin varoin merkitsi
kyseiselle yritykselle myönnettyä tukea. Tässä yhteydessä komissio otti myös huomioon sen, että
markkinoilla toimiva yksityinen sijoittaja ei olisi toteuttanut tätä hanketta, koska alueen myyntihinta
ei vastannut edes infrastruktuurin rakentamiseen myönnetyn osittaisen rahoituksen arvoa.

159. Valtion tueksi lasketaan julkiset varat, jotka myönnetään (julkiselle) yritykselle edullisemmin
ehdoin kuin mitä markkinoilla toimiva yksityinen sijoittaja soveltaisi myöntäessään rahoitusta
vastaavassa taloudellisessa tilanteessa ja kilpailuasemassa olevalle yksityiselle yritykselle. Tapauksissa,
joissa valtion hankkima osuus yrityksestä voidaan yhdistää muuhun julkiseen tukeen, josta on
ilmoitettava komissiolle 93 artiklan 3 kohdan mukaisesti, oletetaan, että kyse saattaa olla valtion tuesta.
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EY:n perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamista julkisyhteisöjen omistusosuuksiin koskevan
tiedonantonsa90 mukaisesti komissio kehotti Espanjan valtiota ilmoittamaan selvillä etukäteen kaikista
hankinnoista, joita Andalusian kehittämistä varten perustettu instituutti tekee.

Koska Baijerin osavaltio aikoi myöntää pääomatukea kertyneiden tappioiden kattamiseksi Neue
Maxhütte Stahlwerke GmbH:lle ja Lech-Stahlwerke GmbH:lle samaan aikaan, kun se oli myymässä
omistamansa osuudet näissä yrityksissä, mikä olisi merkinnyt sitä, että tuelle ei olisi edes pitkällä
aikavälillä ollut mitään mahdollisuutta saada tuottoa, komissio päätti, että nämä pääomatuet olivat
valtion tukea. Vastaavista syistä komissio päätti, että pääomatuki, jonka Italian valtio oli myöntänyt
teollisuutta varten perustamansa holdingyhtiön ENI:n kautta lannoiteyritys Enichem Agricultura
S.p.A.:lle vuosina 1991-1994, oli valtion tukea, koska pääomatuki oli annettu ennen kuin rakenneuudis-
tussuunnitelma oli laadittu yksinomaan yrityksen konkurssin estämiseksi ja siten ilman mitään
mahdollisuuksia saada kohtuullista tuottoa. Lisäksi komissio katsoi, että kyseisissä olosuhteissa aika,
jona yritys oli kärsinyt suuria tappioita (viisi vuotta), oli liian pitkä, jotta yksityinen markkinasijoittaja
olisi hyväksynyt sen. Yksityinen sijoittaja olisi lopettanut yrityksen toiminnan tai toteuttanut
perusteellisen rakenneuudistuksen paljon aiemmin. Myöhemmässä vaiheessa laadittuun rakenneuudis-
tussuunnitelmaan liittyvä pääomatukikin oli siksi valtion tukea. Komissio katsoi myös, että
suunnitelman arvioidut myönteiset tulokset olivat liian vähäisiä verrattuna uuden pääomatuen koko-
naismäärään.

Toisaalta jos yritykseen suunnattu valtion pääomatuki tapahtuu yhdessä yksityisen sijoittajan vastaavin
ehdoin tekemän pääomajärjestelyn kanssa ja yksityisen sijoittajan osuudella yrityksestä on todellista
taloudellista merkitystä, komissio katsoo, että valtion osallisuudessa ei ole kyse tuesta. Tästä syystä
komissio päätti, että belgialaisen Wallonian viranomaisten myöntämät pääomasiirrot ja lainat EM-
Filature -nimiselle tekstiiliyritykselle perustuivat normaaliin liiketaloudellisiin näkökohtiin eikä ollut
valtion tukea, koska samaan aikaan tämän osallistumisen kanssa yksityiset osakkeenomistajat lisäsivät
pääomaa yritykseen nostaen ne enemmistöosakkaiksi yrityksessä ja koska yksityiset osakkeenomistajat
tarjosivat lainaa samanlaisin ehdoin. Vastaavista syistä komissio katsoi, että Portugalin valtion Lisnave-
laivankorjausyritykselle myöntämä pääomajärjestely yrityksen tervehdyttämisen yhteydessä ei ollut 92
artiklan 1 kohdan mukaista valtion tukea.

160. b) Perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan mukaan tukea on annettava tietyille yrityksille
(tai tiettyjen tuotteiden valmistusta varten), jotta se luetaan valtion tueksi. Yleiset talous-, finanssi- tai
sosiaalipolitiikkaan liittyvät toimenpiteet eivät kuulu 92 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Kilpailue-
tuja, joita yritykset saavat yhdessä jäsenvaltiossa tällaisten yleiseen politiikkaan kuuluvien toimenpitei-
den ansiosta, käsitellään tarvittaessa 101 ja 102 artikloissa määrättyä asianmukaista menettelyä
noudattaen. 

Näin ollen 92 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta yleisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat kaikkia
jäsenvaltiossa toimivia yrityksiä ja jotka täyttävät objektiivisuuden ja samanarvoisuuden vaatimukset.
Näitä näkökohtia silmällä pitäen komissio katsoi, että Saksan valtion myöntämä tuki Maschinenfabrik
Sangerhausen GmbH:n työntekijöille sosiaaliturvavelvoitteiden kattamiseksi yrityksen purkamisen
yhteydessä ei ollut valtion tukea, koska tämä tuki on automaattisesti kaikkien purettavien yritysten
käytettävissä Saksassa. Vastaavasti komissio katsoi, että espanjalaiselle Tubacex-teräsyhtiölle
myönnetty velan lyhennyksen lykkäys ei sinänsä ole valtion tukea, vaan Espanjan lainsäädännön

                                                            

90 Ks. komission tiedonanto 1983, Euroopan yhteisön tiedote 9-1984, kohdat 3.4 ja 4.4.
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maksukyvyttömyyttä koskeviin säädöksiin liittyvä yleinen toimenpide, joka koskee yleisesti kaikkia
yrityksiä. Yllä olevista perusteista kuitenkin seuraa, että jos kaikille yrityksille avoimen järjestelyn
objektiivisten vaatimusten vaikutus on se, että vain tietyt yritykset voivat hyötyä toimenpiteestä,
komissio katsoo, että kyseessä on valtion tuki.

Jos toimenpide koskee kaikkia yrityksiä, mutta antaa toimenpiteen toteuttaville viranomaisille
harkintavaltaa, saattaa kyseessä olla valtion tuki. Komissio katsoo tästä syystä, että Suomen työllisyys-
tukiohjelma, joka on avoin kaikkien alojen kaikille yrityksille ympäri maata, oli valtion tukea, koska
työvoimaviranomaiset pystyivät päättämään harkinnanvaraisesti tuen määrästä ja tuetun kauden
pituudesta jokaisen työttömän kohdalla, jonka jokin yritys oli ottanut työhön.

161. c) Tiettyjen yritysten saaman taloudellisen hyödyn on oltava jäsenvaltion myöntämää tai
valtion varoin myönnettyä, jotta se lasketaan 92 artiklan 1 kohdan mukaiseksi valtion tueksi. Kyseistä
92 artiklan 1 kohtaa sovelletaan tukeen, jota on antanut valtion, alueen tai paikallistason viranomainen
tai tuen jakamista varten valtion perustama tai osoittama julkinen tai yksityinen elin.91 Vaikka tukea
ei annettaisi valtion perustaman tai osoittaman elimen kautta, kyseessä voi olla valtion tuki, jos yhdelle
tai useammalle vastaanottavalle yritykselle annettava taloudellinen tuki on valtion määräämää.

162. d) Tuen on voitava vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan näkyvällä tavalla. Komissio
katsoi, että tämä ehto täyttyi saksalaisen Leuna-Werke GmbH -nimisen yrityksen tapauksessa, vaikka
yritys ei harjoitakaan vientiä muihin jäsenvaltioihin, koska tuen avulla sillä on mahdollisuus kasvattaa
tuotantoaan kotimarkkinoita varten ja siten pienentää muista jäsenvaltioista tuotavien tuotteiden
potentiaalisia markkinoita siellä.

C - Selvitykset tuen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille

1. Alakohtaiset tuet

1.1. Alat, joihin sovelletaan erityissääntöjä

1.1.1. Tuki laivanrakennusteollisuudelle

163. Neuvosto antoi 21 päivänä joulukuuta asetuksen EY/3094/9592 OECD-sopimuksen
täytäntöönpanemisesta tavanomaisten kilpailuedellytysten osalta kauppa-alusten rakennus- ja
korjausteollisuudessa, mukaan lukien tuotantotukien poistaminen. Uutta asetusta sovelletaan OECD-
sopimuksen voimaantulemisesta alkaen, jonka olisi pitänyt tapahtua 1 päivänä tammikuuta 1996.
Huolimatta siitä, että Euroopan unioni ratifioi sopimuksen joulukuussa, sen voimaantulo valitettavasti
myöhästyi, koska eräiden muiden sopimuksen osapuolten ratifioimismenettelyt myöhästyivät. Neuvosto
päätti sen vuoksi, että laivanrakennusteollisuuden tuista annetun seitsemännen direktiivin93 sääntöjen
soveltamista olisi jatkettava väliaikaisesti ja enintään 1 päivään lokakuuta 1996 asti. Jos OECD-
sopimus ei ole tullut voimaan vielä 1 päivään kesäkuuta 1996 mennessä, komissio tekee neuvostolle
tarkoituksenmukaisia ehdotuksia, jotta se voi päättää tulevasta politiikasta ennen 1 päivää lokakuuta

                                                            

91 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa 78/76, Steinike und Weinlig v. Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft,
Kok. 1977, s. 575

92 EYVL N:o 332, 30.12.1995
93 Neuvoston direktiivi 90/684/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/73/EY
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1996. Tämän taustan pohjalta komissio päätti säilyttää yleisen tuotantotukien ylärajan 1 päivästä
tammikuuta 1996 alkaen 9 prosentissa suurten alusten osalta ja 4,5 prosentissa alle 10 miljoonan ecun
arvoisten alusten osalta sekä muunnostöissä.

1.1.2. Terästeollisuus

164. Vuonna 1995 komissio jatkoi valppaasti terästukisääntöjen94 soveltamista. Tämä tiukka
tukisääntöjen täytäntöönpano johti siihen, että tehtiin useita kielteisiä päätöksiä, joissa vaadittiin
laittomasti myönnetyn tuen takaisinmaksamista.

Neuvosto antoi yksimielisen hyväksyntänsä EHTY:n perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla
tehtyihin erityispoikkeuksiin, jotka liittyivät Itävallan rautamalminlouhinnalle marraskuussa myönnet-
tyyn tuotantotukeen ja valtiollisen terästeollisuuden yrityksen yksityistämiseen myönnettyyn
sulkemistukeen Irlannissa joulukuussa.

Kuuden aikaisemman EHTY:n perustamissopimuksen 95 artiklaan liittyvän asian (Ilva Italiassa, CSI
ja Sidenor Espanjassa, EKO Stahl ja SEW Freital Saksassa sekä Siderurgia Nacional Portugalissa)
huolellista seurantaa jatkettiin, ja sen yhteydessä neuvostolle esitettiin puolivuotiskertomukset.

Maaliskuussa komissio ehdotti, että ympäristönsuojeluun liittyvät terästukisääntöjen määräykset olisi
yhdenmukaistettava ympäristönsuojelulle myönnettävää valtion tukea koskevien tarkistettujen yhteisön
suuntaviivojen kanssa sen varmistamiseksi, että terästeollisuutta kohdellaan samoin kuin muita
teollisuuden aloja. Neuvoston hyväksyntää odotetaan vielä.

1.1.3. Kivihiiliteollisuus

165. Päätöksessä N:o 3632/93/EHTY95, joka on tehty 28 päivänä joulukuuta 1993, määrätään
kivihiiliteollisuudelle myönnettävää valtion tukea koskevista yhteisön säännöistä ajalle 1994-2002.

Komissio hyväksyi 4 päivänä huhtikuuta96 yhteensä 3 384,2 miljoonan ecun suuruiset tuet, jotka Saksa
myönsi vuonna 1995. Näitä olivat sähkön tuottamista yhteisön hiilestä koskevan kolmannen lain
nojalla maksettava korvaus sähköntuottajille, maanalaisen kaivostyövoiman säilyttämiseksi ("Berg-
mannsprämie") annettu tuki sekä tuki, jolla katetaan tiettyjen yritysten poikkeukselliset kustannukset,
jotka liittyvät aikaisempien kausien kuluihin.

Komissio antoi 19 päivänä heinäkuuta puoltavan lausunnon Ranskan viranomaisten esittämästä
rakenneuudistussuunnitelmasta ja hyväksyi yhteensä 912,8 miljoonan ecun suuruiset tuet97, joiden
tarkoitus oli kattaa vuonna 1994 toiminnasta aiheutuneet tappiot ja kivihiiliteollisuuden nykyaikaistami-
sesta, järkeistämisestä ja rakenneuudistuksesta aiheutuneet aikaisempien kausien kulut sekä tuki
tutkimus- ja kehitystyöhön. Samalla komissio hyväksyi Saksan lisätukia yhteensä 196,9 miljoonaa ecua
koksihiilen ja koksin myymiseksi yhteisön terästeollisuudelle98.

                                                            

94 Komission päätös 3855/91/EHTY
95 EYVL N:o L 329, 30.12.1993, s. 12
96 Päätös 95/464/EHTY, EYVL N:o L 267, 9.11.1995, s. 42
97 Päätös 95/465/EHTY, EYVL N:o L 267, 9.11.1995, s. 46
98 Päätös 95/499/EHTY, EYVL N:o L 287, 30.11.1995, s. 53
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Komissio valtuutti 26 päivänä heinäkuuta99 Ranskan myöntämään yhteensä 668,1 miljoonaa ecua tukea
kattamaan vuonna 1995 toiminnasta aiheutuneet tappiot ja kivihiiliteollisuuden nykyaikaistamisesta,
järkeistämisestä ja rakenneuudistuksesta aiheutuneet aikaisempien kausien kulut sekä tuen tutkimus-
ja kehitystyöhön.

Komissio valtuutti 3 päivänä marraskuuta 1994 tehdyssä komission päätöksessä100 Yhdistyneen
kuningaskunnan myöntämään yhteensä 2 594,4 miljoonan ecun tuen vuodelle 1995 aikaisempien
kausien kulujen kattamiseen. 

Ilmoitukset tuesta vuodelle 1995 on saatu Portugalin ja Espanjan viranomaisilta ja Saksan
viranomaisilta on saatu toinen ilmoitus. Komission yksiköt tutkivat näitä ilmoituksia määritelläkseen,
soveltuvatko ne päätökseen 3632/93/EHTY.

1.1.4. Moottoriajoneuvoteollisuus

166. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi 29 päivänä kesäkuuta 1995101 antamassaan tuomiossa,
että moottoriajoneuvoteollisuuden valtion tukia koskevien yhteisön ohjeiden voimassa-olo oli päättynyt
1 päivänä tammikuuta 1995 vastoin komission viimeistä päätöstä, jossa ohjetta jatkettiin
määräämättömäksi ajaksi. Estääkseen oikeudellisen tyhjiön, jonka tuomio voisi mahdollisesti aiheuttaa,
komission oli toimittava tavanomaisesta käytännöstä poiketen. Se päätti 5 päivänä heinäkuuta 1995
jatkaa ohjeiden voimassaoloa takautuvasti 1 päivästä tammikuuta 1995 ja ehdotti samalla jäsenvaltioita
ottamaan ohjeet käyttöön uudestaan kahden vuoden pituiseksi kaudeksi, joka alkaa viimeistään 1
päivänä tammikuuta 1996.

Tämän seurauksena Espanjan hallitus valitti yhteisöjen tuomioistuimessa komission päätöksestä jatkaa
ohjeiden voimassaoloa takautuvasti ja toisin kuin muut jäsenvaltiot ei suostunut ehdotukseen ottaa
ohjeita uudestaan käyttöön kahden vuoden ajaksi. Tämän jälkeen komission oli pakko aloittaa EY:n
perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukainen menettely tutkiakseen kaikkien tukiohjelmien
soveltuvuuden, joista moottoriajoneuvoteollisuuden yritykset Espanjassa voisivat saada hyötyä.
Komissio teki 20 päivänä joulukuuta lopullisen päätöksen, jossa se vaati Espanjaa noudattamaan
uudelleen käyttöön otettujen ohjeiden vaatimuksia samoin kuin muutkin jäsenvaltiot.

Komissio jatkoi 5 päivänä heinäkuuta 1995 tekemänsä päätöksen perusteella moottoriajoneuvoteollisuu-
delle myönnettäviä valtion tukia koskevien yhteisön ohjeiden soveltamista koko vuoden 1995 ajan. Se
sai yhdeksän ilmoitusta hyväksyttyjen tukiohjelmien perusteella annetuista tuista ja kaksi ilmoitusta
tilapäisten ohjelmien perusteella. Kuudessa asiassa komissio teki päätöksen, jossa ilmoitettu tuki
hyväksyttiin. Komissio teki myös yhden väliaikaisen päätöksen, jossa se vaati Saksan hallitusta
toimittamaan tietyssä määräajassa kaikki tiedot, joita tarvitaan arvioitaessa VW Sachsenin uusille
hankkeille myönnettäviä tukia, jotka eivät sisältyneet edelliseen vuonna 1994 tehtyyn päätökseen102.

167. Arvioidessaan yksittäisiä aluetukiohjelmiin perustuvia tukia komissio jatkoi sen arviointipe-
rusteen noudattamista, että tällä alalla myönnettävän aluetuen suuruuden on oltava suhteessa todelliseen

                                                            

99 Päätös 95/519/EHTY, EYVL N:o L 299, 12.12.1995, s. 18
100 Päätös 95/995/EHTY, EYVL N:o L 379, 31.12.1995, s. 6
101 Asia C-135/93, Espanja v. komissio, Kok. 1995, s. I-1651
102 XXIV kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 367 kohta ja Liite II.E, 2.6. kohta
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sijoittajan kohtaamaan alueelliseen haittaan. On kuitenkin huomattava, että komissio on sallinut
keskimäärin korkeampia tukimääriä moottoriajoneuvojen valmistajille Euroopan unionin vähiten
kehittyneillä alueilla sijaitsevien investointihankkeiden tukemiseksi.

168. Pelastus- ja rakenneuudistustukitapausten kohdalla komissio teki lopulliset päätökset DAF
Belgiumia, DAF Netherlandsia ja SEAT-Volkswagenia koskevissa asioissa. Päätökset koskivat olemassa
olevien sääntöjen mukaisesti DAFin kohdalla konkurssissa olevalle yritykselle maksetun tuen osittaista
takaisinmaksamista ja SEATin kohdalla merkittävää tuotantokyvyn alentamista. Lisäksi komissio päätti
aloittaa EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Espanjan
viranomaisten Santana Motor S.A.:lle myöntämästä tuesta.

169. Arvioidessaan tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää tukea koskevia tapauksia komissio
tunnistaa T&K-toiminnan mahdolliset hyödylliset vaikutukset taloudelliseen kehitykseen ja ottaa myös
huomioon kilpailun vääristymisen vaaran. Komissio varmistaa myös, että tukea myönnetään ainoastaan
sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat aidosti innovatiivisia Euroopan tasolla. Lisäksi se varmistaa, että
tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtion tukea koskevissa yhteisön ohjeissa määrättyjä tuen
enimmäismääriä noudatetaan. Koska nämä edellytykset täyttyivät Opel Austrian ja Ford Valencian
asioissa, komissio hyväksyi ehdotetut tuet.

170. Molempiin asioihin liittyy myös tukea investointihankkeille ympäristön saastumisen
vähentämiseksi. Moottoriajoneuvoteollisuuden tukia koskevien yhteisön ohjeiden ja ympäristönsuoje-
luun myönnettävää valtion tukea koskevien suuntaviivojen mukaisesti tällainen tuki voidaan hyväksyä,
jos sitä myönnetään ainoastaan ylimääräisiin investointikustannuksiin, jotka ovat välttämättömiä
saastumisen vähentämiseksi tai poistamiseksi kokonaan taikka ympäristönsuojelun vaatimien uusien
tuotantomenetelmien käyttöönottamiseksi. Edellytyksenä on myös, että ei ylitetä määrättyjä tuen
enimmäismäärärajoja, jotka ovat 15 prosenttia hankkeille, joilla pyritään uusien standardien
noudattamiseen, ja 30 prosenttia hankkeille, joilla standardit ylitetään huomattavasti, tai vapaaehtoisille
toimenpiteille. Sekä Opel Austriaa että Ford Valenciaa koskevissa asioissa samoin kuin edellä
mainitussa Ford Genkin asiassa nämä edellytykset täyttyivät, minkä vuoksi komissio hyväksyi
ehdotetut tuet.

171. Komissio oli useissa asioissa vaatinut kansallisia viranomaisia seuraamaan tukeen oikeutetun
investoinnin toteuttamista ja pyytänyt jäsenvaltioita lähettämään vuosikertomukset investointien
tuloksista ja tukien maksuista. Käytäntö on jo osoittanut tällaisen seurantamenettelyn tärkeyden
erityisesti siksi, että suurten monivuotisten investointihankkeiden toteuttaminen johtaa moniin
muutoksiin, jotka voivat edellyttää muutoksia tukimaksuihin. Vuoden 1995 aikana tätä jälkiseurantaa
toteutettiin Ford/VW Setubalin ja Fiat Mezzogiornon asioissa sekä Chryslerin ja SNF:n asioissa
Itävallassa, joissa Euroopan unioni sopi tukien vähentämisestä Itävallan kanssa. NedCaria koskevassa
asiassa komissio oli tekemässään päätöksessä vaatinut Alankomaiden viranomaisia ilmoittamaan, millä
perusteilla kustannukset jaettiin vanhojen ja uusien mallien kesken, jotta se voisi varmistaa, että tukea
ei myönnetä Volvolle ja Mitsubishille puutteellisten jakoperusteiden vuoksi103. Vuosien 1994 ja 1995
kustannusten jakoperusteiden analyysi osoitti, että tapaukset eivät sisältäneet valtion tukea. Lopuksi
Roveria koskevassa rakenneuudistustukeen liittyvässä asiassa, joka on ajalta ennen yhteisön ohjeiden
laatimista, ja Opel Eisenachia koskevassa aluetukeen liittyvässä asiassa jälkiseuranta lopetettiin, kun
kaikki päätöksiin liitetyt ehdot oli täytetty.
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1.1.5. Synteettikuituteollisuus

172. Vuodesta 1977 alkaen tämä teollisuuden ala on ollut erityisvalvonnan kohteena niin sanotun
synteettikuituteollisuudelle myönnettäviä tukia koskevan säännöstön mukaisesti. Huhtikuussa komissio
pyysi riippumatonta konsulttia arvioimaan säännöstön vaikutukset ja sen, minkä muotoista
lisävalvonnan olisi oltava, jos se oli vielä tarpeen. Konsultit julkaisivat kertomuksensa lokakuussa ja
komissio päättää vuoden 1996 alussa mihin toimiin se ryhtyy asiassa. Huhtikuussa komissio myös
jatkoi nykyisen säännöstön104 voimassaoloaikaa yhdeksällä kuukaudella 31 päivään maaliskuuta 1996
asti105.

1.1.6. Liikenne

173. Tukitapausten määrä liikenteen alalla on noussut huomattavasti vuonna 1995 (29:stä 52:een).
Samalla niiden sisältö on muuttunut monimutkaisemmaksi. Artiklojen 92 ja 93 soveltamiala on myös
laajentunut. Liikennemarkkinoiden vapautumisen edistyessä toimijoihin suuntautuva kaupallinen paine
kasvaa kaikilla aloilla. Siviili-ilmailun vapauttamisen saattaminen loppuun sisältää kabotaasiliikenneoi-
keudet eurooppalaisille liikenteenharjoittajille maaliskuusta 1997 alkaen. Viimeaikoina hyväksytyt
direktiivit infrastruktuurimaksuista ja oikeudesta käyttää valmista raideinfrastruktuuria rautatieliikenteen
alalla jatkavat direktiivillä 91/440 aloitettua käytäntöä. Nämä periaatteet laajennetaan myös valtion
sisäisiin laivaliikennelinjoihin. Nämä ovat ainoastaan muutamia esimerkkejä edistymisestä kohti
liikennepalveluiden yhtenäismarkkinoita.

174. Kaupallisten liiketoimien edetessä uusille alueille valtion myöntämän taloudellisen tuen
valvontaa on lisättävä sen varmistamiseksi, että kaikille yrityksille, sekä julkisille että yksityisille,
säilytetään yhdenmukaiset kilpailuedellytykset. Liikenteen alalla ei pitäisi hyväksyä julkisia
toimenpiteitä, jotka pienentävät yrityksen kustannusrakenteeseen tavallisesti sisältyviä kustannuksia,
jollei niiden perusteena ole tarve koordinoida liikennealaa tai täyttää julkisia liikennepalveluvelvoitteita.
Lisäksi liikenteen kehittäminen taloudellisena toimintana tai konkreettinen yleiseurooppalaisia etuja
ajava hanke voitaisiin hyväksyä poikkeukseksi.

175. Viime vuoden aikana jäsenvaltiot esittivät komission yksiköille useita tapauksia (Ferrovie
dello Stato, vakituinen Öresundin yhteys), joissa oli selvennettävä, voitaisiinko julkista investointia
infrastruktuuriin pitää valtion tukena. Hallitukset ovat aina käyttäneet taloudellisia keinoja tärkeänä
välineenä infrastruktuurin kehittämistä koskevassa politiikassaan. Niin kauan kuin alalle pääsy ja
hyödykkeiden/palveluiden käyttö säilyvät julkisina ja yleisinä, tällaisia toimenpiteitä ei voida pitää 92
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna tukena, vaan yleisen edun mukaisina toimenpiteinä. Jotta voidaan
puhua kilpailun vääristymisestä ja siten mahdollisesti myös tuesta, infrastruktuuriin liittyvät hyödyt
pitäisi suunnata valikoivasti tiettyjen yritysten tukemiseen, mistä esimerkkeinä olisivat tiettyä
tarkoitusta varten rakennettu tila yhden yrityksen yksinomaiseen käyttöön tai syrjivät alalle pääsyn
rajoitukset.

Taloudelliselta kannalta katsottuna julkiset viranomaiset tarjoavat tavallisesti näitä tavaroita ja
palveluita, koska markkinat eivät pysty siihen tarpeeksi tehokkaasti. Infrastruktuurin kaltaisia
hyödykkeitä ei yleensä voi jakaa ja kaikki kansalaiset käyttävät niitä yhteisesti joko maksua vastaan
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tai vastikkeetta. Tällainen julkisen vallan tarjoama julkinen hyödyke hyödyttää koko yhteiskuntaa eikä
sitä ole suunnattu tietylle yritykselle tai teollisuudenalalle (poissulkemisen estämisen periaate).
Vastaavasti julkinen tuki infrastruktuurille ei tavallisesti ole tukea, vaan ennemminkin yleinen
toimenpide, josta valtio voi päättää talouspolitiikan, kaavoituksen ja kehityksen suhteen määritellyn
riippumattomuutensa perusteella.

176. Vuonna 1995 esitettiin useita valituksia, joissa väitettiin satamien saavan valtion tukea. Herää
kysymys, voidaanko taloudellista tukea satamatoiminnoille tarkastella 92 artiklan perusteella.

177. Siviili-ilmailun osalta komissio perusti valtion tukea koskevat päätöksensä marraskuussa
1994106 annetuissa uusissa suuntaviivoissa kehitettyihin periaatteisiin. Suuntaviivoissa otetaan huomioon
lentoliikennepalveluiden markkinoiden yhä kilpailullisempi luonne kolmannen vapauttamistoimenpide-
paketin tultua voimaan vuonna 1993. Vuonna 1994 komissio hyväksyi rakenneuudistustuen
maksamisen erissä TAP:lle107 ja Air Francelle108. Molemmissa tapauksissa komission hyväksynnän
edellytykseksi asetettiin lueteltujen sitoumusten täyttäminen ja rakennemuutossuunnitelmien
toteuttaminen. Vuonna 1995 komissio valvoi näiden edellytysten noudattamista riippumattomien
asiantuntijoiden avustuksella. Koska TAP ja Air France täyttivät molemmat ehdot tyydyttävästi, tuen
toisen erän maksamista ei vastustettu.

178. Vuonna 1994 komissio päätti myös, että ranskalaisen julkisen yrityksen CDC-P:n merkittyä
Air Francen liikkeeseenlaskemia velkakirjoja kyseessä oli laiton, yhteismarkkinoille soveltumaton tuki,
jonka komissio vaati palautettavaksi. Lokakuussa 1994 Ranska ja Air France valittivat komission
päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen. Komissio päätti 4 päivänä huhtikuuta 1995109

muuttaa alkuperäistä päätöstään ja pyytää Ranskaa huolehtimaan siitä, että tuki ja viivästyskorot
talletetaan sulkutilille, kunnes tuomioistuin antaa lopullisen ratkaisun. Tämän järjestelyn taloudellinen
perustelu on se, että Air France ei pääse käyttämään tuen suuruisia varoja tuomioistuimen käsittelyn
ollessa kesken.

179. Toukokuun 4 päivänä 1995110 komissio analysoi Swissairin ja Sabenan väliseen sopimukseen
liittyviä rahoitustoimia. Sopimuksessa Swissairin oli tarkoitus saada Sabenasta strategisesti tärkeä osuus
(49,5 %). Järjestelyssä Sabena järjesti 9,5 miljardin Belgian frangin suuruisen osakeannin, josta
Swissair merkitsi 6 miljardin Belgian frangin arvosta osakkeita ja loppuosan merkitsivät Belgia ja
belgialainen sijoittajaryhmä. Komissio muistutti, että kun yrityksen julkisen omistuksen osuutta on
tarkoitus kasvattaa, pääomasijoitus ei ole valtion tukea, jos julkinen sijoitus tehdään samaan aikaan kun
yksityinen osakas tekee merkittävän pääomasijoituksen. Se, että Swissair merkitsi uudet osakkeet
samaan hintaan ja samoin ehdoin kuin Belgia ja belgialaiset sijoittajat, hyväksyttiin todisteeksi siitä,
että kyseessä oli tavanomainen rahoitustoimi eikä valtion tuki.

180. Toukokuun 10 päivänä 1995 komissio päätti olla esittämättä vastaväitteitä Saksan hallituksen
suunnitelmiin osallistua Lufthansan työntekijöiden hyväksi perustettuihin eläkerahastoihin osana
yrityksen vuonna 1992 käynnistettyä yksityistämistä. Toimenpiteet liittyivät Lufthansalle syntyneisiin
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kustannuksiin, kun se oli pakotettu vetäytymään VBL-nimisen julkisen yhtiön hoitamasta ylimääräi-
sestä eläkerahastosta, johon sen julkisena yrityksenä oli ollut pakko kuulua. Komissio katsoi, että
vastaavassa tilanteessa kuin Saksan valtio oli joutuessaan luopumaan määräysvallastaan Lufthansassa
yksityinen sijoittaja olisi toiminut samalla tavalla maksimoidakseen osuutensa lopullisen arvon.

181. Heinäkuun 19 päivänä 1995 komissio tutki 300 miljoonan Ranskan frangin suuruista
pääomasijoitusta, jonka AOM-nimiseen yritykseen oli tehnyt sen emoyhtiö, valtionyhtiö Credit
Lyonnais. Lentoyhtiön rakenneuudistussuunnitelmaa tutkittuaan komissio päätyi toteamaan, että
todennäköisesti AOM muuttuisi lähiaikoina jälleen kannattavaksi ja että tulevien kassavirtojen
nykyarvo oli sijoitusta korkeampi. Sijoitus katsottiin tavanomaiseksi rahoitustoimeksi eikä valtion
tueksi, koska markkinatalouden mukaan toimiva yksityinen sijoittaja olisi samoissa olosuhteissa
sijoittanut AOM-yritykseen.

182. Marraskuun 29 päivänä 1995 komissio teki lopullisen kielteisen päätöksen asiassa, joka koski
Saksassa rekisteröityjen ja kansainväliseen kaupalliseen toimintaan käytettyjen lentokoneiden
poikkeuksellista poistomenetelmää. Joissakin tapauksissa oli mahdollista tehdä enintään 30 prosentin
suuruinen poikkeuksellinen poisto kokonaishankintahinnasta. Komissio katsoi, että järjestely oli tukea
ja ettei se ollut 92 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaista.

183. Komissio tutki myös useita tukitapauksia meriliikenteen alalla. Komission vuonna 1989
antamia suuntaviivoja yhteisön laivanvarustamoille myönnettävästä valtion tuesta tarkastellaan parhail-
laan yhteisön meriliikennepolitiikan uudelleenarvioinnin yhteydessä. Komissio esitti arvioinnin tulokset
strategiaansa käsittelevässä asiakirjassa, josta Euroopan yhteisöjen toimielimiä, jäsenvaltioita ja muita
asianomaisia osapuolia kehotetaan keskustelemaan ja esittämään kannanottonsa.

184. Erityisesti on syytä mainita komission päätös siitä, että Baskimaalla Espanjan alue- ja
paikallisviranomaisten ja "Ferries Golfo de Viscaya" väliseen, Bilbaon ja Portsmouthin välistä lautta-
liikennettä koskevaan sopimukseen ei liity valtiontukiosia. Perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan
mukaisen menettelyn aloittamisen jälkeen lopullinen päätös tehtiin 6 päivänä kesäkuuta 1995.

185. Vakavia epäilyksiä esitettiin siitä, onko Ranskan valtio-omisteiselle laivanvarustamolle
Compagnie Générale Maritimelle (CGM) myönnetty tuki perustamissopimuksen mukaista. Komissio
päätti 31 päivänä lokakuuta 1995 aloittaa 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn ja myöhemmin
20 päivänä joulukuuta 1995 laajentaa sitä. Tuen määrä on noin 330 miljoonaa ecua.

186. Lisäksi komissio on tutkinut useita valtion tukia maantieliikenteen alalla ja ottanut erityisesti
huomioon maantiekabotaasiliikenteen vapauttamisen, joka toteutetaan asteittain 1 päivästä tammikuuta
1995 alkaen111 ja joka vaatii paikallisten markkinoiden avaamista yhteisön laajuiselle kilpailulle.

187. Elokuun 18 päivänä 1995 komissio nosti Italian tasavaltaa vastaan kanteen yhteisöjen
tuomioistuimessa, koska se ei ollut ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin komission 9 päivänä kesäkuuta
1993 antaman päätöksen noudattamiseksi. Päätöksessä todettiin maantiekuljetustoimintaa ammattimai-
sesti harjoittaville Italiassa maksetut verohyvitykset yhteismarkkinoille soveltumattomiksi ja
velvoitettiin Italian viranomaiset perimään maksetut hyvitykset takaisin.

                                                            

111 Neuvoston asetus N:o 3118/93, EYVL N:o L 279, 12.11.1993

KILPAILURAPORTTI 1995



XXV KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS - KOM(96) 126 lopull. 83

Tätä järjestelyä oli pidetty yksinkertaisena toimintatukena ja se oli alunperin tarkoitettu varainhoitovuo-
delle 1992. Italian viranomaiset olivat jatkaneet sitä vuosiksi 1993 ja 1994 558 miljoonan ecun
suuruisen määrärahan avulla. Komissio päätti 4 päivänä lokakuuta 1995 aloittaa perustamissopimuksen
93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn näiden jatkokausien perusteella ja vaati keskeyttämään tuen
välittömästi.

188. Sisävesiliikenteen alalla vuonna 1990 jatketaan 27 päivänä huhtikuuta 1989 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 nojalla aloitettuja rakenneuudistustoimenpiteitä olemassa
olevan ylikapasiteetin vähentämiseksi romuttamalla laivoja. Laivaylikapasiteetin suuruuden vuoksi
komissio esitti neuvostolle 23 päivänä toukokuuta 1995 edellä mainitun asetuksen muuttamiseksi
ehdotuksen, jossa se suosittelee yhteisön, asianosaisten jäsenvaltioiden ja teollisuuden alan yhdessä
rahoittaman laajan romutusohjelman toteuttamista vuosina 1996-1998. Kyseessä on sisävesiliikenteen
vapauttamiseen liittyvä tärkeä liitännäistoimenpide, jota komissio kannatti myös 23 päivänä toukokuuta
esittämässään ehdotuksessa.

189. Vuoden 1995 aikana komissio tutki joitakin rautatieyhtiöiden toimia 92 ja 93 artiklan
kannalta. Kysymyksessä, joka koski Yhdistyneen kuningaskunnan rautateiden liikkuvan kaluston
myyntiä, komissio päätti 29 päivänä marraskuuta, että ostajille myönnetyt takaukset maksimoivat
myyntivoiton eivätkä siten olleet valtion tukea.

Vastaavasti 18 päivänä lokakuuta 1995 komissio päätti, että Italian valtion Ferrovie dello Stato
S.p.A.:n hyväksi myöntämä valtion takuu 372 miljoonan ecun suuruiselle lainalle, jolla rahoitettiin
rautateiden infrastruktuuriin tehtäviä investointeja Brennerin ja Veronan välistä korkeanopeuksista
junayhteyttä varten, ei ollut valtion tukea.

1.1.7. Maatalous

190. Kolmen uuden jäsenvaltion mukaantulo (Itävalta, Ruotsi ja Suomi) on tietyssä määrin
muuttanut maatalouden alan valtion tukia. Jokaisen uuden jäsenvaltion osalta liittymisasiakirjassa
määrätään erityisestä menettelystä liittymisajankohtana olemassa oleville tuille sekä tietystä
siirtymäkaudesta. Kuten liittymisasiakirjassa määrätään, uudet jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle
ennen 30 päivää huhtikuuta 1995 niiden olemassa olevista tukiohjelmista maatalouden alalla Euroopan
yhteisön perustamissopimuksen 90 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Lisäksi komissio on tehnyt 13
päivänä helmikuuta 1995 kaksi päätöstä, joissa hyväksytään Itävallan ja Suomen ohjelmat
liittymisasiakirjan 138 - 140 artiklan soveltamiseksi. Artikloissa määrätään siirtymäkauden asteittain
vähenevien kansallisten tukien myöntämisestä maataloustuotteille. Näitä päätöksiä on muutettu
myöhemmin, jotta voitaisiin ottaa huomioon uusia tekijöitä.

191. Yleisesti komission tehtävänä on vastustaa kaikkien jäsenvaltioiden sellaisia kansallisia tukia,
jotka liittyvät tukitoimiin, jotka voivat haitata yhteisön markkinoiden toimintamekanismeja ja joilla ei
toimintatukina ole kestävää vaikutusta kyseisen alan kehitykselle.

192. Alkutuotantoalan investointitukien osalta ja erityisesti maatalouden rakenteiden tehokkuuden
parantamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2328/91 12 artiklan 1 kohdan112 soveltamiseksi
yhteisön ja kansallisten tukien määrittely olisi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan toteutettava vertaile-
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van tutkimuksen avulla valtion tuille asetettujen määräaikojen kuluessa; tällainen menettely tekisi
mahdolliseksi yhden ainoan kirjeen lähettämisen asianomaiselle jäsenvaltiolle. Tämä kirje koskisi sekä
perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklaa että asetusta N:o 2328/91.

193. Maataloustuotteiden jatkokäsittelyn ja markkinoinnin kehittämiseen suunnattujen
investointitukien osalta yhteisön politiikka on vahvistettu neuvoston asetuksella (ETY) N:o 866/90113.
Tämä asetus valtuuttaa myös jäsenvaltiot myöntämään tukia erilaisin edellytyksin perustamissopimuk-
sen 92 ja 93 artiklan nojalla. Tätä mahdollisuutta on kuitenkin rajoitettu edellä mainitussa asetuksessa
säädetyin valintaperustein, joita komissio soveltaa samalla tavoin valtion tukien arviointiin.

Vuoteen 1994 asti näihin investointeihin sovelletut valintaperusteet, ns. "alakohtaiset rajoitukset" on
määritelty komission 7 päivänä kesäkuuta 1990 tekemässä päätöksessä 90/342/ETY114, jota on muutettu
komission 22 päivänä maaliskuuta 1994 tekemällä päätöksellä 94/173/ETY115. Komissio ilmoitti
vuonna 1994 jäsenvaltioille, että se jatkaa vuonna 1990 tekemänsä päätöksen liitteen 2 kohdan
mukaisten alakohtaisten rajoitusten soveltamista valtion tukien alueella116. Vuonna 1995 komissio on
vahvistanut näkemystään siitä, että vuonna 1994 tehdyssä päätöksessä säädettyjä rajoituksia
sovelletaan, jos alakohtaiset kyseisen päätöksen rajoitukset ovat vähemmän ankaria kuin aiemman
päätöksen117. Jäsenvaltioiden kanssa tehtyjen valmistelevien toimien seurauksena komissio on hyväk-
synyt 1 päivästä tammikuuta 1996 alkaen valtion tukien osalta periaatteen soveltaa 22 päivänä
maaliskuuta 1994 tehdyssä päätöksessä määrättyjä perusteita 7 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn
päätöksen periaatteiden sijasta118. 

194. Komissio on hyväksynyt myös periaatteen maatalouden alan tuettuja käyttölainoja koskevan
politiikkansa tarkistamisesta119.

1.1.8. Kalastus

195. Komissio on vuonna 1995 rekisteröinyt 37 uutta ilmoitettua tukitapausta ja 20 uutta
tukitapausta, joista ei ole ilmoitettu tai on ilmoitettu myöhässä, sekä kolme uutta tällä alalla olemassa
olevaa tukea. Komissio on päättänyt olla vastustamatta tuen myöntämistä 22 tapauksessa, joista yksi
tukiohjelma on aloitettu vuonna 1994. Komissio on kuitenkin päättänyt aloittaa Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn kahta tukitoimenpidettä kohtaan,
joista toinen on Italian ja toinen Saksan myöntämä tuki. Komissio on saman ajanjakson kuluessa
päättänyt lopettaa 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka on aloitettu erästä vuonna 1993
ilmoitettua Italian toteuttamaa tukitoimenpidettä kohtaan.
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1.2. Alat, joihin ei sovelleta erityissääntöjä

196. Euroopassa on muutamien vuosien ajan esiintynyt runsaasti toimintaa aikaisemmin
kansallisten monopolien sääntelemien alojen vapauttamiseksi, yksityistämiseksi ja uudelleenjärjes-
telemiseksi. Yhteisön tason sääntöjen yhdenmukaistaminen liittyy myös tähän toimintaan. Komissio
onkin tehnyt tutkimuksia siitä, miten valtion tukea koskevia sääntöjä sovelletaan tiettyihin erityisa-
loihin, kuten pankki- tai postipalveluihin. Jos näitä aloja on teoriassa käsiteltävä samalla tavoin kuin
kaikkia muitakin aloja (erityisesti "markkinataloussijoittajaperiaatteen" osalta), niin havaitaan joukko
erityispiirteitä, jotka oikeuttavat komission ottamaan nämä alat huomioon valtion tukea koskevien
sääntöjen soveltamisessa.

1.2.1. Pankkitoiminta

197. Pankkitoiminnassa esiintyy erityispiirteitä, jotka liittyvät erityisesti sosiaaliseen ja
oikeusjärjestelmään (säästettyjen varojen turvaaminen), makrotalouden ja rahoitusjärjestelmään (alan
vakauden tarve, maksujärjestelmän hyvä toiminta) sekä poliittiseen ja kansainväliseen järjestelmään
(mahdollisia vastavaikutuksia "paniikin" muodossa saman maan tai eri maiden yksiköissä ottaen
huomioon olemassa oleva voimakas keskinäinen riippuvuus sellaisilla aloilla kuten pankkiala,
erityisesti suurikokoisen yhtiön ollessa vaikeuksissa). Tästä syystä tämän alan valvonnasta eri jäsenval-
tioissa ovat vastuussa erityiset viranomaiset.

Beneston asian jälkeen vuonna 1994 Crédit Lyonnais'n asia on ollut merkittävä esimerkki siitä tavasta,
jolla valtion tukea koskevia sääntöjä on sovellettava ottaen alan erityispiirteet huomioon. Tämä asia
on määrällisesti tarkasteltuna suurin komission koskaan käsittelemä: tuen kokonaismäärä on 45 mil-
jardia Ranskan frangia (7,5 miljardia ecua). Crédit Lyonnais oli vuoden 1993 lopussa Euroopan suurin
pankki kokonaisomaisuuden määrällä mitattuna. Tämä tarjoaa esimerkin siitä, mitä kaikkia seurauksia
suurikokoisen pankin konkurssilla olisi voinut olla Ranskan tai Euroopan koko rahoitus- ja pankkijär-
jestelmälle.

Kuultuaan korkean tason asiantuntijaryhmää, komissio noudattaa sitä periaatetta, että pankkipalvelujen
alalla sovelletaan valtion tukien alan perussääntöjä ja -menettelyjä alan erityispiirteet huomioon ottaen.
Sääntöjä noudattamalla voidaan itse asiassa välttää se, että eräät luottolaitokset toimisivat varomatto-
malla tavalla, koska valtio tukee niitä joko suoraan tai välillisesti siksi, että kyseessä on julkisyhteisö
ja/tai niin suurimerkityksinen laitos että sitä ei voi päästää vararikkoon. Tästä asenteesta voi seurata
tarve turvautua valtion apuun ja siten kilpailun vääristyminen, joka olisi muutoin voitu estää. Vaikka
valtion apua pidettäisiin tarpeellisena muille rahoituslaitoksille ja rahoitusmarkkinoille aiheutuvien
kielteisten seurausten välttämiseksi, komissio arvioi, että olisi varmistettava, että tehdyllä ratkaisulla
olisi mahdollisimman vähän kilpailua vääristäviä vaikutuksia. Vaikeuksissa olevan yhteisön on
tarjottava tuntuva vastine, jotta valtion avusta muille markkinaosapuolille aiheutuvia kielteisiä vaiku-
tuksia tasapainotettaisiin. Tästä syystä komissio hyväksyi tuen Crédit Lyonnais'lle lopullisessa
päätöksessään sillä edellytyksellä, että pankki myy merkittävän osan kansainvälisestä verkostostaan,
osallistuu taloudellisen tilan paranemisesta annetun lausekkeen mukaisesti omaisuusjärjestelystä
koituviin kustannuksiin, ja että tehdään selvä ero Crédit Lyonnais'n ja omaisuudenhoitojärjestelmän
välillä ja että pankki todennäköisesti yksityistetään viiden vuoden kuluessa.
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1.2.2. Postipalvelut

198. Komissio katsoo, että tämä ala on olennaisen tärkeä maiden sosiaalisen ja taloudellisen
toiminnan kannalta. Komission on kuitenkin samanaikaisesti otettava huomioon, että yhteisöjen
tuomioistuin on hyväksynyt kilpailusääntöjen soveltamisen myös tällä alalla120 , sen kuitenkaan
rajoittamatta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 90 artiklan 2 kohdan soveltamista.

Erityisesti julkiset ja osittain julkiset postipalvelut tai postipalvelut, joille on myönnetty erityisoikeuksia
ja yksinoikeuksia, nauttivat edelleen etuoikeutetusta suhteesta valtioon. Tämä ilmenee niiden saamana
harvemmin kovin avoimena suorana (avustukset) tai välillisenä (verohelpotukset) rahoitusapuna. Tämä
ala kuuluu komission jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuu-
desta121 antaman direktiivin soveltamisalaan, mikä asettaa niille erityisiä kirjanpitoon ja rahoitukseen
liittyviä velvollisuuksia. Toisaalta nämä suorat tai välilliset rahoitustuet ovat valtion tukea, jota
komission tehtävänä on valvoa samanaikaisesti sekä ennakkoilmoitusvelvollisuuden noudattamisen
(joka on jäsenvaltioiden velvollisuus) sekä että olemassa olevien tukiohjelmien pysyvän tarkkailun
suhteen. Jälkimmäinen on tarpeen, jotta komissio voisi ottaa huomioon kehityksen asteittaisuuden tai
yhteismarkkinoiden toiminnan.

Tällä alalla asia "Ranskan postin kilpailun alainen toiminta" on kahdessakin suhteessa erittäin
mielenkiintoinen, sillä siihen liittyvät sekä valtion tukea koskevien sääntöjen soveltaminen (92 ja 93
artikla) että yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottavia yrityksiä koskevat
määräykset (90 artikla 2 kohta). Tämä asia on ensimmäinen tapaus, jossa komissio on soveltanut
yhteisesti näitä kahta säännöstä. Komissio on arvioinut, että verotukselliset edut, joista Ranskan posti
voi tässä tapauksessa saada hyötyä, eivät ylitä ylimääräisiä kuluja, jotka ovat aiheutuneet niistä
tehtävistä, joista Ranskan postin on suoriuduttava onnistuakseen hyvin yleisön palvelutehtävässään ja
että tuki ei hyödytä postia sen kilpailun alaisissa toiminnoissa (tehtävät, joiden suorittamisessa Ranskan
lainsäädännön mukaisesti postilla ei ole yksinoikeutta). Komissio on siis päättänyt, että nämä verotuk-
selliset edut eivät ole Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan mukaista tukea. 

1.2.3. Audiovisuaalinen ala

199. Komissio toteaa, että Euroopan elokuvateollisuus sekä televisio-ohjelmatuotanto ovat tärkeä
osa monipuolista eurooppalaista kulttuuria. Komissio on hyväksynyt valtion tuen myöntämisen
elokuvateollisuudelle ja televisio-ohjelmatuotannolle, jos ne edistävät kulttuurin monipuolisuutta.
Komissio haluaa kuitenkin varmistaa audiovisuaaliselle alalle myönnettävää valtion tukea koskevassa
arvioinnissaan, että tuki ei aiheuta epäoikeudenmukaista kilpailun vääristymistä, että alkuperämaan
perusteella ei harjoiteta syrjintää eikä tavaroiden, palvelujen, ihmisten ja ajatusten vapaata liikkuvuutta
millään muullakaan tavoin estetä. Komissio pyrkii löytämään tasapainon yhtenäismarkkinoilla
kulttuurin ja perinteiden edistämisen vaatimusten sekä kaupan ja kilpailun avoimuuden välille.

                                                            

120 Yhteisöjen tuomioistuimen 12 päivänä tammikuuta 1992 antama tuomio yhdistetyissä asioissa C-48/90 ja C-66/90
Nederland en PTT Nederland and PTT Post v. komissio, Kok. 1992, s. I-565; yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa
C-320/91 Paul Corbeau, Kok. 1993, s. I-2563.

121 Komission direktiivi 80/723/ETY sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 84/413/ETY, EYVL N:o L 229,
28.8.1985, s. 20.
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Selventääkseen tällä alalla soveltamaansa valtion tuki politiikkaa komissio laatii parhaillaan kulttuurille,
taiteelle sekä audiovisuaaliselle alalle myönnettävän valtion tuen suuntaviivoja. Suuntaviivoista
keskusteltiin jäsenvaltioiden kanssa monenvälisessä kokouksessa kesäkuussa. Jäsenvaltiot asettuivat
yleisesti tukemaan näitä suuntaviivoja.

200. Koska yksityiset TV-asemat ovat väittäneet valituksissaan, että julkiset yleisradioyhtiöt saavat
valtion tukea, joka vääristää kilpailua Euroopan yhteisön sisäisillä TV-markkinoilla, komissio antoi
vuonna 1993 konsulttiyrityksen tehtäväksi tutkia tilannetta pyytäen sitä kiinnittämään erityistä
huomiota yleisradioyhtiöille asetettuihin julkisiin palvelutehtäviin, niiden hintaan sekä näiden yhtiöiden
saamaan julkiseen tukeen. Komissio sai lopullisen selvityksen lokakuussa 1995 ja on pyytänyt
jäsenvaltioilta sitä koskevia huomautuksia. Komissio on lisäksi pyytänyt tarjouksia samanlaisen
selvityksen tekemiseksi uusissa jäsenvaltioissa sekä EFTA-valtioissa, eli ETA-sopimuksen
allekirjoittaneissa valtioissa. Kun komissio on saanut jäsenvaltioiden ensimmäisen selvityksen
perusteella tekemät huomautukset, ja kun toinen selvitys on valmistunut, se tarkastelee kysymystä ja
kannustaa osallistumaan yleiseen keskusteluun asian viemiseksi eteen-päin.

2. Horisontaaliset tuet

2.1. Tutkimus- ja kehitystyö

201. Komissio on hyväksynyt 20 päivänä joulukuuta 1995 uudet "yhteisön ohjeet tutkimus- ja
kehitystyöhön myönnettävälle valtion tuelle".

Vuodesta 1986 voimassa olevien ohjeiden tarkistaminen liittyy uuteen kilpailutilanteeseen niin yhteisön
tasolla kuin maailmanlaajuisestikin. Tarkistetuissa ohjeissa on otettu huomioon valkoisessa kirjassa
"Kasvu, kilpailukyky ja työllisyys" esitetyt suositukset sekä monenvälisistä Uruguayn kierroksen
neuvotteluista saadut tulokset. Lisäksi tekstissä selvennetään eräitä kirjoittamattomia käytäntöjä, joita
komissio on kehittänyt edellisten ohjeiden tultua voimaan vuonna 1986.

Hyväksytty tuen taso on edelleen 25 prosenttia kilpailuvaihetta edeltäville - lähimpänä markkinoita
oleville - kehityshankkeille ja 50 prosenttia teollisuuden perustutkimuksen hankkeille, mutta "bonuksia"
voidaan myöntää pk-yritysten hankkeille (+10 yksikköä), tuetuille alueille (+5 - 10 yksikköä) sekä
hankkeille, jotka yhteisön tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävien tukien puiteohjelman mukaan ovat
ensisijaisia (+15 yksikköä).

Hyväksyttyjä tukitasoja korotetaan (10 yksikköä) myös sellaisissa hankkeissa, joihin sisältyy
toimintoja, jotka kuuluvat ainakin yhdelle seuraavista alueista: itsenäisten yritysten rajat ylittävä
yhteistyö, tutkimustulosten laaja levittäminen ja yhteistyö yritysten ja yliopistojen välillä. Samoin 25
yksikön korotus hyväksytään yhteisön tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävien tukien puiteohjelmille,
joiden mukaan tuetaan ensisijaisesti hankkeita, jotka edellyttävät rajat ylittävää yhteistyötä yritysten
välillä tai yritysten ja julkisten tutkimusyhteisöjen välillä sekä tutkimustulosten laajaa levittämistä.

Tämä palkkiojärjestelmä tekee mahdolliseksi hyväksyttävän tuen määrän mukauttamisen yhteisen edun
perusteella. Sen olisi noudatettava kaikissa olosuhteissa Maailman kauppajärjestön (WTO) avus-
tusjärjestelmässä esitettyjä enimmäisarvoja.
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Jotta otettaisiin huomioon yhteisön ulkopuolisen kilpailun taso ja WTO:n avustuksia ja täydentäviä
toimenpiteitä koskevan sopimuksen tarjoamat uudet mahdollisuudet, uusissa ohjeissa säädetään, että
Euroopan yritykset voivat hyötyä WTO:n hyväksymistä enimmäistuista (50 % kilpailuvaihetta
edeltävälle tutkimustoiminalle ja 75 % teollisuuden perustutkimustoiminnalle), jos kyseessä on jokin
seuraavista tapauksista: yhteisön tuen ja valtion tuen kasautuminen, Euroopan yhteisen edun kannalta
merkittävä hanke (92 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukainen poikkeus), hankkeet tai ohjelmat, joiden
osalta samanlaisia hankkeita tai ohjelmia toteuttaneet yritykset Euroopan unionin ulkopuolella ovat
saaneet (kolmen viime vuoden aikana) tai tulevat saamaan vastaavanlaista tukea kyseisille
tutkimusaloille WTO:n hyväksymän määrän verran.

Komissio on arvioinut uusissa ohjeissa, saadun kokemuksen perusteella, että komission ja
jäsenvaltioiden hallinnollisten kulujen vähentämiseksi ilmoitus vuosittaisen talousarvion lisäämisestä
(<100 % alkuperäiseen määrästä) ja/tai hyväksytyn tukiohjelman pidentämisestä ei ole enää tarpeen,
jos eräät edellytykset täytetään.

Tuen myöntämisestä yksittäiseen hankkeeseen, joka liittyy komission hyväksymään tutkimus- ja
kehitystyön tukiohjelmaan, ei periaatteessa tarvitse ilmoittaa. Yksi uusi peruste, joka liittyy "suuriin
yksittäisiin hankkeisiin" myönnetyn tuen määrän (5 miljoonaa ecua) ja hankkeen kustannusten määrän
(25 miljoonaa ecua) ilmoittamisen osalta, on liitetty vuoden 1995 ohjeisiin.

Tarkistetuissa ohjeissa säädetään myös erilaisista tilanteista, joissa korkeakoulujen tai yleishyödyllisten
julkisyhteisöjen omaan tai yritysten laskuun tai yhteistyönä toteuttamien tutkimus- ja kehitystyön
hankkeiden julkinen rahoitus kuuluu tai ei kuulu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 artiklan
1 kohdan määräysten soveltamisalaan.

Ohjeiden tarkistetussa versiossa täsmennetään lisäksi ne tekijät, jotka komissio ottaa huomioon
arvioidessaan sitä, kannustavatko jäsenvaltioiden tarjoamat tuet tutkimus- ja kehitystyöhön yrityksiä
ryhtymään ylimääräiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan sen toiminnan lisäksi, jota ne harjoittavat
jokapäiväisten liiketoimiensa yhteydessä (T&K-tukien kannustava vaikutus).

Tuen välttämättömyyttä ja kannustavaa vaikutusta pk-yrityksille voidaan pitää oletettuna, kun taas
suuryritysten lähellä markkinoita olevan tutkimuksen osalta komission on tarkistettava nämä tekijät
erityisen huolellisesti.

2.2. Työllisyystuki ja yleiset sosiaaliset toimenpiteet

202. Yhteisön jatkuvasti korkea työttömyys on aiheuttanut suuria taloudellisia ja sosiaalisia
ongelmia vuonna 1995. Yrittäessään helpottaa tätä vakavaa tilannetta, jäsenvaltiot ovat ryhtyneet
useisiin työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Valkoisessa kirjassaan "Kasvu, kilpailukyky ja työlli-
syys" komissio esittelee yhteisön kilpailupolitiikan linjojen mukaisia työllisyydenedistämiskeinoja.

Useimmat jäsenvaltioiden työmarkkinapolitiikan välineinä käyttämät keinot ovat yleisluontoisia, eivätkä
ne sisällä tukia, joilla suosittaisiin tiettyjä yrityksiä tai joilla vaikutettaisiin jäsenvaltioiden väliseen
kauppaan Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan mukaisella tavalla.
Esimerkiksi Tanskan uudessa energiapaketissa, jossa määrätään uusia tai korotettuja energiaveroja
Tanskan teollisuuden hiilidioksidi- ja rikkidioksidipäästöille, osa verotuloista palautetaan teollisuudelle
sen maksamien työnantajamaksujen yleisenä helpotuksena. Koska kaikki yritykset hyötyvät automaat-
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tisesti ja objektiivisesti tästä helpotuksesta, komissio ei katsonut sen olevan 92 artiklan 1 kohdan
mukaista valtion tukea.

Ainoastaan toimet, joilla pienennetään työvoimakustannuksia vain tietyissä yrityksissä tai tietyillä
aloilla (joko kannustamalla niitä lisäämään työvoimaansa, säilyttämään työllisyyden tason tai
palkkaamaan tiettyjä työttömien ryhmiä), vääristävät tai uhkaavat vääristää kilpailua, koska ne suosivat
niistä hyötyviä yrityksiä kilpailijoihin verrattuna. Komissio katsoi, että Ruotsin työllisyystukipaketti,
jonka edunsaajina ovat vain 500 työntekijän tai sitä pienemmät yritykset, oli näitä yrityksiä hyö-
dyttävää valtion tukea. Siten se aiheutti haittaa kilpailijoille, joilla oli yli 500 työntekijää.

203. Useiden työllisyyttä edistävien tukitoimien johdosta komissio on halunnut selvittää tämän alan
tukipolitiikkaansa työllisyystuen122 suuntaviivojen avulla. Koulutusta varten annettavia tukitoimia
käsitellään epäsuorasti yleisissä suuntaviivoissa, jotka koskevat valtion tukitoimien ja yleisten
toimenpiteiden välistä erottelua, koska koulutusta tukevat toimenpiteet voidaan useissa tapauksissa
katsoa yleisiksi toimenpiteiksi. Työllisyystuen suuntaviivojen tavoitteena on etupäässä tiedottaa
jäsenvaltioita ja asianomaisia osapuolia niistä periaatteista, joita komissio noudattaa määrittäessään
työllisyystukitoimia ja niiden soveltuvuutta yhteismarkkinoille, sekä varmistaessaan kilpailusääntöjen
ja komission valkoisessa kirjassa kasvusta, kilpailukyvystä ja työllisyydestä suositeltujen työllisyys-
politiikan toimenpiteiden välisen yhteensopivuuden. Suuntaviivoissa vahvistetaan komission
perinteisesti myönteinen suhtautuminen työpaikkojen luomiseen myönnettävään valtion tukeen,
erityisesti silloin jos tuki myönnetään pk-yrityksille tai yrityksille, jotka sijaitsevat aluetukeen oikeute-
tuilla alueilla, edellyttäen, että tuki johtaa kyseisen yrityksen työpaikkojen nettomäärän lisääntymiseen.
Komissio suhtautuu myönteisesti myös tukeen pitkäaikais- tai nuorisotyöttömille, joilla on erityisiä
vaikeuksia löytää vakituista työtä. Arvioinnissaan komissio ottaa huomioon myös yritysten
mahdollisesti työttömän palkkaamisen lisäksi tarjoaman tuen, esimerkiksi hänelle kustannettavan
koulutuksen. Lisäksi valtion tuki politiikan taustalla olevien perusperiaatteiden mukaisesti komissio
tutkii aina, onko tuki tarpeellista työttömän palkkaamiseksi ja että se on tilapäistä.

Kuitenkaan komissio ei suhtaudu myönteisesti kaikkeen myönnettävään työllisyystukeen. Komission
mielestä tietyt työllisyystukitoimet ovat yleisen edun vastaisia niiden mahdollisen yhteismarkkinoiden
kilpailulle haitallisen vaikutuksen vuoksi. Jos tukia ylipäätään voidaan pitää hyväksyttävinä, niitä
voidaan hyväksyä vain tietyissä tapauksissa. Suuntaviivoissa vahvistetaan komission kielteinen
suhtautuminen tukeen, jolla turvataan yritysten työpaikkoja. Tosiasiassa työpaikkojen turvaamiseen
tarkoitettu tuki on toimintatukea, joka yleensä estää tai viivästyttää tarpeellisia rakennemuutoksia, joilla
yritys tai ala saataisiin taloudellisesti elinkelpoiseksi, ja se pitää näin keinotekoisesti elossa
kannattamattomia yrityksiä. Komissio katsoo, että useimmissa tapauksissa tällaisen tuen haitat ovat
suuremmat kuin mahdolliset lyhyen aikavälin edut. Lisäksi komissio yleensä suhtautuu kielteisesti
työpaikkojen luomista varten myönnettävään tukeen, jota annetaan herkille, ylikapasiteetista kärsiville
sekä kriisitilanteessa oleville aloille. Näiden tukitoimien mahdolliset haitalliset vaikutukset samalla
alalla muissa jäsenvaltioissa toimiville kilpailijoille sekä uhka, että tuki vain siirtää työttömyyden
muihin jäsenvaltioihin, ovat suuremmat kuin tuen myöntävän jäsenvaltion työttömyyslukujen
alentamisesta saadut hyödyt. Tästä syystä komissio päätti aloittaa 93 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn Italian kenkäteollisuudelle myönnetyistä työllisyystuista, jotka myönnettiin työllisyyskrii-
sistä kärsiville aloille yleisen työllisyystukipaketin perusteella.

                                                            

122 EYVL N:o C 344, 12.12.95, s. 4.
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Työpaikkojen turvaamiseksi myönnetty tuki voidaan hyväksyä, jos se kohdistuu sellaisilla alueilla
sijaitseviin yrityksiin, jotka ovat kelpoisia saamaan 92 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaista
aluetukea vakavien sosioekonomisten ongelmien vuoksi tai jos tuki myönnetään yrityksen pelastus-
tai rakennemuutossuunnitelman yhteydessä123. Lisäksi teollisuusalakohtainen työllisyystuki voidaan
hyväksyä alueilla, joilla on vakavaa työttömyyttä, tai jos sitä myönnetään taloudellisesti kasvaville ja
uusia työpaikkoja synnyttäville alasektoreille.

204. Korostaakseen Euroopan unionissa tällä hetkellä vallitsevan työttömyyskriisin ratkaisun
kiireellisyyttä ja tukeakseen rakenteellisen työllisyyspolitiikan edistämistä erityisesti aktiivisin
työmarkkinatoimenpitein, komissio aikoo ottaa käyttöön nopeutetun menettelyn työllisyys- ja
koulutustukitoimenpiteitä koskevien ilmoitusten käsittelyssä. Nopeutetussa menettelyssä komissio
päättää ilmoitetuista tukitoimenpiteistä 20 työpäivän kuluessa.

2.3. Ympäristötuki

205. Yhteisön ympäristöpolitiikka perustuu periaatteelle, että saastuttavan yrityksen on maksettava
aiheuttamastaan ympäristövahingosta. Ympäristönsuojelua varten yrityksille myönnettävä tuki ei
periaatteessa ole saastuttaja maksaa -periaatteen mukaista. On kuitenkin todettava, että joissakin
tapauksissa tällainen tuki saattaa olla tarpeellista joko kannustimena, jonka tarkoitus on saada yritykset
toteuttamaan säädetyt vaatimukset ylittäviä ympäristönsuojelullisia toimenpiteitä, tai säilyttämään alan
kilpailukyky tilanteessa, jossa asetetaan uusia ympäristövelvoitteita. Tietyissä tilanteissa ympäristötuki
voi siten olla oikeutettua. On kuitenkin selvää, että tällainen tuki voi vääristää kilpailua yhteismarkki-
noilla toimivien yritysten välillä. Sitä voidaan pitää oikeutettuna vain, jos tuen ympäristön kannalta
hyödylliset vaikutukset ovat suuremmat kuin sen kilpailua vääristävät vaikutukset.

206. Ympäristönsuojeluun annettavaa valtion tukea koskevien yhteisön suuntaviivojen124

tarkoituksena on löytää tasapaino yllä mainitun kilpailupolitiikan ja ympäristöpolitiikan näkökulmien
välillä. Suuntaviivoissa vahvistetaankin saastuttaja maksaa -periaate, mutta samalla niissä todetaan, että
tietyissä tilanteissa ympäristötuki voidaan hyväksyä.

Näiden periaatteiden mukaisesti suuntaviivoissa todetaan, että vaikka toimintatuki tavallisesti katsotaan
yhteismarkkinoille soveltumattomaksi, komissio voi erityistapauksissa hyväksyä toimintatuen
myöntämällä ympäristöverojen helpotuksia sekä muita korvaavia toimenpiteitä edellyttäen, että tuki
on tarpeen haluttujen ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Näin ollen komissio katsoi, että
hiilidioksidi- ja rikkidioksidipäästöille asetetuista uusista energiaveroista energiavaltaisille yrityksille
myönnetty helpotus Tanskassa ja Alankomaissa sekä pohjavedelle ja jätteille asetetusta verosta tietyille
yrityksille myönnetty helpotus Alankomaissa voitiin hyväksyä, koska verohelpotuksia on pidettävä
eräänlaisena hintana siitä, että nämä maat ovat ensimmäisiä, jotka ottavat ympäristön kannalta
hyödyllisen veron käyttöön. Ilman minkäänlaisia verohelpotuksia kyseiset verot heikentäisivät vakavasti
energiavaltaisten yritysten kilpailukykyä veroja perivissä maissa eli tässä tapauksessa Tanskassa ja
Alankomaissa, jolloin veroa ei voitaisi käyttää. Komissio haluaa kuitenkin varmistaa, että nämä

                                                            

123 Taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten pelastamista ja rakenneuudistusta koskevat suuntaviivat, EYVL N:o C
368, 23.12.1994.

124 Taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten pelastamista ja rakenneuudistusta koskevat suuntaviivat, EYVL N:o C
368, 23.12.1994
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verohelpotukset eivät vääristä kohtuuttomasti kilpailua kannustaen samalla tuen saajia toteuttamaan
saastuttamista vähentäviä toimenpiteitä. Tästä syystä komissio edellyttää aina, että verohelpotukset ovat
väliaikaisia ja periaatteessa asteittain alenevia.

2.4. Tuet pienille ja keskisuurille yrityksille

207. Tarkastellessaan pk-yrityksille myönnettyjä tukia vuonna 1995 komissio on jatkanut 20
päivänä toukokuuta 1992125 hyväksymiensä pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävistä valtion
tuista annettujen yhteisön ohjeiden periaatteiden soveltamista. Näissä ohjeissa säädetään, että komissio
arvioi järjestelmän soveltamista viimeistään kolmen vuoden kuluttua niiden julkaisemisesta. Komission
yksiköt ovat esittäneet jäsenvaltioiden asiantuntijoille heinäkuussa pidetyssä monenvälisessä
kokouksessa tämän arvioinnin tulokset ja ovat ehdottaneet arvioinnin perusteella välttämättöminä
pitämiään muutoksia. Komission tavoitteena on edelleen hyväksyä luonteeltaan kannustavia tukia, jotka
helpottavat pk-yritysten erityisiä vaikeusalueita, mutta rajoittaa samalla kilpailua vääristävät vaikutukset
mahdollisimman vähäisiksi. Keskustelua on pääasiassa käyty säännösten selkeyttämisestä ja yksinker-
taistamisesta, vähämerkityksistä tukea koskevan säännön (de minimis - sääntö) tarkistamisesta sekä
mahdollisuudesta ottaa huomioon teknologian siirtoon liittyvät investointikustannukset.

2.5. Vientituki

208. Selvästi sisämarkkinoiden tavoitteen vastaista on vientituki eli muihin jäsenvaltioihin tai
ETA-maihin myytyjen tavaroiden määrään sidottu tuki126 tai näihin maihin suuntautuvaan tavaroiden
markkinointiin tai myyntiin kiinteästi liittyvä tuki. Tällaista on esimerkiksi tuki, jota annetaan tava-
roiden tai palvelujen myyntiä yhteisössä tai ETA:ssa sijaitsevien jälleenmyyntiverkkojen tai
myyntijärjestöjen perustamista tai niiden toimintaa varten. Tällainen tuki ei edistä mitään yhteisön
tavoitetta siinä määrin, että tuen suoraan kilpailua vääristävät vaikutukset olisivat oikeutettuja. Tästä
syystä komissio ei hyväksy vientitukea. Koska komissio suhtautuu myönteisesti pk-yrityksille
annettavaan tukeen ottaen erityisesti huomioon niiden rajallisen taitotiedon ja vaikeudet ulkopuolisen
rahoituksen hankkimisessa, komissio voi hyväksyä pk-yrityksille annettavan pehmeän tuen, joka liittyy
vientimarkkinoiden kehittämiseen esimerkiksi konsultointia tai markkinointitutkimusta varten
edellyttäen, että tuki on kertaluontoinen ja rajoittuu uusien markkinoiden avaamiseen. Komissio voi
samoin edellytyksin hyväksyä pk-yrityksille messuja varten annettavan tuen.

209. Eurooppalaiset yritykset eivät kilpaile ainoastaan EU:ssa ja ETA:ssa, vaan ne kilpailevat
myös investoinneista ulkomaisilla markkinoilla kuten Itä-Euroopassa, Venäjällä ja Kaakkois-Aasiassa.
Komissio uskoo, että yrityksille ulkomaisille markkinoille tehtäviä investointeja varten annettava tuki
voi vääristää kilpailua ja vaikuttaa yhteisössä käytävään kauppaan. Näin ollen myös sitä koskevat EY:n
perustamissopimuksen valtiontukisäännöt. Komissio on huolissaan siitä, että tällaiset tukitoimet voivat
johtaa yritysten sijoittumiseen maantieteellisesti uusille alueille ja olla tarjolla pääasiassa yhteisön
keskeisillä ja kehittyneimmillä alueilla, mikä toimisi vastoin yhteisön koheesiopolitiikan pyrkimyksiä
pienentää kuilua yhteisön vauraiden ja köyhien alueiden välillä. Toisaalta nämä tukitoimet voivat tukea
Itä-Euroopan ja Baltian maita sekä Venäjää näiden pyrkimyksissä siirtyä markkinatalouteen ja voivat
siksi olla tietyissä tapauksissa aiheellisia. Selkeän politiikan luomiseksi näissä asioissa komissio päätti

                                                            

125 EYVL N:o C 213, 19.8.1992, s.2.
126 Komissio harkitsee, pitäisikö tähän tähtäävä suorasanainen poikkeus lisätä tarkistettavana olevaan

vähämerkityksellisyyssääntöön.
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käynnistää 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn useissa kansainvälistymisohjelmissa sekä pyytää
jäsenvaltioita ja kolmansia osapuolia ilmaisemaan kantansa.

210. Komissio on edelleen pyrkinyt pääsemään jäsenvaltioiden kanssa sopimukseen lyhytaikaisia
vientiluottotakauksia koskevasta tiedonannosta. Sen mukaan jäsenvaltioiden on lopetettava julkisen tuen
antaminen vientitakauksia myöntäville yhteisöille lyhytaikaisten kaupallisten riskien osalta. Komissio
odottaa, että jäljellä olevat ongelmat ratkaistaan vuoden 1996 aikana siten, että edellä mainittu
tiedonanto voidaan antaa.

2.6. Pelastamis- ja rakennemuutostuki

211. Komissio sovelsi edelleen uusia suuntaviivoja taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten
pelastamisesta ja rakenneuudistuksesta127. Ilman tarkkaa valvontaa jäsenvaltiot voivat käyttää tätä tukea
niin, että vaikeuksissa olevia yrityksiä pidetään keinotekoisesti hengissä. Tästä seuraa vaara, että
välttämättömät rakenneuudistukset sisämarkkinoilla vaikeutuvat tai pitkittyvät kohtuuttomasti ja
rakennesopeutuksen taakka siirtyykin elinkelpoisille yrityksille. Pelastamis- tai rakennemuutostuet
voivat olla aiheellisia esimerkiksi sosiaali- tai aluepoliittisten näkökohtien perusteella. Suuntaviivojen
päätavoite onkin löytää järkevä tasapaino näiden näkökohtien sekä sisämarkkinoiden vapaan ja vääris-
tymättömän kilpailun luomisen välillä.

212. Pelastamistuen tarkoitus on pitää yritys toiminnassa väliaikaisesti sillä aikaa, kun
asianmukaista rakenneuudistussuunnitelmaa laaditaan. Tukea voidaan siksi myöntää ainoastaan
rajatuksi ajaksi, joka ei yleensä voi olla kuutta kuukautta pidempi. Komissio katsoi, että Espanjan
valtion 18 kuukaudeksi Gutierrez Asunce Corporacion (Guascor) -nimiselle yritykselle kaupallisia
lainoja varten myöntämä tuki ei täyttänyt pelastamistuen ehtoja.

213. Suuntaviivojen mukaan komissio asettaa rakennemuutostuen hyväksymiselle tiukkoja ehtoja.
Erityisesti on syytä mainita, että tuen on tavallisesti oltava kertaluontoinen toimenpide. Se on
kytkettävä rakenneuudistussuunnitelmaan, jonka avulla pystytään palauttamaan yrityksen kestävä
elinkelpoisuus kohtuullisessa ajassa. Samoin sen on perustuttava realistisiin arvioihin yrityksen
toimintamahdollisuuksista tulevaisuudessa, jotta lisätukea ei enää tarvittaisi. Komissio katsoo tämän
olevan rakennemuutostuen hyväksymisen välttämätön edellytys.128 Koska eräät Saksan ta-
kausjärjestelmät ja pehmeän tuen järjestelyt vaikeuksissa olevien yritysten pelastamista ja terveh-
dyttämistä varten eivät periaatteessa sulkeneet pois mahdollisuutta, että tällaista tukea voitiin antaa
samalle yrityksille useita kertoja, komissio pidätti itselleen oikeuden käsitellä tällaisia toistuvan tuen
tapauksia yksittäin. Samoin koska SUZUKI Motor Corporation -yhtymän tytäryhtiö SANTANA Motor
S.A.:n rakenneuudistussuunnitelma oli epämääräinen, heikosti perusteltu eikä tähdännyt yrityksen pitkän
aikavälin elinkelpoisuuden palauttamiseen, komissio ei voinut hyväksyä Espanjan valtion tämän
suunnitelman perusteella suunnittelemaa tukea ja päätti käynnistää EY:n perustamissopimuksen 93
artiklan 2 kohdan mukaisen tutkimusmenettelyn.

214. Jotta tuen vaikutus kilpailijoihin jäisi mahdollisimman vähäiseksi, rakenteellisen
ylikapasiteetin vaivaamilla aloilla toimiville yrityksille myönnettävän rakennemuutostuen hyväksymisen
ehtona on, että tukea saava yritys aidosti ja peruuttamattomasti pienentää kapasiteettia. Hyväksyessään

                                                            

127 EYVL N:o C 368, 23.12.1994, s.12
128 Ks. myös valtion tukea lentoliikenteen alalla koskevat yhteisön suuntaviivat, EYVL N:o C 350, 10.12.1994, s.5 
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italialaiselle lannoiteyritykselle Enichem Agricultura S.p.A.:lle myönnettävän rakennemuutostuen
komissio kiinnitti erityistä huomiota siihen, että sen yhteydessä yrityksen tuotantokapasiteettia
vähennetään peruuttamattomasti. Se päätti lisäksi, että tätä hyväksymisen ehtoa on noudatettava siihen
asti, kunnes tuen vaikutus yhteisön kilpailutilanteeseen on merkityksetön. Komissio ei kuitenkaan
voinut hyväksyä espanjalaiselle yritykselle Guascorille myönnettyä valtion tukea, koska yritykselle
laadittu rakenneuudistussuunnitelma ei näyttänyt sisältävän kapasiteetin vähentämistä edes yhdessä sen
tuotantoaloista, joilla yhteisössä on ylikapasiteettia.

Komissio ei itse voi asettaa rakennemuutosta varten yritykselle myönnettävän tuen ehdoksi yrityksen
yksityistämistä. Jos kuitenkin jäsenvaltio sitoutuu yksityistämään tuen saavan yrityksen, tällä saattaa
olla ratkaiseva merkitys komission arvioidessa yrityksen elinkelpoisuutta tulevaisuudessa ilman lisätuen
tarvetta. Italialaiselle lannoiteyritykselle Enichem Agricultura S.p.A.:lle myönnettyä rakennemuutostu-
kea koskevassa päätöksessään komissio otti sen vuoksi huomioon Italian valtion sitoumuksen
yksityistää yritys.

2.7. Treuhandanstalt

215. Tammikuussa komissio päätti vuonna 1995 sovellettavista ehdoista, jotka koskevat
yksityistämistä Saksan itäosien ns. uusissa osavaltioissa. Tällaiset ehdot oli aiemmin määritetty vuosina
1991129 ja 1992130. Treuhandanstaltin purkamisen seurauksena komissio päätti, että vuonna 1995
yksityistämiseen sovellettavien menettelyjen ja arviointiperusteiden pitäisi olla aiempaa yhdenmu-
kaisempia muihin jäsenvaltioihin sovellettavien ehtojen kanssa. Siirtymävuoden 1995 jälkeen erikoiseh-
toja ei käytetä.

Komissio tutki useita yksittäisiä tukitapauksia, jotka koskivat yksityistämistä uusissa osavaltioissa.
Selvästi tärkein oli BSL:n (Buna, Sächsische Olefinwerke, Leuna) petrokemian tehtaiden yksi-
tyistäminen, jossa ostajana oli Dow Chemical. Marraskuussa komission teki lopullisen päätöksen
hyväksyä 5 miljardin ecun (9,5 mrd Saksan markan) suuruinen tuki BSL:n uudelleenjärjestämiseksi
integroiduksi kokonaisuudeksi.

3. Aluetuet

216. Komissio on jatkanut voimassa olevien tukiohjelmien, näiden ohjelmien erityisedellytysten
ja aluetukeen oikeutettujen alueiden kartan (väestön vähenemisen periaatteen ja rakennerahastojen
tukialuekarttojen yhdenmukaisuuden suhteen) tarkistamista. Päätöksiä on toimeenpantu Alankomaiden,
Belgian (lukuunottamatta Hainauta), Espanjan ja Italian osalta. Aluekarttojen yleinen tarkistus on näin
ollen lähes valmis; ainoastaan yhden valtion on vielä tarkistettava aluekarttansa. Kolmen yhteisöön 1
päivänä tammikuuta 1995 liittyneen maan osalta (Itävalta, Ruotsi ja Suomi) komissio otti käyttöönsä
ne kartat, jotka EFTAn valvontaviranomaisen oli määritellyt vuonna 1994 Euroopan talousalueelle.
Komissio on myös jatkanut perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan mukaisesti rakennerahastojen
avustusten soveltuvuuden tutkimista yhteisön eri tavoitteisiin ja aloitteisiin nähden.

                                                            

129 XXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 249 kohta
130 XX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 349 kohta
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D - Valtion tukea koskevat menettelyt (valituksen tekijöiden oikeudet)

217. Asiassa T-95/94 SYTRAVAL vastaan komissio 28 syyskuuta 1995 antamassaan tuomiossa
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi komission 31 päivänä joulukuuta 1993 tekemän
päätöksen. Päätöksessä hylättiin valitus, joka koski valtio-omisteisen, kilpailluilla markkinoilla toimivan
Ranskan postin tytäryhtiölle Sécuripostille myönnetyksi väitettyä valtion tukea. Tuomioistuin katsoi,
että komissio ei ollut osoittanut riittäviä perusteita hylätä valituksen tekijöiden useat syytökset, jotka
koskivat valtion Sécuripostille Ranskan postin kautta myöntämää etuuskohtelua.

Tämän tuomion merkitys perustuu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemiin lausuntoihin,
jotka koskevat valituksen tekijöiden oikeuksia valtiontukimenettelyissä. Tuomioistuin painottaa, että
komission on tutkittava puolueettomasti ja tyhjentävästi valituksen tekijöiden kaikki syytökset eikä se
saa asettaa valituksen tekijälle todistustaakkaa koskien valtion tuen olemassaoloa ja sen soveltuvuutta
tai soveltumattomuutta. Muussa tapauksessa valituksen teki-jöitä vaadittaisiin hankkimaan syytöstensä
tueksi tietoa, jota ne eivät voisi useimmissa tapauksissa saada muutoin kuin komission välityksellä.
Tästä syystä komissio ei voi selittää riittämätöntä perusteluaan tai kyvyttömyyttään selvittää kaikkia
syytöksiä viittaamalla valituksen tekijän antamiin vajavaisiin tietoihin. Asiassa SYTRAVAL tehdyt
päätelmät vahvistavat tuomioistuimen 18 syyskuuta 1995 antaman tuomion asiassa T-49/93 SIDE
vastaan komissio.

218. Valtiontukitoimien tarkastelussa komission käyttämä menettelytapa on kaksivaiheinen:
tukitoimen alustava tarkastelu ja perustamissopimuksen 93 artiklan 2 mukaisen menettelyn
käynnistäminen tapauksissa, joissa komissiolla alustavan tarkastelun jälkeen on yhä epäilyksiä
tukitoimen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille. Perustamissopimuksessa määrätty menettely, jossa
kolmansia osapuolia pyydetään antamaan kannanottoja 93 artiklan 2 kohdan mukaisesti käynnistettyyn
menettelyyn, ei koske alustavaa tarkastelua. Kun ilman lisäselvityksiä voidaan todeta, että tuki soveltuu
yhteismarkkinoille, kolmansiin osapuoliin ei näytä olevan tarpeellista ottaa yhteyttä ennen komission
päätöstä. Komission johdonmukainen käytäntö onkin siksi ollut olla antamatta kolmansille osapuolille,
valituksen tekijät mukaan lukien, oikeutta tulla kuulluksi alustavan tarkastelun aikana. Yhteisöjen
tuomioistuin on tukenut tätä kantaa useissa tuomioissa131. Koska kuitenkin ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen tekemän päätöksen mukaan komission on tutkittava kaikki valituksen tekijän esittämät
syytökset puolueettomasti ja tyhjentävästi sekä esitettävä SYTRAVALia koskevan päätöksen perustelut,
tuomioistuin velvoittaa lisäksi komissiota käynnistämään tietyissä olosuhteissa menettelyn, jossa
molempia osapuolia kuullaan ennen kuin 93 artiklan 2 kohdan mukainen menettely on käynnistetty.
Tämä koskee tapauksia, joissa tiettyjen toimien määritteleminen valtion tueksi on vaikeaa. Koska tämä
tuomio näyttää asettavan komissiolle valitusten tutkimista koskevia lisävelvoitteita tapauksissa, joissa
on syytä epäillä tuen olemassaoloa, ja näyttää olevan ristiriidassa yhteisöjen tuomioistuimen
vakiintuneen oikeuskäytännön kanssa, komissio on valittanut tuomiosta yhteisöjen tuomioistuimeen.

                                                            

131 Ks. erityisesti asia 84/82 Saksa v. komissio, Kok. 1984, s. 1451
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E - Tilastot

219. Komissio on kuluvana vuonna rekisteröinyt 680 ilmoitusta uusista tuista tai olemassa olevien
tukien muutoksista sekä 113 tapausta, joista ei ole ilmoitettu132. Samana aikana komissio on päättänyt
olla vastustamatta 504 tapausta. Yhteensä 57 tapauksessa komissio on päättänyt aloittaa Euroopan
yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan tai päätöksen 3855/91/EHTY 6 artiklan 4 kohdan
mukaisen menettelyn. Syvällisempi tutkimusmenettely on johtanut 22 myönteiseen päätökseen, 9
kielteiseen päätökseen ja 5 ehdolliseen päätökseen. Lisäksi komissio on päättänyt ehdottaa Euroopan
yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan 1 kohdan mukaisia aiheellisia toimenpiteitä kuudelle ole-
massa olevalle tuelle.

Kuvio 1. Uudet asiat vuonna 1995
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132 Lukuihin ei sisälly tuki, jota on myönnetty maatalouteen, kalastukseen, liikenteeseen ja kivihiiliteollisuuteen. 
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Kuvio 2.
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V - Kansainvälinen toiminta

A - Euroopan talousalue

220. Itävallan, Suomen ja Ruotsin liityttyä Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 1995 Norja
ja Islanti jäivät ainoina EFTA-maina Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus)
allekirjoittajiksi. Niiden joukkoon liittyi 1 päivänä toukokuuta 1995 Liechtenstein.

Näiden kolmen maan osalta ovat voimassa kilpailun alan yhteistyötä koskevat säännöt, jotka ovat
peräisin Euroopan talousalueesta tehdystä sopimuksesta. Niitä on täydennetty epävirallisilla mutta
järjestelmällisillä säännöillä, jotka on otettu käyttöön komission ja EFTAn valvontaviranomaisen
yhteisestä sopimuksesta133. 

Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjan 72 artiklan mukaisesti134 EFTAn valvontaviranomaisen
käsittelyssä olevat uusia jäsenvaltioita koskevat asiat on siirretty komissiolle (lähes 80 asiaa, jotka
liittyvät ETA-sopimuksen 53 ja 54 artiklan soveltamisalaan sekä noin 400 tukiasiaa).

B - Keski- ja Itä-Eurooppa, Baltian maat, uudet itsenäiset valtiot sekä
Välimeren maat

1. Keski- ja Itä-Eurooppa

221. Osana kuuden assosioituneen KIE-valtion Euroopan unioniin liittymistä edeltävää strategiaa135

Eurooppa-neuvoston joulukuussa 1994 järjestetty Essenin kokous korosti sekä kilpailupolitiikan että
sen toteuttamisen helpottamista. Se esimerkiksi kehotti komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään
kilpailupolitiikan alan koulutusohjelman. Komissio sekä jäsenvaltioiden viranomaiset ovat
kokoontuneet useita kertoja ja ne ovat onnistuneet parantamaan toimintojensa koordinointia sekä
käynnistämään merkittävän yhteistyöohjelman. Kuuden assosioituneen KIE-valtion sekä Baltian maiden
viranomaiset osallistuivat kaksi viikkoa kestävään yhteiseen PO IV:n järjestämään koulutusohjelmaan
syyskuussa (joka rahoitettiin PHARE-ohjelman varoin) sekä vierailivat yksitellen Euroopan unionin
jäsenvaltioiden kilpailuvirastoissa. Osallistujat kokivat ohjelman erittäin hyödylliseksi.

PHARE-ohjelman kattama tekninen apu on tähän saakka keskittynyt pääasiassa kilpailunrajoitus-
lainsäädännön kysymyksiin. Vuonna 1996 keskitytään erityisesti monopoleihin, erityisoikeuksiin ja
valtion tuki kysymyksiin, sekä kiinnitetään erityistä huomiota lainsäädännön tehokkaaseen
toteuttamiseen.

                                                            

133 XXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 85 - 89 kohta, sekä XXIV kertomus, 399 kohta.
134 EYVL N:o C 241, 29.8.1994.
135 Romanian, Tsekin tasavallan, Bulgarian ja Slovakian kanssa tehdyt Eurooppa-sopimukset astuivat voimaan 1 päivänä

helmikuuta 1995; Puolan ja Unkarin kanssa tehdyt sopimukset astuivat voimaan 1 päivänä helmikuuta 1994. Sopimusten
kilpailusäännöt ovat periaatteessa samat kuin Rooman sopimuksessa; katso XXIV kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus,
s. 283, 401 kohta. 
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Komission valkoisessa kirjassa136, jossa määritellään KIE-maiden integraation suuntaviivat, korostetaan
siirtymävaiheessa oleville talouksille sopivan kilpailupolitiikan tärkeyttä sekä määritetään ne neljä
pylvästä, joiden mukaan assosioituneiden valtioiden tulisi lähentää lainsäädäntöään (kilpailun rajoit-
taminen, sulautumat, valtion tuki ja valtion monopolit/yksinoikeudet). Kilpailunrajoitusten alalla on
edistytty huomattavasti; yhtä lukuunottamatta kaikilla assosioituneilla valtioilla on kilpailulakeja varten
omat viranomaisensa. Liittymiseen mennessä nämä maat hyväksyvät kaiken yhteisön säännöstön ja
sillä välin niille annetaan teknistä apua.

Eurooppa-sopimusten toimeenpanosäännöistä ne, jotka koskevat yrityksiin sovellettavia kilpai-
lusääntöjä, ovat parhaillaan tulossa hyväksytyiksi assosiointineuvostoissa. Valtion tukea koskevista
sääntöehdotuksista neuvotellaan. Yksi valtio on hyväksynyt säännöt ja muodollista hyväksymisproses-
sia ollaan käynnistämässä. Toinen valtio on ilmoittanut hyväksymisestään.

Komissio on usein eri tavoin tiedottanut kilpailupolitiikkaa koskevista asioista kaikille näissä maissa
sijaitseville taloudellisille toimijoille. Brnossa huhtikuussa 1995 järjestetyssä konferenssissa kilpailun
pääosaston pääjohtaja puhui kilpailupolitiikan kansainvälisestä ulottuvuudesta ja kilpailuviranomaisten
yhteistyön merkityksestä laajalle yleisölle, jonka mukana oli kilpailuviranomaisia sekä liike-elämän
edustajia. Visegrádissa 19-21 päivänä kesäkuuta 1995 järjestetyssä konferenssissa KIE-valtioiden
kilpailuvirastojen päälliköt sekä PO IV:n virkamiehet keskustelivat siirtymävaiheessa olevien talouksien
kilpailuun liittyvistä erityisongelmista sekä kilpailunrajoitus- ja valtion tuki politiikan välisestä
vuorovaikutuksesta. Sovittiin yhteisestä toimintaohjelmasta. Sovittiin esimerkiksi sähköisen
tietojenvaihtoverkoston luomisesta. Syksyllä kilpailun pääosaston pääjohtaja vieraili Bulgariassa ja
keskusteli valtion tuki- ja monopolikysymyksistä.

2. Baltian maat, Slovenia ja uudet itsenäiset valtiot

222. Osana Baltian maiden (Viro, Latvia ja Liettua) Euroopan unioniin liittymistä edeltävää
strategiaa astuivat 1 päivänä tammikuuta 1995 voimaan vapaakauppasopimukset, joiden sisältämät
kilpailusäännöt ovat Eurooppa-sopimuksissa KIE-valtioiden kanssa määriteltyjen sääntöjen kaltaiset.
Nämä vapaakauppasopimukset korvataan pian Eurooppa-sopimuksilla, jotka on allekirjoitettu
kesäkuussa 1995; näiden kolmen valtion on nyt täytettävä samat liittymistä edeltävää strategiaa
koskevat ehdot, jotka EU on määritellyt KIE-valtioille. KIE-valtioille ehdotettuja täytäntöönpa-
nosääntöjä ehdotetaan myös Baltian maille. Yksi valtio on ilmoittanut myöntyvänsä sekä yrityksiä että
valtion tukea koskeviin sääntöihin. Eurooppa-sopimusneuvottelut Slovenian kanssa ovat käynnissä.

Kumppanuus- ja yhteistyösopimukset on allekirjoitettu Venäjän, Ukrainan, Valko-Venäjän,
Kazakstanin, Kirgisian ja Moldovan kanssa; vaikka sovitut kilpailusäännöt eivät ole yhtä ankaria kuin
KIE-sopimusten sisältämät säännöt, sopimukset sisältävät lainsäädännön lähentämistä koskevan ehdon.
Yhteistyö on alkanut erityisesti TACIS-ohjelmaan sisältyvän teknisen avun turvin. Tästä lähteestä
myönnettiin rahoitusta Venäjän kilpailuviranomaisten Moskovassa elokuussa 1995 järjestämään kan-
sainväliseen konferenssiin, johon myös kilpailun pääosaston varapääjohtaja osallistui. Venäjän kanssa
työskentelevä työryhmä kokoontui toukokuussa ja joulukuussa. Se arvioi eri tapoja aloittaa
kumppanuus- ja yhteistyösopimusten käytännön toimeenpano.

                                                            

136 Komission valkoinen kirja: Unionin sisämarkkinoihin liittymisen valmistelu: Keski- ja Itä-Euroopan assosioidut maat
(toukokuu 1995), Eurooppa-neuvoston Cannesin kokouksen kesäkuussa 1995 hyväksymä.
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3. Välimeren maat ja Mercosur-maat

223. Assosiointisopimukset on allekirjoitettu Tunisian, Marokon ja Israelin kanssa ja samanlaisista
sopimuksista neuvotellaan Jordanian, Egyptin ja Libanonin kanssa. Ne sisältävät tai niiden odotetaan
sisältävän Eurooppa-sopimusten kaltaiset kilpailusäännöt. Sopimus, joka on tehty ja allekirjoitettu
tulliliiton perustamiseksi Turkin kanssa ja jota ratifioidaan parhaillaan, sisältää erityisesti kilpailu-
lainsäädännön osalta erittäin tiukat lähentämistä koskevat määräykset, jotka on täytettävä määräajassa.

On huomattava, että kaikilla näillä kahdenvälisillä sopimuksilla tavoitellaan politiikan yhdenmukaista-
mista. Tämä on kilpailupolitiikkaa uudessa kauppajärjestelmässä koskevan selvityksen laatineen
asiantuntijaryhmän suositusten mukaista (ks. alla).

Mercosur-maiden kanssa käytävät neuvottelut, jotka koskevat myös kilpailualaa, ovat käynnissä.

C - Pohjois-Amerikka

224. Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus kilpailulakien soveltamisesta
hyväksyttiin Euroopan neuvostossa 10 päivänä huhtikuuta 1995. Samalla neuvosto hyväksyi Yhdysval-
loille osoitetun kirjeen, jossa selvitettiin Euroopan yhteisöjen tulkintaa eräistä sopimuksen
säännöksistä137.

Tämä kirje, joka heijasti komission neuvostolle antamien lausuntojen sisältöä, selvitti kahta asiaa.

Toisaalta komissio ei voi toimittaa Yhdysvaltojen antitrustiviranomaisille asetuksen N:o 17 20 artiklan
säännösten taikka kilpailualan muissa asetuksissa olevien säännösten tarkoittamia tietoja paitsi
asianomaisen lähteen nimenomaisen sopimuksen perusteella.

Toisaalta kukin osapuoli varmistaa, että kaikki toisen osapuolen luottamuksellisina antamat tiedot
pysyvät luottamuksellisina, ja kukin osapuoli voi turvautua sen käytettävissä oleviin oikeudellisiin
keinoihin estääkseen näiden tietojen paljastumisen. Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisille asiasta
ilmoitettuaan komissio tiedottaa asianomaiselle jäsenvaltiolle taikka asianomaisille jäsenvaltioille
ilmoituksista, joita Yhdysvaltojen antitrustiviranomaiset ovat lähettäneet komissiolle, ja neuvoteltuaan
Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa, se ilmoittaa myös sille jäsenvaltiolle tai niille jäsenvaltioille
kaikesta täytäntöönpanotoimintojen alalla tehtävästä yhteistyöstä tai koordinoinnista. Viimeksi
mainitussa tapauksessa komissio kuitenkin kunnioittaa Yhdysvaltojen viranomaisten toivomusta olla
tiedon luottamuksellisuuden vuoksi tarvittaessa paljastamatta niiltä saatua tietoa.

Jäsenvaltioiden sopimuksen hyväksyminen on antanut sen poliittisen sykäyksen ja sitä laillista
varmuutta, mikä on ollut tarpeen yhteistyötoimien lisäämiseksi Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen
välillä.

Sopimuksen perusteella Yhdysvallat on tehnyt Euroopan yhteisölle vuoden kuluessa yhteensä 35
ilmoitusta (21 ilmoitusta oikeusministeriöltä ja 14 Federal Trade Commissionilta) joista 21 on ollut
sulautumatapauksia. Euroopan yhteisön Yhdysvalloille tekemät ilmoitukset jatkuivat huhtikuun 10

                                                            

137 EYVL N:o L 95, 27.4.1995 ja sitä koskevat korjaukset EYVL N:o L 131, 15.6.1995.
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päivänä sen jälkeen, kun sopimuksen epävarma asema yhteisön lainsäädännössä oli keskeyttänyt ne
hetkeksi138. Vuonna 1995 Euroopan yhteisö ilmoitti Yhdysvalloille 43 tapausta, joista 30 liittyi
sulautumiin. 

Komission ja Yhdysvaltojen antitrustiviranomaisten välillä kaksi kertaa vuodessa järjestettävät korkean
tason kokoukset jatkuivat kahden vuoden tauon jälkeen 13 päivänä marraskuuta. Neuvotteluissa
keskityttiin tämänhetkisen kahdenvälisen yhteistyön tehokkuuteen, ja monilla aloilla todettiin tarvit-
tavan jatkotutkimuksia. Myös tulevasta kahden- ja monenvälisestä yhteistyöstä keskusteltiin
kilpailupolitiikkaa uudessa kauppajärjestelmässä pohtineen asiantuntijaryhmän selvityksen yhteydessä
sekä Yhdysvaltojen hyväksyessä vuonna 1994 lain kansainvälisestä avusta kilpailunrajoitus-
lainsäädännön täytäntöönpanossa (International Antitrust Enforcement Assistance Act). Merkittävä osa
kokousajasta käytettiin myös innovaatiomarkkinoista sekä niiden suhteesta kilpailupolitiikkaan
käytäviin keskusteluihin.

Neuvosto valtuutti 23 päivänä tammikuuta komission käynnistämään Kanadan kanssa neuvottelut
kahdenvälisestä yhteistyöstä kilpailun alalla139. Ensimmäinen tämän valtuutuksen alainen neuvottelu-
kierros käytiin 27 päivänä tammikuuta 1995, jolloin edistyttiin sopimusluonnoksen muodon määrittämi-
sessä. Neuvoston talousasioita pohtiva ryhmä keskusteli sopimusluonnoksesta 6 päivänä maaliskuuta.
Neuvottelujen odotetaan päättyvän vuoden 1996 ensimmäisellä puoliskolla.

Komissio ja Kanadan kilpailupolitiikkaa hoitava toimisto kokoontuivat epävirallisesti 14 päivänä
marraskuuta vaihtaakseen mielipiteitä uusimmista kilpailupolitiikan kehityssuuntauksista Euroopan
unionissa ja Kanadassa.

D - Japani

225. Pääosasto IV:n ja Japanin kilpailuviranomaisten (Japanese Fair Trade Commission, JFTC)
väliset suhteet ovat pysyneet läheisinä vuonna 1995.

Tokiossa pidettiin 22 päivänä marraskuuta kolmas komission ja Japanin kilpailuviranomaisten yhdessä
järjestämä seminaari. Seminaarin aiheet vaihtelivat kilpailupolitiikan asemasta maailmantaloudessa
kilpailupolitiikan soveltamisalaan.

Vuosittainen kahdenvälinen kokous PO IV:n ja Japanin kilpailuviranomaisten (JFTC) kanssa pidettiin
24 päivänä marraskuuta. Kyseiset kilpailuviranomaiset käsittelivät kahdenvälisiin suhteisiin liittyviä
kysymyksiä sekä yhteisesti kiinnostavia asioita, kuten markkinoiden vapauttamista ja kilpailusääntöjen
kansainvälistämistä. Osapuolet ovat myös vastavuoroisesti selvittäneet kummankin pääasiallisia
kehitystoimia lainsäädännön alalla sekä kilpailusääntöjen täytäntöönpanon alalla.

Viralliset ja epäviralliset yhteydet japanilaisiin viranomaisiin ovat lisääntyneet vuoden 1995 kuluessa.
Näin ollen pääosasto IV on voinut Japanin hallituksen toukokuussa hyväksymän sääntelyn purkamista
koskevan suunnitelman yhteydessä välittää kilpailun alaa koskevat pyyntönsä, jotka kohdistuvat kilpai-
lusääntöjen laaja-alaisempaan ja täsmällisempään soveltamiseen, lähes kaikkien sääntöjä koskevien
poikkeuksien lakkauttamiseen sekä kilpailuviranomaisen (JFTC) toiminnan tehostamiseen. 

                                                            

138 XXIV kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 413 kohta
139 XXIV kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus, 414 kohta

KILPAILURAPORTTI 1995



XXV KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS - KOM(96) 126 lopull. 101

E - Australia ja Uusi Seelanti

226. Kahdenvälisiä suhteita Australiaan pyrittiin luomaan useissa tapauksissa vuonna 1995. Näissä
epävirallisissa kokouksissa käsiteltiin mm. viimeaikaisia EU:n ja Australian välisiä poliittisia
kehityssuuntia erityisesti sääntelyn purkamisen alalla sekä Australian kilpailulain uudistusta.

F - Monenväliset järjestöt ja muut kansainväliset asiat

1. Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestö (OECD)

227. Pääosasto IV on osallistunut aktiivisesti OECD:n kilpailua koskeviin tehtäviin. Pääasialliset
tehtäväkentät ovat liittyneet lainsäädännön lähentämiseen, kansainväliseen yhteistyöhön sekä
kilpailupolitiikan ja kansainvälisen kauppapolitiikan välisiin suhteisiin vapautuneen kaupankäynnin
yhteydessä. Tehtäviin kuuluu myös kilpailusääntöjen soveltaminen vapautuneilla aloilla (televiestintä
ja meriliikenne). Tiettyjä erityisiä tai alakohtaisia näkökohtia kilpailupolitiikan täytäntöönpanon osalta
(vaikeuksissa olevat yritykset ja tehokkuusvaatimukset, elokuva-alan eri toimintatasojen yhdentyminen,
kilpailupolitiikka ja ympäristöpolitiikka) on täydennetty.

PO IV edustaa komissiota OECD:n teollisuuskomitean julkisten tukitoimien työryhmässä. Se on
jatkanut käynnissä olevan OECD:n teollisuudelle myönnettävää julkista tukea koskevan tutkimuksen
tukemista asiantuntemuksensa avulla.

2. Maailman kauppajärjestö (WTO)

228. Niitä toimialoja koskevat neuvottelut, joista ei Uruguayn kierroksen neuvotteluissa vielä
päästy sopimukseen, jatkuvat tehokkaasti, erityisesti televiestinnän peruspalvelujen osalta. Euroopan
unioni on näiden neuvottelujen yhteydessä tehnyt tarjousluonnoksen, jossa korostetaan erityisesti unio-
nin ulkopuolisen kilpailun vapauttamisen aikataulun soveltuvuutta Euroopan unionin sisäisiin
vapauttamistoimiin sekä säätelyn riippumattomuuden takuita.

Kaikki jäsenvaltiot hyväksyivät komission tekemän valtion tukea koskevan ehdotuksen yhteisestä
ilmoittamis- ja vuosikertomusmenettelystä komissiolle ja Maailman kauppajärjestölle (WTO), jolla
muokataan olemassaolevaa standardisoitua valtion tuelle annettua ilmoittamis- ja vuosikertomusjärjes-
telmää140. Tämän muutoksen tuloksena toimitetaan WTOn tukia ja tasoitustulleja koskevassa
sopimuksessa vaadittu tuista ilmoittaminen sekä yllä mainittu vuosikertomus samanaikaisesti. Komissio
uskoo, että tämä uusi käytäntö helpottaa jäsenvaltioiden hallinnollista työtä ja varmistaa mahdollisim-
man suuren avoimuuden.

3. Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssi (UNCTAD)

229. Pääosasto IV on tiiviisti mukana UNCTADin toiminnassa rajoittaviin kauppatapoihin
liittyvien tehtävien osalta. PO IV osallistui kolmanteen Yhdistyneiden Kansakuntien konferenssiin,
jonka tehtävänä oli tarkistaa UNCTADin tällä alalla laatimien säännösten ja periaatteiden kokonaisuut-
ta. 

                                                            

140 Komission kirje D/20500 2 päivänä elokuuta 1995, joka korvaa 22 päivänä helmikuuta 1994 päivätyn komission kirjeen
SG(94) D/2484.
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4. Kansainvälinen yhteistyö

230. Karel Van Miertin vuonna 1994 koolle kutsuma asiantuntijaryhmä, jonka tarkoituksena oli
keskustella kilpailuviranomaisten välisen tiiviimmän yhteistyön mahdollisuuksista, antoi selvityksensä
heinäkuussa 1995141. Ryhmä antoi useita suosituksia. Tarkasteltuaan lyhyesti mahdollisuuksia perustaa
kansainvälinen kilpailuvirasto sekä laatia maailmanlaajuinen kilpailulainsäädäntö, ryhmä torjui ajatukset
todeten, etteivät ne olleet toteutettavissa lyhyellä eivätkä keskipitkällä tähtäyksellä. Sen sijaan se piti
parempana, että ne valtiot laatisivat tarpeelliset kilpailusäännöt, joilla niitä ei vielä ollut. Tätä
silmälläpitäen ryhmä ehdotti, että tältä alalta kokemusta omaavat valtiot avustaisivat asiassa.

Ryhmä antoi ehdotuksen kaksi toimenpidettä yhdistävästä lähestymistavasta. Ensinnäkin se ehdotti
kilpailuviranomaisten välisen yhteistyön vahvistamista syventämällä Yhdysvaltojen kanssa olemassa
olevaa yhteistyötä, mikä ryhmän mielestä oli tärkeintä, sekä laajentamalla muiden valtioiden kanssa
tapahtuvaa kahdenvälistä yhteistyötä.

Toiseksi ryhmä antoi periaatteellisen ehdotuksen monenvälisen yhteistyörakenteen laadinnasta, koska
se uskoo, ettei tiivistetylläkään kahdenvälisellä yhteistyöllä pystytä ratkaisemaan kaikkia kilpailuvira-
nomaisten kohtaamia ongelmia eikä toteuttamaan tehokkaasti kilpailusääntöjä kolmansien maiden
markkinoilla. Monenvälinen sopimus kattaisi kaikki kahdenvälisten sopimusten sisältämät osa-alueet,
joihin lisättäisiin joukko kilpailun vähimmäissääntöjä, sitova myönteisen huomioon ottamisen väline
ja tehokas kiistojenratkaisumenettely.

Heinäkuun 17 päivänä komissio hyväksyi selvityksen esittämisen neuvostolle ja parlamentille aikoen
käynnistää neuvottelut unionin tärkeimpien kumppaneiden kanssa sekä asianomaisten kansainvälisten
järjestöjen piirissä.

Jäsenvaltioiden kilpailuvirastojen pääjohtajien kokouksessa 17 päivänä lokakuuta päätettiin perustaa
työryhmä, joka pohtisi eräiden ryhmän antamien suositusten teknistä puolta.

Tämä selvitys on myös toimitettu Euroopan parlamentille, neuvoston 113 artiklan nojalla nimittämälle
komitealle sekä yhteisön OECD-kumppaneille. Alustavat reaktiot ovat olleet myönteisiä.

                                                            

141 Uuden kauppaa koskevan järjestelmän kilpailupolitiikka: kansainvälisen yhteistyön ja sääntöjen vahvistaminen.
KOM(95) 359 lopull.
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VI - Tiedotuspolitiikka

231. Vuonna 1995 komissio jatkoi kilpailupolitiikan alaa koskevista asioista tiedottamista yleisölle.
Kuten ennenkin, kilpailua koskevista asioista laaditut lehdistötiedotteet muodostivat lähes kolmannek-
sen kaikista komission lehdistötiedotteista. Vaikka PO IV:n tiedotuksen voimavarat ovat erittäin
rajalliset, vastasi se kuluneen vuoden aikana yli tuhanteen yleisön esittämään kysymykseen lähettämällä
asiaa koskevia asiakirjoja tai antamalla hyödyllisiä neuvoja. Voimavarojen vähäisyyden vuoksi on
loppuvuodesta 1995 alkaen useimpiin kyselyihin vastattu vakiokirjeillä, joihin on liitetty ajanmukainen
luettelo kilpailuasioita koskevista yleisölle tarkoitetuista yhteisön julkaisuista142 (sisältäen myös PO
IV:n henkilöstön puheita ja tutkimuksia). PO IV on yhdessä virallisten julkaisujen toimiston kanssa
julkaissut vuonna 1995 useita kilpailulakia koskevia hakuteoksia, kun taas kolme kertaa vuodessa
ilmestyvä EY:n kilpailupolitiikan tiedotuslehti (jonka painos on 17 000 kappaletta) on perustettu alan
päätietolähteeksi. Vuodeksi 1996 on valmisteilla useita uusia julkaisuja ja PO IV suunnittelee tiedonja-
kelua EUROPAn kautta, joka on Euroopan instituutioiden tiedosto World Wide Web:ssä143.

                                                            

142 Lisätietoja ja uusimman luettelon kilpailuasioita koskevista yleisölle tarkoitetuista yhteisön julkaisuista saa osoitteesta
Euroopan yhteisöjen komissio, PO IV tiedotus, C150 00/158, Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles /
Brussel, puh. (+32-2) 295 76 20, telekopio (+32-2) 295 54 37, sähköposti: X400: c=BE; a=RTT; p=CEC; o=DG4;
s=INFO4, Internet-sähköpostiosoite: Info4@dg4.cec.be

143 http://www.cec.lu
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Liite : Kertomuksessa käsitellyt asiat

1. Perustamissopimuksen 85 ja 86 sekä 90 artikla

Asia Kohtanumero

Atlas-Phoenix 57

ATR/BAe 61-62

BASF/Accinauto 36

Brysselin lentokenttä 120

Coapi 89

Gas Interconnector 82

ICG/CCI Morlaix 40,43

Inmarsat-P 59

Lufthansa/SAS 77-78

Omnitel Pronto Italia 109

Organon 37-38

Pelikan/Kyocera 87

TACA 73

Unilever/Mars 40,41

Van Marwijk/FNK-SCK 40,42

Vebacom 111

2. Sulautumien valvonta

Asia Kohtanumero

ABB/Daimler Benz 139

Crown Cork & Seal/Carnaud MetalBox 141

Glaxo/Wellcome 142

Lyonnaise des Eaux/Northumbrian Water 145

Mercedes Benz/Kässbohrer 135,137

Nordic Satellite Distribution 133

Orkla/volvo 140

Perrier 147

Repola/Kymmene 144

RTL/Veronica/Endemol 134

Siemens/Italtel 135-136

Swissair/Sabena 76,143
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3. Valtion tuki

Asia Kohtanumero
Air France 177, 178
Andalusian kehittämisinstituutti 159
AOM 181
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I - Kilpailuoikeus: EY:n perustamissopimuksen 85 ja 86 artikla - EHTY:n
perustamissopimuksen 65 ja 66 artikla

A - Tapausyhteenvedot

1. Kiellot

1.1. Horisontaaliset sopimukset

C.O.A.P.I.

Valituksen seurauksena komissio on tehnyt päätöksen, jolla se velvoittaa Colegio Oficial de Agentes
de la Propiedad Industrialin (C.O.A.P.I.) kumoamaan työjärjestyksensä määräykset, joissa määrätään
siitä, että yhtiökokous vahvistaa pakolliset vähimmäistaksat, ja kumoamaan yhtiökokouksen vuosittain
tekemät päätökset vähimmäistaksoista.

C.O.A.P.I. on espanjalainen teollisuusomaisuuden neuvonantajien ammattikunta, johon kuuluvat kaikki
kyseisen vapaan ammatin harjoittajat kyseisessä jäsenvaltiossa. Se kuuluu yleisen lainsäädännön piiriin,
jossa määritellään "colegiot" (ammattikunnat) lain suojaamiksi ja valtion tunnustamiksi
julkisyhteisöiksi, jotka ovat erillisiä oikeushenkilöitä ja joilla on mahdollisuus toteuttaa tavoitteensa.
Nämä koskevat ammatin harjoittamisen sääntelyä, edustamista yksinoikeudella sekä jäsenten
ammatillisten etujen puolustamista.

Nojautuen tuomioistuimen vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan käsitteeseen yritys
kuuluvat kaikki taloudellista toimintaa harjoittavat yksiköt riippumatta niiden oikeudellisesta muodosta
tai rahoitustavasta, komissio määritteli C.O.A.P.I:n jäsenet yrityksiksi ja C.O.A.P.I:n
perustamissopimuksen 85 artiklassa tarkoitetuksi yritysten yhteenliittymäksi.

Havaitut rikkomukset koskevat C.O.A.P.I:n muille kuin Espanjassa asuville käyttäjille, jotka haluavat
hankkia oikeuden teollisuusomaisuuteen kyseisessä jäsenvaltiossa, tarjoamien palvelujen taksoja sekä
Espanjassa asuville asiakkaille tarjottujen ulkomaan palvelujen vähimmäistaksoja.

Kyseessä ovat rajoitukset, jotka vaikuttavat huomattavasti valtioiden väliseen kauppaan, koska kyseisen
ammattikunnan jäsenillä on yhdessä ulkomaille asettuneille asiakkaille tarjottuihin palveluihin liittyvä
kaupallinen monopoli ja koska Espanjassa oleville asiakkaille tarjottujen palvelujen osalta niillä on
niiden erikoistumisesta ja C.O.A.P.I:n jäseniin liitetystä "merkkikuvasta" johtuen määräävä asema.

Komission arvioi, että vaikka suoritusten laatu on olennainen kilpailutekijä vapaan ammatin
harjoittajien kesken, se ei sovi yhteen hintakilpailun poistamisen kanssa.

Ammattiin pääsyn edellytykset, erityisesti C.O.A.P.I:n jäseniltä vaadittava korkea moraalisten arvojen
taso, ovat heidän suoritustensa laadun riittävä tae. Vähimmäistaksojen yhteinen vahvistaminen ei näin
ollen ole tarpeen heidän suoritustensa laadun takaamiseksi.

Sellaisen yleisen lainsäädännön voimassaolo, joka sallii Espanjan ammattikuntien ohjata vapaiden
ammattien vähimmäistaksoja, ei estä komissiota soveltamasta EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan
1 kohtaa kyseisiin C.O.A.P.I:n päätöksiin. Tuomioistuin on itse asiassa vahvistanut useaan kertaan, että
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se oikeudellinen kehys, johon sopimukset kuuluvat, ei vaikuta perustamissopimuksen kyseisen
määräyksen soveltamiseen.

Tämä komission päätös osoittaa selvästi, että vapaat ammatit eivät kuulu perustamissopimuksen
kilpailusääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle, vaikka kansalliset lait sallisivat niiden rajoittavan
toiminnan.

Sen avulla voidaan lisäksi kehittää kilpailusääntöjen soveltamista vapaisiin ammatteihin sitä mukaa kun
tapauksia ilmenee sekä lopettaa erityisesti hintasopimukset ja tietyt kilpailurajoitukset, jotka eivät ole
tarpeen eettisyyden, ammatillisen arvostuksen, ammatin maineen tai suoritusten laadun turvaamiseksi. 

Dresser / Ingersoll / General Electric / Nuovo Pignone

Dresser Industries, Ingersoll-Rand, General Electric ja Nuovo Pignone ilmoittivat 2 päivänä syyskuuta
1994 kummankin, Dresserin ja Ingersoll-Randin, aikomuksesta hankkia General Electriciltä 12
prosentin vähemmistöosakkuus Nuovo Pignonesta. Sekä Dresser että Ingersoll-Rand ovat
yhteisyritystensä Ingersoll-Dresser Pumpin ja Dresser-Randin kautta Nuovo Pignonen välittömiä
kilpailijoita.

Euroopan komission intervention jälkeen molemmat amerikkalaisyhtiöt, Dresser ja Ingersoll-Rand,
luopuivat suunnitelmistaan olla vähemmistöosakkaina Nuovo Pignonessa, joka on edelleen General
Electricin omistuksessa. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että Dresser-Randin ja Nuovo Pignonen tuotanto
tehdaskaasukompressorialalla on suurin piirtein päällekkäistä. Ne ovat maailmanlaajuisia johtajia
kompressoriteknologiassa. Yhteistyö tällä alalla olisi voinut johtaa liian vahvan aseman saamiseen
eräillä sovellusaloilla, kuten maakaasun siirtämisessä ja jakelussa.

Atlantin ylittävän liikenteen konferenssisopimus (TACA)

Komissio päätti 27 päivänä kesäkuuta 1995 tiedottaa vastaväitteistä 16:lle TACA:n jäsenenä olevalle
laivanvarustamolle ja ilmoittaa näille aikomuksestaan poistaa niiden TACA-sopimuksen ilmoituksen
mukaisesti nauttima monivälinekuljetusten maakuljetusosan hintojen vahvistusta koskeva vapautus
sakoista.

TACA-sopimuksen osapuolet ilmoittivat 5 päivänä heinäkuuta 1994 komissiolle kyseisestä
sopimuksesta neuvoston asetuksen N:o 4056/86 12 artiklan mukaisesti saadakseen EY:n
perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan mukaisen yksittäispoikkeuksen. TACA on korjattu versio
TAA:sta (Atlantin ylittävän liikenteen sopimus). Komissio on tehnyt 19 päivänä lokakuuta 1994
TAA:n kieltävän päätöksen1.

Komissiolle ilmoitettuun TACA-sopimukseen sisältyy hintojen vahvistussopimuksia, joita sovelletaan
Pohjois-Euroopan ja Yhdysvaltojen välisen konttien monivälinekuljetustoiminnan yhteydessä sen
jäsenten yhteisön alueella lastaajille tarjoamien maakuljetusten hintoihin.

Komissio on arvioinut tämäntapaisia maakuljetusalan hintojen vahvistussopimuksia TAA-päätöksen
lisäksi FEFC:tä (Euroopan ja Kaukoidän välinen linjakonferenssi) koskevassa 21 päivänä joulukuuta

                                                            

1 EYVL N:o L 376, 31.12.1994, s. 1
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1994 tekemässään päätöksessä2. Niitä on tutkittu myös yleisemmin kilpailusääntöjen soveltamista
merikuljetukseen käsittelevässä kertomuksessa3, jonka komissio antoi neuvostolle kesäkuussa 1994.

Siinä komissio totesi ensinnäkin, ettei tällaisiin menettelyihin voida soveltaa asetuksella N:o 4056/86
linjakonferensseille myönnettyä ryhmäpoikkeusta, koska se kattaa ainoastaan konferenssien merellä
tapahtuvan toiminnan eikä maalla tapahtuvaa toimintaa.

Seuraavaksi komissio arvioi, että ne rikkovat EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohtaa, eikä
niille voida myöntää 85 artiklan 3 kohdan mukaista tai neuvoston asetuksen N:o 1017/68 5 artiklan
mukaista yksittäispoikkeusta.

Edellä mainitun perusteella komissio on alustavan tarkastelunsa jälkeen sitä mieltä, että TACAn
maakuljetusten hinnat vahvistavat sopimukset rikkovat vakavasti ja selvästi 85 artiklan 1 kohtaa, eikä
niihin voida soveltaa EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan mukaista yksittäispoikkeusta.

Koska sakoista vapautuksen poistamiseksi vaadittavat edellytykset täyttyvät, komission mielestä on
tarpeen aloittaa tällainen menettely antamalla tiedoksi vastaväitteet sekä ilmoittamalla TACAn jäsenille
aikomuksesta aloittaa menettely.

Van Marwijk e.a./FNK, SCK

Asianosaiset osapuolet

FNK (Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) on siirrettäviä nostureita vuokraavien
alankomaalaisten yritysten yhteenliittymä. Sen säännöissä määritelty tavoite on valvoa erityisesti
FNK:n jäseninä olevien nosturivuokraamojen etua ja edistää jäsenten välistä yhteydenpitoa ja
yhteistyötä sanan laajimmassa merkityksessä. Vuoden 1994 puolivälissä yhteenliittymään kuului 196
jäsentä.

SCK (Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf) perustettiin FNK:n aloitteesta vuonna 1984 takaamaan
hyväksymisjärjestelmän avulla nosturinvuokraustoiminnassa vuokrattavien nostureiden ja laitteiden
laatu, samoin kuin osallisina olevien yritysten ja niiden henkilökunnan ja rakennusten laatu. Vuoden
1994 puolivälissä SCK:hon osallistui 190 yritystä, joista useimmat olivat myös FNK:n jäseniä.

Valituksen tehneet osapuolet ovat yrityksiä, jotka vuokraavat siirrettäviä nostureita. Kun valitus tehtiin,
yksikään niistä ei ollut FNK:n jäsen tai liittynyt SCK:hon. Valittajien mukaan niille aiheutuu
huomattavaa vahinkoa siitä, että SCK:n jäseniä on kielletty vuokraamasta nostureita niiltä.

Kyseessä olevat markkinat

Siirrettäviä nostureita käytetään ensisijaisesti rakennusalalla, petrokemian teollisuudessa ja
kuljetusalalla. Nosturinvuokraustoiminnassa ylimääräisiä nostureita vuokrataan laajamittaisesti muilta
nostureiden vuokraajilta laitteiston järkeistämisen ja kapasiteetin tehokkaan käytön vuoksi. Ilmoituksen
aikaan Alankomaissa oli FNK:n mukaan noin 350 nosturivuokraamoa, joiden yhteinen liikevaihto oli
noin 450 miljoonaa ecua. Vuonna 1990 tehdyn riippumattoman alaa koskevan tutkimuksen mukaan
FNK:n jäsenten ja SCK:n todistuksen haltijoiden markkinaosuus oli arviolta 78 prosenttia. FNK ja

                                                            

2 EYVL N:o L 378, 31.12.1994, s. 17
3 SEC(94) 933 lopull. komission 8 päivänä kesäkuuta 1994 hyväksymä. 
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SCK arvioivat, että niiden markkinaosuus vuonna 1992 oli noin 51 prosenttia. Kuljetusvaikeuksien
vuoksi useimmat nosturit toimivat FNK:n mukaan noin 50 kilometrin säteellä, mikä rajoittaisi muista
jäsenvaltioista peräisin olevien yhtiöiden Alankomaiden markkinat Belgian ja Saksan rajojen lähellä
sijaitseville alueille.

Perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan rikkominen

FNK

Kansallisen tuomioistuimen helmikuussa 1992 tekemään päätökseen asti FNK:n säännöissä vaadittiin
jäseniä perimään "kohtuulliset" taksat nostureiden vuokraamisesta ja noudattamaan FNK:n laatimia
yleisiä ehtoja, mukaan lukien hintoihin liittyviä määräyksiä. Jos jäsen toimii FNK:n sääntöjen
vastaisesti, voi seurauksena FNK:n sääntöjen mukaan olla erottaminen. FNK julkaisi
kustannuslaskelmia ja suositteli niihin perustuvia taksoja. Tietyntyyppisiä nostureita vuokraavat
yritykset neuvottelivat säännöllisesti näistä suositustaksoista ja taksoista, joita nosturivuokraamot
perivät toisiltaan ylimääräisten nostureiden vuokraustoiminnassa. FNK osallistui näihin neuvotteluihin.
Yhteiset suositushinnat, joita käytännössä noudatettiin tai ei noudatettu, mahdollistavat kilpailijoiden
hinnoittelupolitiikan ennustamisen kohtuullisella varmuudella. Suositushintajärjestelmä kuuluu
komission päätösten ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti perustamissopimuksen
85 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. 

SCK

SCK:n järjestelyt estivät SCK:hon kuuluvia yrityksiä vuokraamasta ylimääräisiä nostureita yrityksiltä,
jotka eivät kuuluneet SCK:hon, niin sanottu "inhuurverbod". Tätä sääntöä rikkoneet osallistujat
erotettiin järjestelmästä. Kielto ei pelkästään rajoittanut järjestelmään liittyneiden yritysten
toimintavapautta ja siten niiden välistä kilpailua, vaan se myös esti merkittävästi kolmansien
osapuolten pääsyä Alankomaiden markkinoille. Muissa jäsenvaltioissa perustetut yritykset suljettiin
tehokkaasti ulkopuolelle SCK:n järjestelmään osallistumiselle asettamilla vaatimuksilla. SCK:n
hyväksyntäjärjestelmä ei missään tapauksessa ole täysin avoin eikä siinä sallita muiden järjestelmien
hyväksymien vastaavanlaisten takuiden hyväksymistä. Tämän perusteella ylimääräisten nostureiden
vuokraamista koskeva kielto kuuluu 85 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Koska SCK:lla on
huomattavat markkinaosuudet, vaikutukset markkinoiden kilpailurakenteeseen olivat tuntuvat. 

SCK poisti kiellon vasta kun Alankomaiden tuomioistuimen tekemässä välipäätöksessä lokakuussa
1993 määrättiin se tekemään niin. Kansallisen tuomioistuimen tekemän päätöksen oli tarkoitus olla
voimassa siihen asti kunnes komissio tekee asiassa lopullisen päätöksen.

Menettely ja päätelmät

FNK:n ja SCK:n vuoden 1992 alussa tekemistä ilmoituksista aiheutunut vapautus sakoista peruttiin
asetuksen N:o 17 15 artiklan 6 kohdan mukaisesti 13 päivänä huhtikuuta 1994 tehdyllä komission
päätöksellä 94/272/EY4, jossa todettiin, että "inhuurverbod" kuului 85 artiklan 1 kohdan
soveltamisalaan eikä 85 artiklan 3 kohdan poikkeusta voitaisi myöntää, koska rikkominen ei ainakaan
ollut välttämätön. Sen vuoksi 85 artiklan 1 kohdan mukaista päämenettelyä jatkettiin. Päämenettelyyn
liittyvä tiedonanto komission vastaväitteistä lähetettiin lokakuussa 1994 ja kirjallisessa vastauksessaan
FNK ja SCK luopuivat oikeudestaan kuulemiseen.

                                                            

4 EYVL N:o L 117, 7.5.1994, s. 30
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Päätöksessä todetaan, että FNK sovelsi suositushintajärjestelmää melkein 12 vuotta ja että SCK sulki
nostureiden vuokrausmarkkinat Alankomaissa ja Alankomaiden lähistöllä kieltämällä osallistujiaan
vuokraamasta ylimääräisiä nostureita järjestelmän ulkopuolisilta. Nämä rikkovat 85 artiklan 1 kohtaa
eikä 85 artiklan 3 kohdan nojalla voida myöntää poikkeusta. "Inhuurverbod" on arvioitu sen
oikeudellisessa ja taloudellisessa yhteydessä, erityisesti sen hyväksymisjärjestelmän perusteella, jonka
osa se on ja joka ei täyttänyt avoimuutta ja muiden vastaavan laatuisten takausjärjestelmien
hyväksyntää koskevia edellytyksiä. Päätöksessä vaaditaan FNK:ta ja SCK:ta lopettamaan rikkominen,
jos ne eivät jo ole tehneet niin, ja määrätään sakkoja molemmille.

1.2 Vertikaaliset sopimukset

BASF/Accinauto

Komissio määräsi 12 päivänä heinäkuuta 1995 tekemällään päätöksellä, jonka mukaan kyseiset yhtiöt
olivat rikkoneet EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohtaa, 2,7 miljoonan ecun sakot
saksalaiselle autojen korjausmaalien valmistajalle BASF Lacke+Farbenille (BASF L+F), joka on
BASF-konsernin tytäryhtiö, sekä 10 000 ecun sakot SA Accinautolle, jolla on tuotteen jakelun
yksinoikeus Belgiassa ja Luxemburgissa.

Kyseinen menettely aloitettiin, kun kaksi brittiläistä autojen korjausmaalaukseen tarkoitettujen Glasurit-
merkkisten tuotteiden rinnakkaistuojaa teki valituksen. Valituksessaan he esittivät, että belgialainen
yksinoikeudella toimiva jakelija, jolta he hankkivat Glasurit-tuotteensa, oli lopettanut kaikki toimitukset
kesällä 1990 BASF L+F:n puututtua asiaan.

Komission BASF L+F:ssä, BASF Coatings & Inksissä (BASF-yhtymän tytäryhtiö ja Glasurit-tuotteiden
jakelija Yhdistyneessä kuningaskunnassa) ja belgialaisella jakelijalla suorittamien tutkimusten jälkeen
komissio totesi, että yksinoikeudella toimivan jakelijan sopimukseen perustuva velvoite "välittää kaikki
oman yksinoikeusalueensa ulkopuolelle sijoittautuneiden asiakkaiden tilaukset BASF L+F:lle" rajoitta
kilpailua. Velvoitteesta seuraa erityisesti, että tavaroiden toimittamisesta muiden jäsenvaltioiden
rinnakkaisille maahantuojille ei päätä yksinoikeudella toimiva jakelija vaan BASF L+F.

Sopimuksen tällaisen tulkinnan vahvistaa osapuolten kauppasuhteissa vakiintunut soveltaminen:
- maaliskuussa 1986 belgialainen yksinoikeudella toimiva jakelija sai BASF L+F:ltä "erikoisluvan"

aloittaa toimitukset valituksen tehneelle osapuolelle,
- kesäkuussa 1989 BASF L+F pyysi yksinoikeudella toimivaa jakelijaansa olemaan enää viemättä

tuotteita ja näin ollen lopettamaan BASF L+F:n alun perin salliman viennin,
- yksinoikeudella toimiva jakelija ei noudattanut kieltoa olla enää toimittamatta valituksen tehneelle

osapuolelle tuotteita heinäkuusta 1989 toukokuun 1990 loppuun. Tämän jälkeen se on noudattanut
sopimukseen perustuvaa kieltoa rajoituksetta.

Määrittäessään sakkojen määrää komissio katsoi, että rikkomus on luonteeltaan sellainen, että se
vaarantaa perustamissopimuksen yhden perustavoitteen eli sisämarkkinoiden yhdentymisen. Moitittuja
toimia pidettiin näin ollen yhteisöoikeuden vakavina rikkomuksina.

Belgialaiselle yksinoikeudella toimivalle jakelijalle määrätyn sakon suuruudessa on otettu huomioon
se, että jakelija on taloudellisesti riippuvainen BASF L+F:stä, ja että viimeksi mainittu on käyttänyt
tätä riippuvuutta hyväkseen omien taloudellisten etujensa ajamiseksi.
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Dunlop Slazenger/Newitt a.o. (All Weather Sports)

Komission kannan mukaan jokainen yhtiö, joka ottaa haltuunsa sellaisen yhtiön kaikki tai
käytännöllisesti katsoen kaikki toiminnat, joka on syyllistynyt sakoilla rangaistavaan rikkomukseen,
tulee vastuulliseksi sakoista. CFI:n 28 päivänä huhtikuuta 1994 tekemän päätöksen (asia T-38/92)
jälkeen komissio totesi, että All Weather Sports Benelux tuli vastuulliseksi sakoista All Weather Sports
BV:n rikottua 85 artiklan 1 kohtaa (katso 18 päivänä maaliskuuta 1992 tehty komission päätös, EYVL
N:o L 131, s. 32), koska ensin mainittu oli ottanut haltuunsa All Weather Sports BV:n toiminnan.
Koska kuitenkin kävi ilmi, että All Weather Sports Benelux oli tällä välin lopettanut kokonaan
toimintansa eikä sillä ollut varallisuutta, komissio päätti olla jatkamatta menettelyä.

1.3 Määräävään markkina-aseman väärinkäyttö

Irish Continental Group v./ CCI Morlaix

Irlantilaisen lauttaliikennöitsijän, Irish Continental Groupin, valituksen vuoksi komissio määräsi 16
päivänä toukokuuta 1995 väliaikaisia toimenpiteitä Ranskan Bretagnessa sijaitsevaa Morlaix'n kauppa-
ja teollisuuskamaria kohtaan. Komissio katsoi olevan selvää, että kauppakamari oli käyttänyt väärin
määräävää asemaansa Bretagnessa sijaitsevan Roscoffin sataman hoitajana kieltäessään ICG:ltä sataman
palvelujen käytön vastoin EY:n perustamissopimuksen 86 artiklaa ja että hakijalle aiheutuisi vakavaa
ja korvaamatonta vahinkoa. Komissio määräsi CCI:n antamaan ICG:lle pääsyn Roscoffin satamaan
viimeistään 10 päivänä kesäkuuta 1995 (tai milloin osapuolet muutoin sopivat).

ICG pyysi CCI Morlaix'lta pääsyä Roscoffiin marraskuussa 1994 aloittaakseen lauttaliikenteen Irlannin
ja Bretagnen välillä toukokuussa 1995. Osapuolet olivat neuvottelujen jälkeen periaatteessa sopineet
pääsystä Roscoffiin viimeistään 16 päivänä joulukuuta 1994 27 päivänä toukokuuta 1995 alkavaa
kautta varten, ja myös purjehdusaikatauluista ja useista teknisistä seikoista oli sovittu.

Joulukuussa 1994 tehdyn periaatepäätöksen jälkeen ICG ilmoitti vuoronsa Roscoffiin ja alkoi ottaa
vastaan varauksia. Kuitenkin tammikuussa 1995 CCI Morlaix ilmoitti toivomuksestaan lykätä
neuvotteluja.

Kun ICG oli valittanut komissiolle, käytiin jatkoneuvotteluja, mutta osapuolet eivät päässeet
sopimukseen.

Komissio päätti, että CCI Morlaix'n toiminta merkitsee selvästi perusteetonta kieltäytymistä palvelujen
tarjoamisesta.

Roscoffin satama on ainoa satama, joka voi tarjota asianmukaiset satamapalvelut Ranskassa Bretagnen
ja Irlannin väliselle lauttaliikenteelle, mikä vuonna 1994 merkitsi noin 100 000 matkustajan
markkinoita. Päätöksentekohetkellä ainoastaan yksi lauttayhtiö, Brittany Ferries, liikennöi Irlannin ja
Bretagnen välillä.

Väliaikaiset toimenpiteet velvoittivat CCI Morlaix'n ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin ICG:n
päästämiseksi Roscoffin satamaan 10 päivästä kesäkuuta 1995 kesäkauden loppuun, kunnes komission
lopullinen päätös asiasta tehdään. Osapuolet tekivät kuitenkin myöhemmin viiden vuoden sopimuksen
14 päivästä kesäkuuta 1995, ja ICG perui valituksensa.

Väliaikaiset toimenpiteet eivät ole perusteltuja vain uuden yrittäjän markkinoille pääsyn
varmistamiseksi. Tässä tapauksessa komissio oli sitä mieltä, että Irish Ferriesille oli uskoteltu, että se
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voisi aloittaa liikennöinnin, ja että CCI Morlaix oli mitä suurimmassa määrin vastuussa näin
syntyneestä tilanteesta.

2. Hyväksynnät

2.1 Horisontaaliset sopimukset

a) Strategiset liittoutumat

Atlas/Phoenix5

Vuoden 1995 aikana komissio on päässyt loppuvaiheeseen tarkastelussaan, joka koskee 17 artiklan
mukaisesti virallisesti ilmoitettua televiestintäalan toista strategista liittoutumaa, jossa ovat mukana
Ranskan ja Saksan telelaitokset (TO:t), France Telecom (FT) ja Deutsche Telekom (DT) sekä US
Sprint Corporation. Ensimmäinen komissiolle ilmoitettu strateginen liittoutuma, eli British
Telecommunicationsin ja US MCI Corporationin välinen CONCERT-yhteisyritys, hyväksyttiin
komission virallisella päätöksellä vuonna 19946. FT:n, DT:n ja Sprintin tekemät järjestelyt ilmoitettiin
kahtena erillisenä, mutta toisiinsa kytkettynä liiketoimena, eli 16 päivänä joulukuuta 1994 ilmoitettuina
ATLAS-sopimuksina ja 29 päivänä kesäkuuta 1995 ilmoitettuina PHOENIX-sopimuksina. Kumpaakin
liiketointa pidettiin rakenteellisena yhteisyrityksenä, joka edellyttää nopeutettua käsittelyä.

ATLAS muodostaa yhteisyrityksen, josta France Telecom (FT) ja Deutsche Telekom (DT) omistavat
kumpikin 50 prosenttia, ja jonka välityksellä DT ja FT osallistuvat PHOENIX-liiketoimeen. ATLAS-
hanke toimii kahdella tasolla: Brysselissä perustettava holding-yhtiö Atlas S.A. merkitään
kaupparekisteriin Belgian lain mukaisena "société anonyme"-osakeyhtiönä. Atlas S.A:lla on kolme
toimivaa tytäryhtiötä, yksi Ranskassa (Atlas France), yksi Saksassa (Atlas Germany) ja yksi muuta
Eurooppaa varten. Sekä Euroopan-laajuisesti että kansallisella tasolla ATLAS tähtää
lisäarvotelepalvelujen kaksille eri tuotemarkkinoille: kehittyneiden yritysten telepalvelujen
markkinoille (datapalvelut, lisäarvosovelluspalvelut kuten sanomanvälitys ja videoneuvottelut,
älyverkkopalvelut ja integroidut VSAT-palvelut) sekä standardisoitujen hitaiden
pakettiverkkopalvelujen markkinoille.

PHOENIX-sopimuksiin sisältyy kaksi suurta liiketointa: (i) sekä FT että DT hankkivat kummatkin
noin 10 prosentin osakkuuden Sprintistä, ja (ii) ATLAS ja Sprint perustavat PHOENIX-yhteisyrityksen
tehostettujen ja maailmanlaajuisten lisäarvotelepalvelujen tarjoamiseksi. PHOENIXin tavoittelemat
markkinat ovat erityisesti (i) maailmanlaajuiset ja alueelliset kehittyneiden yritysten telepalvelujen
markkinat, (ii) maailmanlaajuiset matkailijoille tarkoitettujen palvelujen, kuten puhelinkorttien,
markkinat sekä (iii) verkko-operaattorin palvelujen markkinat, esimerkiksi ohjelmansiirtokapasiteetin
vuokraus ja siihen liittyvien palvelujen tarjoaminen kolmansille teleliikenneoperaattoreille
kansainvälisillä markkinoilla.

ATLAS- ja PHOENIX-järjestelyt, sellaisina kuin niistä on ilmoitettu, herättivät monenlaisia kilpailua
koskevia epäilyksiä, jotka liittyivät erityisesti liiketoimien EU-kumppaneiden kotimarkkinoihin, missä
FT:llä ja DT:llä on lainmukainen ja käytännössä määräävä asema useiden telepalveluiden ja verkon
tarjoamisen osalta. Ilmoitusmenettelyn aikana näitä epäilyksiä käsiteltiin joko tekemällä muutoksia
alkuperäisiin sopimuksiin tai osapuolten komissiolle antamina sitoumuksina. Ranskan ja Saksan

                                                            

5 Phoenix-liiketoimi on nyt nimeltään Gobal One
6 27 päivänä heinäkuuta 1994 tehty komission päätös, EYVL N:o L 223, 27.8.1994, s. 36
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telepalvelumarkkinoiden vapautumisen yleinen taso on myös ratkaiseva tekijä komission arvioidessa
ilmoitettuja liiketoimia, ja kyseisten maiden hallitusten sitoumukset olivat ennakkoehtona sille, että
komissio harkitsi ottavansa myönteisen kannan sopimuksiin.

Osapuolet sekä Ranskan ja Saksan hallitukset antoivat seuraavat erityiset sitoumukset sekä
yleissitoumukset, jotta komissio saattoi aloittaa virallisen menettelyn, jonka tarkoituksena oli
myönteisen päätöksen tekeminen:

- Ranskan ja Saksan hallitukset sitoutuivat tekemään kaiken voitavansa vapauttaakseen
vaihtoehtoisen televerkon vapaiden televiestintäpalvelujen tarjoamiseksi, esimerkiksi ei yleisen
puhelintoiminnan 1 päivään heinäkuuta 1996 mennessä, ja vapauttaakseen täysin kaikki
telepalvelut, mukaan lukien yleisen puhelintoiminnan sekä verkon 1 päivään tammikuuta 1998
mennessä;

- Ranskan ja Saksan yleiset kytkentäiset dataverkot, Transpac ja Datex-P, pysyvät
televiestintämarkkinoiden täydelliseen vapauttamiseen asti, jonka on suunniteltu tapahtuvan 1
päivään tammikuuta 1998 mennessä, erillään France Telecomin ja Deutsche Telekomin
perustamasta ATLAS-yhteisyrityksestä;

- France Telcom ja Deutsche Telekom sopivat antavansa ja pitävänsä pääsyn kotimaansa yleiseen
kytkentäiseen dataverkkoon tasapuolisin ja avoimin perustein kaikille sellaisille palvelujen
tuottajille, jotka tarjoavat hitaita datapalveluja (X.25); tasapuolisen pääsyn turvaamiseksi myös
tulevaisuudessa osapuolten sitoumus koskee myös jokaista yleisesti sovellettavaa standardisoitua
yhdysliikenneprotokollaa, jolla voidaan muuttaa tai korvata nykyinen standardi tai joita voidaan
soveltaa sen ohella;

- France Telecom ja Deutsche Telekom sopivat olevansa myöntämättä ristikkäistä tukea;
ristiintukemisen estämiseksi kaikki ATLAS- ja PHOENIX-hankkeiden mukaisesti perustettavat
yksiköt perustetaan omiksi yksiköikseen erilleen emoyhtiöistä, ja niissä tehdään säännöllisesti
tavanomainen tilintarkastus sen varmistamiseksi, että näiden yksiköiden sekä France Telecomin
ja Deutsche Telekomin väliset liiketoimet hoidetaan selvästi erillään toisistaan;

- France Telecom lupaa myydä INFO AG -tytäryhtiönsä, joka on Datex-P:n tärkeä kilpailija Saksan
dataverkkopalvelujen markkinoilla.

Joulukuussa 1995 julkaistiin virallisessa lehdessä 19 artiklan 3 kohdan mukainen ilmoitus, jossa
kuvailtiin yksityiskohtaisesti ilmoitetut järjestelyt sekä osapuolten ja hallitusten tekemät muutokset ja
sitoumukset ja jossa pyydettiin niitä kolmansia osapuolia, joita asia koskee, esittämään
huomautuksensa. Asiassa annetaan lopullinen päätös, jossa otetaan huomioon kyseiset huomautukset,
vuoden 1996 puolivälissä.

b) Yhteisyritykset ja muut yhteistyömuodot

Sony / Philips / Matsushita - minilevyt (MD)

Sony Corporation ilmoitti elokuussa 1994 komissiolle poikkeuksen tai puuttumattomuustodistuksen
saamista varten joukon patenttilisenssiä koskevia sopimuksia, jotka liittyvät Minidiscs (MD) System -
minilevyjärjestelmän kehittämiseen ja käyttöön; kyseessä on uusi kannettava äänijärjestelmä, jossa on
tallennusmahdollisuus. Se koostuu ohjelmistosta, johon kuuluu toisto - ainoastaan optisten levyjen
("Premastered MD Discs") ja tallennuskelpoisten magneto-optisten levyjen ("Recordable MD Discs"),
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sekä laitteistosta, johon kuuluvat MD-soittimet (joilla on mahdollista soittaa ainoastaan esitallennettuja
ja tallennuskelpoisia MD-levyjä) sekä MD-tallentimet (joilla on mahdollista tallentaa
tallennuskelpoisille MD-levyille ja soittaa esitallennettuja ja tallennuskelpoisia MD-levyjä).

Muut pääasialliset sopimusosapuolet ovat Philips International BV ja Matsushita Electric Industrial
Company Ltd.

Vaikka sopimuksiin sisältyi perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan sovellusalaan kuuluvia
kilpailunrajoituksia, eli patenttien ja tietotaidon yhdistämistä ja ominaisuuksien standardisointia,
komissio otti kannan, jonka mukaan 85 artiklan 3 kohdan mukaisen poikkeuksen myöntämiselle oli
riittävät perusteet.

Komissio ilmoitti Sonylle 3 päivänä heinäkuuta 1995 hallinnollisella kirjeellään, että poikkeukseen
vaadittavat perusteet täyttyvät.

Aspen (Elf Atochem / Union Carbide Corporation)

Union Carbide Corporationin ja Elf Atochemin välisen yhteisyrityksen Aspenin perustaminen on
hyväksytty hallinnollisella kirjeellä. Yhteisyritys toimii erikoispolyeteenihartsien ja -seosten alalla.

Toimen avulla osapuolet siirtävät eräitä Euroopan erikoispolyeteenituotealan osiaan, erityisesti
säkeislangat ja kaapelit sekä valkoiset seosasteet, yhteisyritykseen.

UCC:n osalta toimella korvataan Euroopan markkinoille suuntautunut säkeislanka- ja
kaapelisovellutuksiin tarkoitettujen erikoispolyeteenituotteiden tuonti. Elf Atochem puolestaan siirtää
säkeislanka- ja kaapelitoimintansa Aspeniin. Yhteisyrityksestä tulee näiden erikoistuotteiden täyden
palvelun toimittaja.

Elf Atochem siirtää myös osan toiminnastaan Ranskan Gonfrevilleen ja voi näin hyödyntää "Unipol" -
teknologiaa ja UCC:n lisenssoimaa "säkeislanka ja kaapeli" -tuotteiden teknologiaa. Yhteisyritys voi
myös käyttää lisäksi Elf Atochemin lisenssillä sen teknologiaa tiettyjen polyeteenierikoistuotteiden
osalta.

Kyseisten tuotteiden markkinointi jaetaan emoyhtiöille, jotka toimivat edustajina. UCC markkinoi
tuotteita, jotka liittyvät säkeislanka- ja kaapelialaan, kun taas Elf Atochem markkinoi kaikkia muita
tuotteita, mukaan lukien eräät yhteisyrityksen valmistamat massapolyeteenit, joita ei tarvita
erikoistuotteisiin.

Komissio kiinnitti huomiota kysymykseen, vähenisikö kilpailu todennäköisesti polyeteeniteknologian
lisenssimarkkinoilla toimenpiteen vuoksi. Vaikka todettiin, että Elf Atochem olisi voinut myöhemmin
kilpailla UCC:n kanssa näillä markkinoilla, pidettiin tätä todennäköisyyttä epävarmana ja pienenä ja
näin ollen kilpailua edistävät vaikutukset polyeteenimarkkinoilla olivat huomattavasti merkittävämmät
kuin kaikki merkitykselliset vaikutukset lisenssimarkkinoilla. 

Hallinnollinen kirje lähetettiin 3 päivänä huhtikuuta 1995, ja siinä todettiin, että sopimukset täyttävät
perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan poikkeuksen edellytykset.
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General Electric Plastics / BASF

Komissio sai 6 päivänä tammikuuta 1995 ilmoituksen General Electric Plastics b.v:n ja BASF
Aktiengesellschaftin suunnittelemasta yhteisyrityksestä, joka tuottaisi polybuteenitereftalaattia (PBT),
hartsina olevaa polymeeriä, joka on sekoitettujen ja sekoitemuoviaineiden valmistuksessa käytettävä
välituote, joka on tarkoitettu auto-, sähkö- ja elektroniikka- sekä teollisuuslaitesovelluksiin.

Yhteisyrityksen on tarkoitus toimia BASFin nykyisissä tiloissa Schwarzheidessa, ja BASF tarjoaa sille
palvelujaan. BASF ja GEPE hoitavat laitosta yhdessä siten, että kumpikaan osapuoli ei joudu
epäedulliseen asemaan tehtaan sijainnin vuoksi. Valvontaa järjestetään BASFin yhteisyritykselle
tarjoamien palvelujen kilpailukyvyn takaamiseksi, jotta ne ovat suurin piirtein yhtenäiset GEPEn
muiden laitosten kanssa. Jotta kumpikaan osapuoli ei joutuisi vastaamaan ylimääräisistä
kuljetuskustannuksista, ne jaetaan tasan emoyhtiöiden kesken. Arvioidut kokonaiskustannukset
arvioidaan kaiken kaikkiaan pienemmiksi kuin tuotteen arvo.

Lisäksi kummallakaan osapuolella ei ole sellaista asemaa, että se voisi rajoittaa laitoksen
vähimmäiskapasiteetin kasvua tai että sitä voitaisiin estää käyttämästä laitosta enemmän kuin
ennakoidun toimintasuhteen verran. Tällä tavoin kumpikin osapuoli voi muuttaa kapasiteettia ilman
toisen osapuolen suostumusta ja vastata näin kysynnän vaihteluun, joka ei vaikuta molempiin
osapuoliin samalla tavoin.

Tällaisen joustavan järjestelyn ansiosta kumpikin osapuoli voi investoida lisäkapasiteettiin, mikä ei
välttämättä onnistuisi, jos molemmat toimisivat yksin. Järjestely täyttää näin ollen edellytykset
perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan mukaiseen poikkeukseen, ja hallinnollinen kirje lähetettiin
näin ollen 23 päivänä toukokuuta 1995.

Sovereign Exploration

Komissio sai 31 päivänä elokuuta 1994 ilmoituksen yhteisyrityksestä, jolla Northern Electric plc
tytäryhtiönsä Northgasin välityksellä ja Neste Production Ltd perustivat Sovereign Exploration Ltd:n,
joka käyttää kahtatoista Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen myöntämää kaasulisenssiä.

Northern on tulossa kyseisille markkinoille ensimmäistä kertaa, ja Neste on vakiinnuttanut asemansa
Pohjanmeren öljyn- ja kaasunetsinnässä. Northern toimii sähkönhankinta- ja jakeluteollisuudessa
pääasiassa Yhdistyneen kuningaskunnan pohjoisosissa. Se pyrkii laajentamaan toimialaansa
kaasunhankintateollisuuteen ja varmistamaan toimituksensa päästäkseen kyseisille markkinoille.

Lisenssinalaisella alueella on määrätty etsintärajoituksia yhteisyrityksen eduksi. Molemmat emoyhtiöt
luovat markkinat kaasuntoimituksille ja saavat riittävän määrän laajentaakseen kaasun vähittäismyynti-
ja jakelumarkkinoita sekä parantaakseen niiden kilpailukykyä.

Komissio totesi, että tällaiset sopimukset, kun otetaan huomioon valtioiden väliset kaasuputkien ja
muiden voimayhteyksien suunniteltu rakentaminen, voivat vaikuttaa huomattavasti yhteisön samoin
kuin Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Ilmoitus julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä 8 päivänä marraskuuta 1994. Tapauksen
käsittely lopetettiin 9 päivänä tammikuuta 1995 päivätyllä hallinnollisella kirjeellä.
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Exxon/Hoechst

Exxon- ja Hoechst-yhtiöt ilmoittivat komissiolle vuonna 1994 polypropeenin tuotantoon tarkoitetun
metalloseeniin perustuvan uuden katalyysimenetelmän kehittämiseksi ja markkinoille tuomiseksi
tekemästään tutkimus- ja kehityssopimuksesta.

Tämä kahden vuoden pituinen, uusittavissa oleva, sopimus on jatkoa vuonna 1992 alkaneelle yhteiselle
ohjelmalle, joka koski katalysaattorituotantoa varten perustettua pilottiyritystä.

Sopimuksessa määritellään yritysten välisen yhteistyön säännöt katalysaattorin ja sitä vastaavan
teknologian kehittämiselle polypropeenin markkinoille tuomista varten. Siinä myös vahvistetaan
kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet henkistä omaisuutta koskevien sääntöjen osalta.

Komissio oli sitä mieltä, että tutkimus- ja kehittämissopimuksiin sovellettavaa poikkeusasetusta N:o
418/85 voidaan soveltaa kyseiseen sopimukseen. Komissio arvioi, että asetuksen 4 ja 5 artiklaa voitiin
soveltaa lausekkeisiin, eikä sopimuksessa ollut asetuksen 6 artiklassa tarkoitettua lauseketta, joka olisi
jättänyt sopimuksen asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Yrityksille lähetettiin hallinollinen kirje,
jolla asia postettiin käsittelystä. 

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Belgian välinen Interconnector-kaasuputki

Euroopan yhdeksän johtavan kaasuyhtiön yhteisyritys Yhdistyneen kuningaskunnan ja Belgian välisen
merenalaisen kaasunsiirtoputken rakentamiseksi ja käyttämiseksi hyväksyttiin 17 päivänä toukokuuta
1995 lähetetyllä hallinnollisella kirjeellä.

Komissio arvioi maaliskuussa 1995 ilmoitetun yhteisyrityksen luonteeltaan rakenteelliseksi
yhteistyöksi, minkä vuoksi se käsiteltiin nopeutetun menettelyn mukaisesti. Virallisessa lehdessä
julkaistiin ilmoitus, jossa pyydettiin lausuntoja niiltä, joita asia koskee. Yhtään vastalausetta ei esitetty.

Interconnector on korkeapaineinen kaasuputki, jonka toiminta on tarkoitus aloittaa lokakuussa 1998
ja joka yhdistää Bactonin (Yhdistynyt kuningaskunta) ja Zeebruggen (Belgia) ja on näin ollen
ensimmäinen Yhdistyneen kuningaskunnan ja mantereen välinen yhteys kaasumarkkinoilla. Esiintyneen
kysynnän vuoksi putki on suunniteltu teknisesti ensisijaisesti yksisuuntaiseen kaasunsiirtoon ("forward
flow"), esimerkiksi kaasun siirtämiseen pohjoisesta (Yhdistynyt kuningaskunta) etelään (Belgia), ja sen
kapasiteetti on 20 miljardia kuutiometriä vuotta kohden, mutta sillä voidaan alusta alkaen siirtää 8,5
miljardia kuutiometriä kaasua toiseenkin suuntaan ("reverse flow"), esimerkiksi etelästä pohjoiseen.
Tätä "reverse flow"-kapasiteettia on mahdollista lisätä aina putken kokonaissiirtokapasiteettiin asti
lisäinvestoinneilla, erityisesti sijoittamalla pumppauslaitteistoa Zeebruggeen. Lisäinvestointien
rahoituksesta vastaavat ne siirtäjät, jotka haluavat kyseistä "reverse flow"-kapasiteettia. Yhteisyrityksen
säännöissä määrätään, ettei millekään alkuperäiselle tai tulevalle luovutuksen saaneelle siirtäjille voida
myöntää suurempaa "reverse flow"-oikeutta kuin mitä hänen "forward flow"-oikeutensa on, jotta
epäoikeudenmukaiselta tuelta vältyttäisiin.

Ilmoitettuun yhteisyritysjärjestelyyn johtanut toiminta oli avointa ja julkista. Hankkeesta tiedotettiin
julkisuudessa laajasti, ja kaikkia asiasta kiinnostuneita yrityksiä pyydettiin osallistumaan. Mikään ei
viittaa siihen, että miltään asiasta kiinnostuneelta kaasuyhtiöltä olisi estetty mahdollisuus osallistua
Interconnectoriin merkitsemällä itselleen osakkeita (rahoitettavat osakkeet) ja/tai putken
siirtokapasiteettia. Kaikki lopulliset yhteisyritykseen osallistujat merkitsivät samaan aikaan osakkeita
ja kapasiteettia seuraavassa suhteessa:
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Amerada Hess 5 % osakkeista ja 5 % kapasiteetista
BP 10 % osakkeista ja 10 % kapasiteetista
British Gas 40 % osakkeista ja 40 % kapasiteetista
Conoco 10 % osakkeista ja 10 % kapasiteetista
Distrigaz 5 % osakkeista ja 5 % kapasiteetista
Elf 10 % osakkeista ja 10 % kapasiteetista
Gazprom 10 % osakkeista ja 10 % kapasiteetista
National Power 5 % osakkeista ja 5 % kapasiteetista
Ruhrgas 5 % osakkeista ja 5 % kapasiteetista.

Hankkeen rahoitus turvataan "take-or-pay" -maksuin, jotka liittyvät vastaaviin "forward flow"-
oikeuksiin ja (toistaiseksi rajoitettuun) "reverse flow"-kapasiteettiin ja jotka yhdeksän yhteisyritykseen
osallistujaa maksaa, kukin yhteisyritys Interconnector UK Ltd:n kanssa itsenäisesti tekemänsä
siirtosopimuksen mukaisesti.

Komissio piti hanketta kokonaisuudessaan kilpailua edistävänä, erityisesti koska sen avulla syntyy
ensinnäkin kilpailumahdollisuus toistaiseksi - teknisten syiden vuoksi - melko eristyneiden
markkinoiden välillä, ja toiseksi koska kolmansilla osapuolilla on tyydyttävät mahdollisuudet päästä
osalliseksi vapaasti neuvoteltavin ehdoin siirtokapasiteetista Interconnectorin välityksellä. Kapasiteetin
haltijat voivat vapaasti tarjota kapasiteettia muille luovuttamalla tai jälleenvuokraamalla sitä, jos ne
luovutuksensaajien osalta täyttävät vaaditut edellytykset sen takaamiseksi, että luovutuksensaajat voivat
suoriutua niihin liittyvistä taloudellisista sitoumuksista.

Mikään ei osoita, että kapasiteetin luovutus- tai jälleenvuokrausmarkkinat eivät olisi kilpailtuja. Se,
että säännöillä estetään siirtäjiä hankkimasta kapasiteettioikeuksia suurempia "reverse flow"-oikeuksia,
on oikeutettua rajoittamista edellä kuvatun rahoitusmekanismin vuoksi. Lisäksi tämän tapauksen
olosuhteet huomioon ottaen pidettiin perusteltuna niiden yhdeksän alkuperäisen siirtäjän kanssa, jotka
halusivat osallistua hankkeeseen, tehtyjen kuljetussopimusten 20 vuoden voimassaoloaikaa.

Sopimuksiin sisältyy rajoituksia, jotka kuuluvat EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan
soveltamisalaan: erityisesti tietyt määräykset antavat yhteisyritys Interconnector UK Ltd:lle
mahdollisuuden markkinoida siirtokapasiteettia, mikä johtaa yhteisyrityksen kumppanien harjoittamaan
yhteismyyntiin. Tarkastelu osoittaa, että tällaista yhteismyyntiä tapahtuisi ainoastaan rajoitetuissa
olosuhteissa, mutta rajoituksella voi olla jonkin verran merkitystä, kun otetaan huomioon, että
yhteisyrityksen osakkailla on, ainakin Interconnectorin alkuvaiheessa, 100 prosenttia Englannin
kanaalin poikki johdettavan kaasun siirtomarkkinoista.

Komissio halusi myös varmistua siitä, että sopimuksia toteutetaan käytännössä siten, että mahdollisesti
syntyvän "reverse flow"-kapasiteetin tarve voidaan tehokkaasti tyydyttää.

Pääosasto tuli siihen tulokseen, että kun yhteisyrityksen kilpailua edistävät vaikutukset punnittiin
suhteessa siihen liittyviin eräisiin rajoituksiin, oli mahdollista lähettää poikkeusta koskeva
hallinnollinen kirje. Kirjeessä todettiin, että komissio toivoo voivansa vakuuttua siitä, että jos etelästä
pohjoiseen suuntautuvan "reverse flow"-kysyntä kasvaa suuremmaksi kuin Interconnectorin
tämänhetkinen "reverse flow"-kapasiteetti, yhteisyritysjärjestelyt toimisivat siten, että teknisesti ja
taloudellisesti kannattava "reverse flow"-lisäys toteutetaan kysynnän tyydyttämiseksi.
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Toyota Industrial Equipment

Toyota Industrial Equipment on rakenteellinen yhteisyritys, jonka ovat perustaneet Toyota Automatic
Loom Works Ltd (Japani), Toyota Motor Corporation (Japani) ja Manitou BF (Ranska). Toyota
Industrial Equipment aloittaa Ranskassa Toyota-merkkisten haarukkatrukkien, niiden varaosien ja
lisävarusteiden valmistuksen sekä kokoamisen. Yhteisyrityksen tarkoituksena on korvata nykyiset
järjestelyt, joiden mukaan alihankkijana toimiva Manitou on koonnut Toyota-merkkisiä
teollisuushaarukkatrukkeja. Yhteisyrityksen osuudeksi Toyota-merkkisten haarukkatrukkien Euroopan
markkinoille tarvittavasta tuotannosta tulee 80 prosenttia. Vaikka Manitou on Toyotan mahdollinen
kilpailija teollisuushaarukkatrukkien alalla, on hallinnollista kirjettä varten esitetty riittävästi
perusteluja. 

Auto Car Europe (ACE)

Komissio lähetti 22 päivänä kesäkuuta 1995 markkinoille soveltuvuutta koskevan hallinnollisen kirjeen
NV "Auto Car Europen" (ACE) edustajalle. ACE on yhteisyritys, jonka muodostavat British Railways
Board (BR), Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB), N.V. Ferry Boats ja N.V.
Cobelfret. Sen tarkoituksena on hoitaa uusien autojen ja muiden autoteollisuuden tuotteiden kuljetus
tehtaalta yksinmyyjille rautateitse, maanteitse, vesitse tai lentoteitse sekä kaikkien kuljetukseen
liittyvien lisäpalvelujen tarjoaminen. ACE toimii koko Euroopan alueella, mutta erityisesti se kehittää
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Manner-Euroopan välisiä kuljetuksia.

Komissio oli sitä mieltä, että sopimus rajoittaa osapuolten välistä kilpailua, mutta että siihen sisältyy
myös myönteisiä seikkoja, jotka on otettava huomioon. Sopimus on omiaan edistämään talouskehitystä,
sillä sen avulla voidaan panna täytäntöön Yhdistyneen kuningaskunnan ja Manner-Euroopan väliseen
kuljetukseen liittyviä erikoispalveluja. Kun kyseiset investoinnit ja uusien palvelujen lanseeraamiseen
liittyvät vaikeudet otetaan huomioon, voidaan suunniteltua yhteistyötä pitää välttämättömänä
muutamien vuosien ajan. ACE:n edustajat vahvistivat lisäksi, että emoyhtiöiden yhteiselle
tytäryhtiölleen tarjoamat välttämättömät palvelut ovat tasapuolisesti myös muiden kuljetusalan
toimijoiden käytettävissä.

Otettuaan huomioon nämä asiat ja ennen kaikkea sen merkityksen, mikä verkostojen sitoutumisella
toimittamaan välttämättömiä palveluja muille toimijoille on, komissio lähetti ACE:n edustajille
yhteismarkkinoille soveltuvuudesta ilmoittavan hallinnollisen kirjeen, jossa mainitaan kolmen vuoden
ajanjakso.

PSA:n ja FIATin sopimus (SEVEL)

FIAT ja PSA tekivät 29 päivänä kesäkuuta 1978 yhteisen tytäryhtiön perustamista koskevan
sopimuksen, jonka tarkoituksena on, että kyseinen SEVEL-niminen tytäryhtiö alkaa valmistaa
keskikokoisia hyötyajoneuvoja. Osapuolet tekivät 19 päivänä joulukuuta 1988 uuden sopimuksen, jolla
jatkettiin ja muutettiin alkuperäistä sopimusta SEVELin valmistaman ajoneuvon korvaamiseksi uudella
mallilla. FIAT ja PSA omistavat kummatkin 50 prosenttia SEVEListä. Osapuolilla on yhtä suuri
edustus kaikissa päätöksentekoelimissä. Ne vastaavat samassa suhteessa kuluista ja jakavat tasan
saadun voiton. Kumpikin osapuoli pidättäytyy valmistamasta yhteisen tytäryhtiön kanssa kilpailevia
ajoneuvoja.
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SEVELin valmistamia sopimukseen sisältyviä tuotteita myydään yksinomaan emoyhtiöille, 50
prosenttia kummallekin, jollei molempien tarpeista aiheutuvia muutoksia osuuksissa tehdä. FIAT ja
PSA yksilöllistävät tuotteet ja myyvät ne edelleen koko Euroopan unionin markkinoille.

Sopimus on omiaan rajoittamaan kilpailua EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetulla tavalla, eli rajoittamalla tai valvomalla tuotantoa, teknistä kehitystä taikka investointeja
sekä jakamalla markkinoita, noin 20 prosenttiin asti Euroopan hyötyajoneuvomarkkinoista, minkä
vuoksi sopimus on omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Sopimuksesta aiheutuu kuitenkin etua kuluttajille, koska sillä taataan, että markkinoilla toimii sellainen
valmistaja - SEVEL - joka voi tarjota huipputekniikkaa edustavan tuotteen FIATin ja PSA:n yhteisen
tutkimustyön ansiosta. Lisäksi ilman kyseistä sopimusta FIAT ja PSA eivät välttämättä olisi lähtenee
paikoillaan polkeville markkinoille. Näin ollen niiden yhteistyön jatkaminen vaikuttaa tällä hetkellä
ainolta keinolta, jolla ne voivat kilpailla muiden markkinoilla toimivien valmistajien kanssa ja joka ei
kuitenkaan vaikuta kielteisesti markkinoiden rakenteeseen.

Neuvoston asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissio julkaisi tiedonannon7, jossa
pyydettiin asiasta kiinnostuneita osapuolia esittämään huomautuksensa. Komissiolle ei toimitettu yhtään
huomautusta.

Komission mielestä FIATin ja PSA:n esittämät perustelut sopimuksen rajoittaville määräyksille olivat
riittäviä, jotta 85 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen edellytysten voitiin todeta täyttyneen ja jotta
tapauksen käsittely voitiin lopettaa hallinnollisella kirjeellä.

Ottaen huomioon kyseisen alan ominaispiirteet sekä kyseisen sopimuksen toimintaan liittyvät
vaatimukset komissio kuitenkin lähetti sopimuspuolille hallinnollisen kirjeen, joka mainitsee
päivämäärän 31 päivä joulukuuta 2008.

ATR/BAe

Lentokoneenrakennusalan yritykset Aérospatiale (Ranska), Alenia (Finmeccanica) (Italia) ja British
Aerospace (Yhdistynyt kuningaskunta) ilmoittivat neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaisesti
komissiolle 22 päivänä kesäkuuta sopimuksesta, jolla perustetaan yhteisyritys.

Hankkeen lopullisena tarkoituksena on keskittää osapuolten toiminta alueellisiin kuljetuksiin
tarkoitettujen lentokoneiden alalla. Tässä tapauksessa näihin toimintoihin kuuluvat ATR-tuotteet
(alueelliseen kuljetukseen tarkoitetut lentokoneet) -Aérospatialen ja Alenian välillä jo harjoitettavaa
yhteistyötä - ja ennen kaikkea potkuturbiinikoneet ATR 42 ja 72 sekä BAe:n vastaavat koneet,
Jetstream-potkuriturbiinikoneet ja alueelliset suihkukoneet Avro ja BAe.

Komissio päätti 25 päivänä heinäkuuta, ettei toimenpide tässä vaiheessa ollut keskittymisestä annetussa
asetuksessa tarkoitettu keskittymä, vaan sitä tarkasteltaisiin neuvoston asetuksen N:o 17/62 mukaisesti.

Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa osapuolet yhdistävät ja järkiperäistävät välittömästi asiakkaisiin
yhteydessä olevia palvelujaan, kuten markkinointia, markkinoille tuomista ja huoltopalveluita. Lisäksi
osapuolet ovat perustaneet yhteisen lentäjien koulutuskeskuksen Napoliin ja tekevät yhdessä

                                                            

7 EYVL N:o C 310, 16.11.1993, s. 6.
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toteutettavuustutkimuksia alan uusia lentokoneita varten. Yhteisyritys vastaa myös tutkimus- ja
kehitystoiminnasta.

Osapuolten välisen yhteisyrityksen perustamissopimus hyväksyttiin 18 päivänä elokuuta lähetetyllä
hallinnollisella kirjeellä, joka mainitsee viiden vuoden siirtymäajan. Kirjeessä itse asiassa täsmennetään,
ettei komission pääosastojen mukaan ole vaaraa, että kilpailu alalla vähenisi vakavasti tai häviäisi
kyseisen toimenpiteen vuoksi. Johtopäätös perustuu kyseisillä markkinoilla vallitsevan tilanteen
yksityiskohtaiseen tarkasteluun.

Markkinat

Alueellisiin kuljetuksiin tarkoitettujen lentokoneiden markkinat ovat maailmanlaajuiset. Suurimmat
rakentajat toimivat kaikilla mantereilla. Suihkukoneet ja potkuriturbiinikoneet on erotettava toisistaan.

Komissio on vuonna 1991 "De Havilland"-päätöksessään erottanut kolme potkuriturbiinikoneiden
markkinasegmenttiä niiden matkustajakapasiteetin mukaan (20 - 39 paikkaa, 40 - 59 paikkaa, 60
paikkaa tai enemmän). Tällaista segmenttijakoa ei on tehty alueellisten suihkukoneiden osalta (enintään
125 paikkaa).

Komissio perusti epävirallisen kirjeensä samaan jakoon ja otti huomioon kolmansien osapuolten,
mukaan lukien osapuolten kilpailijoiden sekä jäsenvaltioiden, huomautukset.

Vaikka potkuturbiinikoneet ja alueelliset suihkukoneet eivät ole toisiaan korvaavia, koska niiden
käyttökustannukset ovat melko erilaiset, voidaan tiettyä kehitystä markkinoilla kuitenkin havaita.
Erityisesti silloin kun koneen koko on yli 60 paikkaa, ja sen on hoidettava melko pitkä välimatka,
matkustajien mukavuudesta huolehtiminen kannustaa ostajia valitsemaan suihkukoneen
potkuriturbiinikoneen sijaan.

Markkinaosuus

Yhteisyrityksen perustaminen vähentää alalla tuotteita tarjoavien kilpailijoiden määrää, mutta ei
kuitenkaan lisää markkinaosuutta siinä määrin, että se olisi omiaan järkyttämään nykyistä rakennetta.
Suurimman ja kuudenneksi suurimman kilpailijan yhteistyö vähentää tuottajien määrään seitsemästä
kuuteen.

- Alueellisten suihkukoneiden markkinoilla ATR:llä ei ole toimintaa, ja BAe:lla on noin 24
prosentin osuus. Suurimmat kilpailijat ovat Boeing (34 prosenttia) ja Fokker (31 prosenttia).

- Potkuturbiinikoneiden alalla tilanne on seuraavanlainen:

20 - 39 paikkaa:
BAe:lla on 8 prosenttia (Jetstream J41), ATR ei ole markkinoilla; suurimmat kilpailijat ovat Saab
340 (33 prosenttia), Embraer 120 (28 prosenttia), de Havilland Dash 8-100/200 (24 prosenttia) ja
Dasa-Dornier 328 (6 prosenttia);

40 - 59 paikkaa:
BAe ei ole markkinoilla, ja ATR:llä on 43 prosenttia (ATR 42); suurimmat kilpailijat ovat Fokker
F50 (27 prosenttia), de Havilland Dash 8-300 (17 prosenttia), Casa-IPTN (8 prosenttia) ja Saab
2000 (6 prosenttia),
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60 paikkaa tai enemmän:
BAe lopetti J 61-koneensa tuotannon alkuvuodesta 1995, ja ainoa malli tällä segmentillä on ATR
72 (100 prosenttia). Uusia kilpailijoita on ilmoittautunut.

Näin ollen seurauksena ei ole suurten markkinaosuuksien yhdistymistä eikä useiden segmenttien
kumuloituvia markkinaosuuksia.

Toimenpiteen seurauksena ei synny yhtä määräävää ryhmää, joka toimisi ainoana kaikilla segmenteillä.
Ainakin yksi kilpailija (de Havilland) tarjoaa itse asiassa myös suuren valikoiman
potkuriturbiinikoneita ja valmistautuu tulemaan alueellisten suihkukoneiden markkinoille.

Oikeudellinen tarkastelu

Asian oikeudellisessa tarkastelussa 85 artiklan 3 kohdan mukaisesti kilpailuasiain pääosasto otaksui,
että toimenpiteen eri vaiheet toteutetaan suunnitellulla tavalla. Tällä edellytyksellä pääosaston mielestä
85 artiklan 3 kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät.

- Tuotannon tai jakelun tehostuminen ja teknisen tai taloudellisen kehityksen edistäminen

Tuotannon ja jakelun tehostuminen ja teknisen tai taloudellisen kehityksen edistäminen liittyvät
oleellisesti osapuolten liiketoiminnan täydellisen taloudellisen ja teollisen yhdentymisen lopulliseen
vaiheeseen sekä uusien alueellisten ilma-alusten kehittämiseen ja tuotantoon.

Tässä suhteessa yhteisyritys on tärkeä vaihe uudelleenjärjestelykehityksessä, joka on käynnissä
Euroopan alueellisten ilma-alusten teollisuudessa, jolle on tunnusomaista ylikapasiteetti.
Yhteisyrityksen avulla luodaan teollinen ja taloudellinen rakenne, joka on terveempi ja markkinoiden
vaatimuksiin paremmin sopeutunut.

Osapuolten nykyisten alueellisten ilma-alusten markkinointi-, myynti- ja asiakaspalveluosastojen
yhdistämistä ja järkiperäistämistä, yhden yhteisen Euroopan lentäjien koulutuskeskuksen perustamista
sekä päällekkäisten huoltopalvelujen järkiperäistämistä fuusiota edeltävän vaiheen aikana voidaan pitää
tärkeinä askelina suunniteltua fuusiota kohden. Jo siinä vaiheessa saavutetaan teknistä kehitystä
yhdistämällä eri suunnitteluosastojen insinööritaitoa ja teknistä tietoa esisuunnittelua varten, mitä
esikehitysvaiheessa johtaa yhteisyrityksen insinööriosasto. 

- Kuluttajat saavat kohtuullisen osuuden näin saatavasta hyödystä

Asiakaspalvelun taso paranee, kun nykyisiä osastoja yhdistetään ja otetaan yhteisesti käyttöön "parhaat
käytännöt", mikä myös lisää matkustajaturvallisuutta.

Ilma-alustyyppien tarjonta monipuolistuu, mistä seuraa kaupallista hyötyä käytäessä myyntihenkilöstön
ja asiakkaiden välisiä neuvotteluja. Lisäksi asiakkaat hyötyvät koulutusjärjestelmän yhdistämisestä
yhteen keskukseen, yhteensovitetusta huoltojärjestelmästä, laajemmasta kokemuksesta tuotekehittelyn
ja tukitoimintojen alalla sekä kattavammasta markkinointiverkostosta.

- Välttämättömät rajoitukset

Nykyisten liiketoimintojen markkinointiin liittyvien näkökohtien yhdistäminen on tarpeen sellaiseen
asteittaiseen täyteen teolliseen yhdentymiseen tarvittavan toimintarakenteen luomiseksi, johon sisältyy
yhteisen uuden ilma-aluksen kehitys ja tuotanto, mitä osapuolet suunnittelevat yhteisyrityksen
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myöhemmässä vaiheessa. Näin ollen kaupallinen yhdentyminen on ensi vaiheessaan välttämätön
kilpailunrajoitus sen hyödyn saavuttamiseksi, joka on seurausta koko myöhemmästä
yhdentymiskehityksestä.

Sama koskee kilpailukieltoehtoa, jonka mukaan osapuolet eivät osallistu alueellisilla ilma-
alusmarkkinoilla yhteisyrityksen kanssa kilpailevaan toimintaan.

- Kilpailun poistaminen

Yhteisyrityksen perustaminen ei muuta ratkaisevasti nykyistä tilannetta markkinoilla, koska osapuolten
tuotevalikoima on toisiaan täydentävä. Näin ollen seurauksena ei ole kilpailun poistaminen
kokonaismarkkinoilta.

Kuitenkin potkuturbiinikoneiden, joiden kapasiteetti on 60 paikkaa tai enemmän, segmentissä
yhteisyrityksellä on 100 prosenttia nykyisistä käytettävissä olevista koneista, koska ainoa tässä
segmentissä tarjolla oleva malli on ATR 72. Tämä johtuu BAe:n tammikuussa 1995 antamasta
ilmoituksesta, jonka mukaan se keskeyttää ATP/J61-ohjelmansa. Saamansa todistusaineiston perusteella
komissio saattoi todeta, että British Aerospacen ATP/J61-ilma-aluksen poisvetäminen oli, kaupallisista
syistä, väistämätöntä.

Lisäksi olisi otettava huomioon, että kyseinen segmentti muodostaa ainoastaan 10 prosenttia kaikista
potkuriturbiinikoneiden tilauksista. Tämän segmentin sisällä odotetaan markkinoille uusia tulijoita. Yksi
mahdollinen tulokas oli mukana viimeisessä Paris Airshow'ssa (De Havilland Dash 8-400).

Kaikista edellä mainituista syistä komissio lähetti osapuolille hallinnolisen kirjeen, jossa mainitaan
päiväys 6 päivä kesäkuuta 2000, mutta varasi itselleen mahdollisuuden tarkastella tilannetta uudelleen,
jos osapuolet toteutettavuustutkimusten jälkeen päättävät olla kehittämättä, tuottamatta tai tuomatta
markkinoille uusien lentokoneiden ohjelmia, mutta jatkavat kuitenkin yhteistyötään myynnin ja
huoltopalvelujen alalla.

ETSIn väliaikainen IPR-käytäntö

Tapaus koski Eurooppalaisen telealan standardointilaitoksen (ETSI) vuodesta 1988 kehittämää henkisen
omaisuuden oikeuksia koskevaa järjestelyä, josta ilmoitettiin komissiolle vuonna 1994.

Tietyn standardin soveltaminen voi olla mahdotonta, jos standardiin sisältyy yksinoikeusteknologiaa
ja jos kyseisen teknologian omistaja ei ole halukas antamaan sitä osapuolille, jotka haluavat valmistaa
standardin mukaisia tuotteita. Televiestintäalalla eurooppalaisilla standardeilla on yhteisön
lainsäädännön mukaisesti erityinen tehtävä; esimerkiksi niitä on käytettävä telepäätelaitteiden
tyyppihyväksynnän täydellisen vastavuoroisen tunnustamisen sekä telelaitosten tekemien julkisia
hankintoja koskevien sopimusten yhteydessä. Laitevalmistajat suljettaisiin käytännössä markkinoilta,
jos lisenssejä tällaista teknologiaa varten ei olisi saatavilla.

Pienentääkseen vaaraa, että standardeja tehdään turhaan, ETSI otti vuonna 1993 käyttöön väliaikaisen
henkisen omaisuuden oikeuksia koskevan "Intellectual Property Rights (IPR) Undertaking and Policy" -
käytännön, joka eroaa monin tavoin muiden IPR-oikeuksiin liittyvien standardoimiselimien
soveltamista käytännöistä. Yleisesti ottaen ETSIn IPR-järjestelyssä määrätään, että jäsenet suostuvat
etukäteen IPR-oikeuksiensa sisällyttämiseen tiettyyn ETSIn standardiin, ellei IPR-oikeuden omistaja
ole yksilöinyt jotain IPR-oikeutta, jota ei luovuteta määrätyn ajanjakson aikana. Tämä tuli tunnetuksi
"yksipuolinen lisenssinanto" -velvollisuutena ("licensing-by-default"), mikä erosi merkittävästi yleisestä
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käytännöstä, jonka mukaan IPR-oikeuksien haltijoiden oli nimenomaisesti suostuttava teknologiansa
sisällyttämiseen johonkin standardiin. Lisäksi IPR-sitoumukseen kuului useita erityisiä määräyksiä IPR-
oikeuksiin liittyvien lisenssien myöntämisedellytyksistä, kuten lisenssinantajan velvollisuudesta
hyväksyä rahallinen korvaus, ellei lisenssinsaaja suostu myöntämään ristiinlisensointia.

Computer Business Equipment Manufacturers Association (CBEMA) teki järjestelystä valituksen, jossa
se väitti ETSIn IPR-järjestelyn rikkovan 85 ja 86 artiklaa, erityisesti velvoittamalla jäsenet
allekirjoittamaan sitoumuksen, mikä CBEMA:n mukaan johtaa pakkolisenssijärjestelmään.

Komissio ei käsitellyt virallisesti valituksessa esitettyjä asioita, koska marraskuussa 1994 ETSIn
yleiskokous hylkäsi järjestelyn suuremman yksimielisyyden saavuttamiseksi ETSIn jäsenten
keskuudessa, minkä seurauksena valitus peruttiin.

ETSIn muutetun väliaikaisen IPR-käytännön mukaan ETSIn jäsenillä on velvollisuus "ponnistella
kohtuullisessa määrin" antaakseen ETSIn tiedoksi oikeaan aikaan tietyn kehitteillä olevan standardin
tietoonsa tulleista IPR-oikeuksista. Jos jäsen ei halua myöntää lisenssiä, ETSI etsii kannattavaa
vaihtoehtoista teknologiaa, jota kyseinen IPR-oikeus ei estä, ja jos kannattavaa teknologiaa ei löydetä,
työskentely tällä standardilla lakkaa. Jäseniä pyydetään ainoastaan esittämään kirjallisesti kyseisen IPR-
oikeuden lisensoinnista kieltäytymisensä syyt, ja tämä selitys lähetetään muun muassa komissiolle.
Lisäksi jos ETSI saa tietoonsa johonkin tiettyyn standardiin sisältyvän IPR-oikeuden, se kysyy
omistajalta (jäsen tai ei), olisiko se valmis myöntämään peruuttamattomia ei-yksinoikeuslisenssejä
oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja tasapuolisin ehdoin ja edellytyksin. Kieltäytymisestä seuraa
jatkoneuvotteluja, ja lopulta mahdollisesti kieltäytyminen tunnustamasta kyseistä standardia siinä
laajuudessa kuin se on jo hyväksytty. Näin ollen mitään pakolliseen tai automaattiseen lisensointiin
taikka erityisiin lisensointiehtoihin liittyviä määräyksiä ei järjestelyssä ole.

Virallisessa lehdessä 17 asetuksen 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti julkaistun, muutettua väliaikaista
IPR-käytäntöä koskeneen ilmoituksen vuoksi annettiin useita lausuntoja, joista mikään ei kuitenkaan
antanut komissiolle aihetta muuttaa kantaansa, jonka mukaan muutettu järjestely ei rajoita kilpailua.

Näin ollen komissio lähetti ETSIn väliaikaista IPR-käytäntöä koskevan puuttumattomuustodistuksen
luonteisen hallinnollisen kirjeen. ETSI ja sen jäsenet pyrkivät muotoilemaan lopullisen IPR-käytännön,
johon sisältyy arvio muutetusta väliaikaisen käytännön soveltamisesta vuoteen 1998 mennessä eli
neljän vuoden kuluttua sen käyttöönotosta.

Global Mobile Satellite Systems

Vuoden 1995 aikana pääosasto IV:n osastot aloittivat perusteellisen ja kattavan tarkastelun, joka koskee
äskettäin syntynyttä "Global Mobile Satellite Systems" -järjestelmää (MSS), jolla vuosisadan loppuun
mennessä on todennäköisesti useita miljoonia tilaajia ympäri maailmaa.

Kyseisen MSS:n tarjoamaan yleiseen palveluun kuuluu sijainnin seurantajärjestelmän täydellinen
peittoalue, mihin käytetään useita satelliitteja (nykyisten tietojen mukaan 12 -25 satelliittia
järjestelmästä riippuen). Nämä maailmanlaajuiset satelliittiverkot tarjoavat käyttäjälle täydellisen
liikkumisvapauden: kevyiden käsipuhelinten avulla käyttäjät saavat maailmanlaajuisen peittoalueen,
erityisesti kaukaisilla alueilla, missä maapalveluja ei ole tai ne ovat taloudellisesti kannattamattomia;
lisäksi käyttäjät ovat tavoitettavissa kaikkialla maailmassa yhdestä puhelinnumerosta.
"Maailmanlaajuinen peittoalue" merkitsee paitsi sitä, että käyttäjä voi liikkua missä tahansa, myös sitä
että viestintäjärjestelmä voi palvella myös uusia liikkumattomia tai paikoillaan pysyviä käyttäjiä. Näin
ollen järjestelmästä hyötyvät myös muut käyttäjät kuin ainostaan kansainväliset liikematkailijat.
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Taajuuksia on niukasti, järjestelmään tarvittavien lukuisten satelliittien käyttöön otto ja käyttäminen
on taloudellisesti raskasta ja markkinat ovat hyvin epävarmat, minkä vuoksi on todennäköistä, että
markkinoille tulee ainoastaan muutama toimija, jotka ovat kaikki konsortioita, joiden jäsenet jakavat
hankkeeseen sisältyvät riskit. Periaatteessa uuden MSS-järjestelmän syntyminen edistää kilpailua, ja
konsortioiden muodostaminen voi olla perusteltua kyseisten markkinoiden erityislaadun vuoksi.
Kuitenkin juuri sen oletettavien toimijoiden vähyyden vuoksi on erityisen tärkeää, että kilpailu
Euroopan unionissa turvataan myös vähittäismarkkinoilla, eli paikallispalvelujen tarjonnassa, jakelussa
ja tarviketoimituksissa. Komission tarkastelulla pyritään, jo näiden uusien markkinoiden varhaisessa
kehitysvaiheessa, kannustamaan järjestelyjen myönteisiä vaikutuksia samalla mahdollistaen puuttumisen
alusta alkaen kilpailun vastaisiin vaikutuksiin.

Komission yksiköiden vuoden lopulla tarkastelemat konsortiot olivat: (i) Inmarsat-P, joka on
International Maritime Satellite Organizationin (Inmarsat) ja sen lukuisten allekirjoittajien, mukaan
lukien monien EU:n telelaitosten (TO:t) sponsoroima järjestelmä; (ii) Iridium, jossa Yhdysvaltojen
telelaitevalmistajalla Motorolalla on johtava asema, ja johon myös kuuluu useita eurooppalaisia yhtiöitä
ja ainakin yksi TO; (iii) Globalstar, jota johtaa ja sponsoroi Yhdysvaltojen johtava
puolustuselektroniikkayhtiö Loral Corporation, ja johon kuuluu useita eurooppalaisia laite- ja
avaruusalan yhtiöitä sekä (iv) Odyssey, joka on pääasiassa Yhdysvaltoihin ja Kanadaan suuntautunut
hanke.

Inmarsat-P oli näistä ensimmäinen virallisesti ilmoitettu konsortio, ja siihen liittyen komissio julkaisi
15 päivänä marraskuuta 1995 asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen, jossa
ilmoitettiin komission suhtautuvan myönteisesti sellaisen yhteisyrityksen perustamiseen, joka rahoittaa,
rakentaa ja käyttää Inmarsat-P -järjestelmää sekä palvelusopimukseen, jolla säädellään Inmarsatin ja
yhteisyrityksen välistä suhdetta. Komission kanta toimenpiteen kaikkiin myöhempiin vaikutuksiin sekä
muihin samanlaisiin konsortioihin voidaan muodostaa vasta kun kaikki kyseiset sopimukset on tehty
ja niistä on ilmoitettu.

UIC:n ohjeet

Komissio päätti 25 päivänä heinäkuuta 1995 hyväksyä kolmeksi vuodeksi kahdentoista eurooppalaisen
rautatieyrityksen väliset yhteistyösopimukset yhteisestä kansainvälisestä tavaraliikenteestä. Nämä
sopimukset koostuvat kahdesta Kansainvälisen rautatieliiton (UIC) hyväksymästä ohjeesta.

Ensimmäisessä ohjeessa määritellään rautatieyritysten kansainvälisten palvelujen toimittamista koskevat
teknisen ja kaupallisen yhteistyön puitteet.
Kaupallisella puolella rautatieyritykset aikovat ensinnäkin turvautua tarvittaessa alihankintasopimuksiin.
Tällaisen sopimuksen nojalla rautatieyritys, joka on sitoutunut hoitamaan kuljetuksen, uskoo sen
toteuttamisen osittain jollekin toiselle rautatieyritykselle.

Lisäksi rautatieyrityksillä on tarkoitus käyttää joitakin palveluja yhteisesti. Yhteiskäyttö ei voi
kuitenkaan ulottua kaikkiin samaa reittiä kulkeviin juniin eikä poistaa tosiasiallista kilpailutilannetta
eri reittien välillä. Horisontaaliset kaupalliset sopimukset kaikkien rautatieyritysten välillä eivät siis tule
kysymykseen.

Toisessa ohjeessa säädellään rautatieliikennepalveluja toimittavien rautatieyritysten ja kyseisiä palveluja
ostavien yhdistettyjen kuljetusten järjestäjien välisiä suhteita. Tässä ohjeessa määritellään palvelujen
toimitusehdot joko rautatieyritysten aloitteesta tai kuljetusten järjestäjien pyynnöstä. Näitä
rautatieyritysten ja yhdistettyjen kuljetusten järjestäjien välisiä kumppanuussopimuksia voidaan tehdä
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myös sellaisten uusien palvelujen, joiden kannattavuudesta ei olla varmoja, aloittamiseen liittyvien
riskien jakamiseksi eri tahojen kesken.

Komissio on sitä mieltä, että nämä sopimukset rajoittavat rautatieyritysten välistä kilpailua ja rikkovat
siten EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohtaa. Neuvoston 29 päivänä heinäkuuta 1991
antaman direktiivin N:o 91/440 määräysten mukaisesti jokaisella rautatieyrityksellä on mahdollisuus
käyttää yksin kansainvälisiä yhdistettyjä kuljetuspalveluja.

Komissio on kuitenkin ottanut huomioon myös seuraavat asiat:

- yhtäältä sen, että nämä sopimukset voivat osoittautua tarpeellisiksi yhdistettyjen kuljetusten
kehittämisessä ja taloudellisen kehityksen edistämisessä siirtymävaiheen aikana.

- toisaalta sen, että yhdistettyjen kansainvälisten kuljetuspalvelujen vapautumisesta huolimatta
rautatieyritykset tarvitsevat vielä sopeutumisaikaa ennen kuin ne ryhtyvät hyödyntämään kyseisiä
palveluja.

Näin ollen komissio katsoi, että kyseisille sopimuksille voidaan myöntää poikkeuslupa kolmen vuoden
ajaksi neuvoston asetuksen N:o 1017/68 (ETY) 12 artiklan 3 kohdan määräysten mukaisesti eli 26
päivään huhtikuuta 1998 asti. Komissio täsmensi yritysten edustajille, että olisi aiheellista alkaa jo nyt
miettiä yksityiskohtaisesti sellaisia uusia kuljetuspalveluja, jotka vastaisivat paremmin neuvoston
direktiivin N:o 91/440 määräyksiä.

Premiair

18 päivänä joulukuuta 1995 komissio päätti sallia poikkeusluvalla Scandinavian Leisure Group AB:n
(SLG) ja Simon Spies Holding A/S (Spies) osakkeenomistajien välisen yhdistetyn lentoyhtiön,
Premiairin perustamissopimuksen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3975/87/ETY 5 artiklassa säädetyn
vastalausemenettelyn mukaisesti.

Kyseisen sopimuksen mukaan perustettaisiin uusi lentoyhtiö, josta kumpikin osapuoli omistaa 50
prosenttia. Lentoyhtiön pääasiallinen tehtävä on tarjota lentokuljetuksia SLG:n ja Spiesiin kuuluville
matkanjärjestäjille. Tämä oli aiemmin kahden erillisen, kyseisiin ryhmiin kuuluvan lentoyhtiön tehtävä,
nimittäin Scanairin SLG:n tapauksessa ja Conairin Spiesin tapauksessa. Ne molemmat ovat lopettaneet
toimintansa.

Komissio katsoi, että Premiairin kaltaisten lentoyhtiöiden olemassaolo on tärkeää, sillä ne voivat
mahdollisesti kilpailla vuorolentoja järjestävien yhtiöiden kanssa. Periaatteessa on epätodennäköistä,
että uudet lentoyhtiöt tulisivat vuorolentomarkkinoille, koska se vaatisi huomattavia sijoituksia.
Kuluttajat saavat myös osansa alhaisten tuotantokustannusten ja joustavamman tuotteen ansiosta
saavutetuista voitoista edullisempina lomamatkoina. Komissio katsoo myös, että Premiairin
perustaminen ei vaikuta kielteisesti ulkopuolisten matkanjärjestäjien tilanteeseen, sillä Premiair ei liity
yhtä läheisesti osapuolten ryhmiin kuin edeltäjänsä, ja sen asiakkaissa herättämä mielikuva on
neutraalimpi kuin edeltäjiensä.

Näin ollen komissio päätti 18 päivänä joulukuuta 1995 olla kyseenalaistamatta sopimusta ja hyväksyi
sen poikkeusluvalla kuudeksi vuodeksi siitä lähtien, kun se julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä 7 päivänä lokakuuta 1995.
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Lufthansa/SAS

Lufthansa ja SAS ilmoittivat 11 päivänä toukokuuta 1995 komissiolle yleisestä yhteistyösopimuksesta,
joka koskee näiden kahden yhtiön välisen integroidun liikennejärjestelmän perustamista. Osapuolilla
on tarkoitus luoda kestävä liitto toteuttamalla integroitu lentoliikennejärjestelmä, joka perustuu
pitkäaikaisiin suhteisiin kaupallisella ja liikennöintitoiminnan alalla, ja johon sisältyvät erityisesti niiden
maailmanlaajuiset verkot. Kaupallinen yhteistyö olisi varsin tiivistä Skandinavian ja Saksan välisillä
reiteillä, ja osapuolet aikovat perustaa Saksaan yhteisyrityksen.

Komissio julkaisi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3975/87 16 artiklan 3 kohtaan perustuvan
tiedonannon 5 päivänä elokuuta 1995. Tiedonannossa komissio täsmensi, että tämä sopimus näytti sen
mielestä rajoittavan huomattavasti kilpailua kyseisillä markkinoilla, mutta totesi, että se voi tietyin
edellytyksin myös edistää taloudellista kehitystä, yhtäältä, koska sen ansiosta LH/SAS -verkko laajenee
ja tehostuu, ja toisaalta, koska se helpottaa molempien yhtiöiden kulujen vähentämistä.

Näin ollen komissio vahvisti aikomuksensa hyväksyä sopimus poikkeusluvalla sillä varauksella, että
se asettaa luvalle ehtoja, joiden avulla pyritään säilyttämään riittävä todellinen ja potentiaalinen
kilpailu.

Nämä ehdot koskevat pääasiassa:

- sopimusosapuolina olevien yhtiöiden käyttämien tiheyksien jäädyttämistä
- asiakasuskollisuutta edistävien ohjelmien avaamista yhtiöille, joilla ei ole sellaisia ohjelmia
- LH/SAS:n velvoitetta allekirjoittaa tietyin ehdoin interlining-sopimuksia uusien tulokkaiden kanssa
- tiettyjen LH/SAS:in ja muiden yhtiöiden välisten yhteistyösopimusten purkamista
- sitä, että LH/SAS:in olisi luovuttava joistakin lähtö- ja tuloajoista tietyillä ruuhkaisilla

lentokentillä, jotta uudet tulokkaat voisivat päästä markkinoille.

Tämän asian käsittelyssä komissio on käyttänyt samaa lähestymistapaa kuin Swissair-Sabenan
tapauksessa, toisin sanoen komission ei ole tarkoitus häiritä Euroopan lentoliikenteen
uudelleenjärjestelytoimia, mutta se valvoo kuitenkin, että näistä toimista ei aiheudu tarpeettomia
kilpailurajoituksia ja että ne eivät kiellä kokonaan uusien kilpailijoiden tuloa markkinoille. Tämä on
komission asettamien ehtojen tavoitteena.

Komissio on tehnyt poikkeuslupapäätöksen 16 päivänä tammikuuta 1996.

2.2. Vertikaaliset sopimukset

a) Selektiivinen jakelu

Sony Pan European Dealer Agreement (PEDA)

Merkittävien muutosten jälkeen hyväksyttiin "Sony Pan European Dealer Agreement" -sopimus
(PEDA), joka koostuu Sonyn kulutuselektroniikkatuotteiden selektiivistä jakelua Euroopassa (EY ja
EFTA) koskevista sopimusmalleista ja josta on ilmoitettu komissiolle 19 päivänä helmikuuta 1993.

Kyseisissä sopimusmalleissa tarkoitetut tuotteet ovat sellaisia, joiden kaupallinen arvo on korkea, jotka
ovat teknisesti monimutkaisia ja vaativat neuvontaa ostettaessa sekä huoltopalveluita. PEDAssa ei
tarkoiteta sellaisia tuotteita, jotka eivät kuulu tähän ryhmään. Niiden jälleenmyyjien, jotka haluavat
myydä PEDAan soveltamisalaan kuuluvia Sonyn tuotteita, on täytettävä tietyt puolueettomat perusteet.
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Heidän on myös noudatettava Sonyn jakeluverkoston selektiivisyyttä, erityisesti ostaen kyseisiä
tuotteita ainoastaan viimeksi mainitulta tai muilta valtuutetuilta jälleenmyyjiltä ja myyden niitä
ainoastaan lopullisille kuluttajille tai muille valtuutetuille jälleenmyyjille.

Ilmoituksen yksityiskohdat on julkaistu8. Ilmoituksen julkaisemisen jälkeen komissio sai muutamia
lausuntoja asiasta kiinnostuneilta osapuolilta ja kirjasi kolme virallista valitusta.

Komissio aloitti tämän jälkeen keskustelut Sonyn kanssa ratkaistakseen sopimusmallien kohdat, jotka
vaikuttivat olevan kilpailunvastaisia, ja niihin tehtiin näin useita muutoksia.

Tärkein on tukkukauppiaiden muodostaman jakeluportaan säilyttäminen, mistä ilmoituksessa ei
määrätty. Komissio pelkäsi, että tukkukauppiaiden poistamisesta seuraisi rinnakkaistuonnin
väheneminen alalla, mikä voisi johtaa kuluttajien maksamien jälleenmyyntihintojen nousuun.

Samasta syystä annettiin lisäsuoja kaikille valtuutetuille jälleenmyyjille, tukku- ja vähittäismyyjille,
joilta Sony ei voi enää kieltää toimituksia ilman kirjallisia perusteluja.

Alkuperäisessä muodossaan PEDAssa ei määrätty sellaisten jälleenmyyjien, joita Sony ei ole
valtuuttanut, muista valitusmahdollisuuksista. Komission pyynnöstä Sony loi välitysmenettelyn, johon
voivat turvautua sellaiset tukku- tai vähittäismyyjät, joilta on evätty osallistuminen selektiiviseen
jakelujärjestelmään.

PEDAn sopimusmalleihin tehty neljäs muutos koskee postimyyntiä. Komission kanssa käymiensä
keskustelujen jälkeen Sony suostui sisällyttämään sopimusmalleihin kotiinkuljetuksen ja
sitoumuksettoman koeajan myöntämisen postimyyntiostajan eduksi. Postimyyntiostajille tarjotun
palvelun parantaminen oikeuttaa selektiivisen jakelujärjestelmän laajentamisen postimyyntiin.

Näiden muutosten perusteella komissio lähetti Sony Europe GmbH:lle hallinnollisen kirjeen, jossa
todetaan, ettei sillä ole enää syytä puuttua ilmoitettuihin sopimuksiin EY:n perustamissopimuksen 85
artiklan 1 kohdan rikkomisen vuoksi.

Chanel

Chanel-merkkisten rannekellojen selektiivinen jakelujärjestelmä, jota on mukautettu komission
toimenpiteen seurauksena, on hyväksytty. Järjestelmä koostuu kahdesta portaasta, joista ensimmäisessä
on yksinoikeudella toimiva jakelija kussakin jäsenmaassa, lukuun ottamatta Belgiaa ja Luxemburgia,
joissa Chanel on tehnyt sopimukset suoraan 13 yksinmyyjän kanssa; toiseen portaaseen kuuluvat
vähittäismyyntiä hoitavat yksinmyyjät. Komission toimenpiteen seurauksena tehdyt pääasialliset
muutokset koskevat objektiivisten laatuperusteiden asettamista yksinmyyjien valitsemiseksi sekä vientiä
Euroopan unionin ulkopuolelle koskevan kiellon kumoamista. Näin ollen valtuutetut yksinmyyjät, jotka
ovat sijoittautuneet johonkin Euroopan talousalueen maahan voivat vastaisuudessa ostaa ja myydä
kelloseppäalan tavaroita muille Chanelin valtuuttamille yksinmyyjille jossain toisessa Euroopan
talousyhteisön maassa tai maassa, jonka kanssa Euroopan unioni on tehnyt vapaakauppasopimuksen.

                                                            

8 EYVL C 321, 27.11.1993, s 11
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b) Yksinmyynti

MD Foods / FDB

Komissio on hyväksynyt hallinnollisella kirjeellä Tanskan suurimman meijerituottajan MD Foods
amban ja vähittäismyyntiketju Forenede Danske Brugsforeningerin (FDB) välisen ostosopimuksen.

Osapuolet perustivat vuonna 1977 yhteisen osuuskunnan, Danmælkin, maidon ja meijerituotteiden
tuotantoa ja myyntiä varten. Osapuolet sopivat ostavansa näitä tuotteita ainoastaan Danmælkilta.
Syyskuusta 1992 MD Foods hankki FDB:n osuuden Danmælkista. Tämän vuoksi osapuolet tekivät
ostosopimuksen taatakseen Danmælkin markkinoiden jatkuvuuden. Sopimuksesta ilmoitettiin
komissiolle asetuksen N:o 17/62 mukaisesti 12 päivänä heinäkuuta 1993.

Ilmoitettu sopimus tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta 1992 viideksi vuodeksi. Sopimukseen sisältyi
FDB:n yksinostovelvoite tuoreen maidon osalta ja vähimmäisostovelvoite muiden meijerituotteiden
osalta. Vähimmäisostovelvoite oli 98 prosenttia FDB:n kokonaistarpeesta ensimmäisenä vuonna, 95
prosenttia toisena ja kolmantena vuonna, ja 90 prosenttia neljäntenä ja viidentenä vuonna.

Tapauksen alustavan tarkastelun jälkeen kilpailuasiain pääosasto ilmoitti osapuolille, että sopimus
kuuluu 85 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Sillä estetään kolmansia osapuolia, mukaan lukien
muiden jäsenmaiden meijerituottajia, pääsemästä markkinoille, ja näin ollen se vaikuttaa jäsenvaltioiden
väliseen kauppaan. Sopimus ei täyttänyt 85 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi vaadittavia edellytyksiä.
Pääosasto ilmoitti lisäksi osapuolille, että sopimuksesta seuraa MD Foodsin 86 artiklan mukainen
määräävän markkina-aseman väärinkäyttö.

Neuvottelujen jälkeen osapuolet muuttivat sopimusta. Ostovelvoite poistettiin iskukuumennetun maidon
osalta ja sitä pienennettiin tuoremaitotuotteiden osalta jäljellä olevana sopimuskautena. Velvoite on nyt
70 prosenttia FDB:n kokonaistarpeesta 1 päivästä lokakuuta 1994 1 päivään lokakuuta 1995, 50
prosenttia 1 päivään lokakuuta 1996 ja 30 prosenttia 1 päivään lokakuuta 1997.

Kilpailuasiain pääosaston mielestä muutetussa sopimuksessa säilytetyt velvoitteet eivät rajoita kilpailua
merkittävästi, eikä sopimus näin ollen riko 85 ja 86 artiklaa. Tämänsisältöinen hallinnollinen kirje on
lähetetty osapuolille.

Unilever / Mars

Komissio on päättänyt muuttaa EU:n kilpailusääntöjen rikkomisen vuoksi Van den Bergh Foods Ltd:tä
(Unilever-yhtymän tytäryhtiö) vastaan kohdistamaansa menettelyä Unileverin antamien lupausten
vuoksi (joihin kuuluu erityisesti jakelusopimusten muuttaminen), joiden tarkoituksena on avata
merkittävällä tavalla Irlannin heräteostona hankittavan jäätelön markkinoita.

Heräteostona hankittavan jäätelön markkinat koostuvat yksittäispakatuista tehdasvalmisteisista
jäätelöistä, jotka myydään välitöntä kulutusta varten. Unilever-yhtymä on heräteostona hankittavien
jäätelötuotteiden markkinajohtaja useimmissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa; Irlannin tasavallassa
se on selkeästi suurin jäätelöntuottaja.

Syyskuussa 1991 ja heinäkuussa 1992 komissio sai Masterfoods Ireland Ltd:n (Mars) ja Valley Ice
Cream Ltd:n valitukset, jotka liittyivät HB Ice Cream Ltd:n (Unilever-yhtymän tytäryhtiö, joka toimii
nykyään nimellä Van den Bergh Foods Ltd) tekemiin heräteostona hankittavien jäätelötuotteiden
jakelujärjestelyihin Irlannin tasavallassa. Heinäkuussa 1993 komissio päätti väliaikaisesti, että
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sopimukset rikkovat EY:n perustamissopimuksen sekä 85 että 86 artiklaa, ja antoi aiheesta
"vastalausetiedonannon" Van den Bergh Foodsia vastaan. Unilever kiisti komission näkemyksen
jakelujärjestelyidensä laillisuudesta.

Ne kaksi jakelujärjestelyjen seikkaa, joihin komissio oli puuttunut, olivat ensinnäkin pakastinten
toimittaminen vähittäiskauppiaille yksinoikeusedellytyksellä, joka sisältyy Unileverin
vähittäiskauppiaiden kanssa tekemiin sopimuksiin ja jonka mukaan pakastimissa voidaan säilyttää
ainoastaan Unileverin tuotteita: käytäntö tunnetaan nimellä "yksinoikeudella käytettävä pakastin".
Toiseksi pakastimen toimittamisesta aiheutuneiden kustannuksen sisällyttäminen itse jäätelön hintaan
("kokonaishinnoittelu"), ja tämän hinnan periminen kaikilta vähittäiskauppiailta riippumatta siitä, onko
heillä Unileverin pakastin vai ei.

Komissio totesi vastaväitetiedonannossaan, että sellaiset yksinoikeusehdot, joita sisältyy Unileverin
vähittäismyyjien kanssa tekemiin sopimuksiin, vaikuttavat kilpailua rajoittavasti - ja rikkovat näin ollen
EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohtaa - siksi että ne estävät vähittäismyyjiä varastoimasta
muita heräteostona hankittavia jäätelöitä myyntipisteeseensä, silloin kun vähittäismyyjän ainoa pakastin
(tai pakastimet) on saman jäätelötoimittajan toimittama ja kun ei ole todennäköistä, että pakastin
korvattaisiin (vähittäismyyjän omalla tai toisen toimittajan pakastimella) eikä lisäpakastimen
(lisäpakastimien) asentaminen ole kaupallisista syistä mahdollista.

Komissio totesi, että suurimmassa osassa Irlannin heräteostona hankittavaa jäätelöä myyvistä
myyntipisteistä on joko yksi tai useampia Unileverin pakastimia ja ne täyttävät 85 artiklan 1 kohdan
rikkomisen edellytykset. Näin ollen pääteltiin, että kyseisten myyntipisteiden kanssa tehdyillä
Unileverin pakastinsopimuksilla on yhdessä huomattava kilpailua rajoittava vaikutus Irlannin
heräteostona hankittavan jäätelön markkinoilla. Koska jäätelötoimittajia suljetaan pois näiltä
markkinoilta maantieteellisestä sijainnistaan tai tavaroiden alkuperästä riippumatta, komission mielestä
rajoittavasti vaikuttavat pakastinsopimukset ovat omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen
kauppaan merkittävässä määrin.

Komission mielestä Unileverillä on myös määräävä asema Irlannin heräteostona hankittavan jäätelön
markkinoilla - vuonna 1993 yli 70 prosentin markkinaosuus - ja se käytti väärin tätä asemaa 86
artiklan vastaisesti kahdella tavalla: ensinnäkin suostuttelemalla vähittäismyyjät tekemään
pakastinsopimuksia yksinoikeusedellytyksin ja toiseksi syrjimällä - kokonaishinnoittelupolitiikkansa
avulla - vähittäismyyjiä, jotka eivät ole ottaneet Unileverin pakastinta, mutta jotka kuitenkin ostavat
ja varastoivat Unileverin jäätelöä; nämä vähittäismyyjät velvoitetaan todellisuudessa tukemaan
pakastinten toimittamista muille vähittäismyyjille.

Vastaväitetiedonannossa kumottiin lisäksi Unileverin väite, jonka mukaan kilpailusääntöjen
soveltaminen näissä olosuhteissa merkitsisi käytännössä puuttumista sen henkiseen omaisuuteen EY:n
perustamissopimuksen 222 artiklan vastaisesti, sillä se mahdollistaisi muiden valmistajien tuotteiden
säilyttämisen Unileverin pakastimissa. Yhteisön lainsäädännössä, kuten myös kaikkien jäsenvaltioiden
lainsäädännössä, tunnustetaan, että henkisten oikeuksien käyttöä voidaan rajoittaa yleisen edun vuoksi
siinä määrin kuin se on tarpeen. Koska EY:n perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklassa on yhteisön
lainsäädännön perustavanlaatuisia määräyksiä, ne palvelevat yleistä etua. Lisäksi 85 artiklan 1 kohdan
ja 86 artiklan soveltamisessa tämän menettelyn yhteydessä ei ole kysymys Unileverin oman
omaisuutensa käytöstä vaan pikemminkin sen asettamista rajoituksista muille, joille se on myöntänyt
tällaisen käyttöoikeuden, ja lisäksi ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen sen varmistamiseksi, ettei
kilpailu vääristy yhteismarkkinoilla.
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Vastaväitetiedonannossaan komissio myönsi, että Unileverin järjestelyt parantavat joiltain osin jakelua,
mutta piti rajoitetusta kilpailusta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia suurempina. Komissio teki kuitenkin
selväksi, että Unileverillä oli edelleen mahdollisuus ehdottaa sellaisia muutoksia Irlannin heräteostona
hankittavaa jäätelöä koskeviin jakelujärjestelyihin, joiden ansiosta 85 artiklan 3 kohdan mukainen
poikkeus voitaisiin myöntää. Unilever ei muuttanut kantaansa nykyisten jakelujärjestelyidensä
laillisuuden osalta, mutta tarjoutui tekemään seuraavat ehdotukset:

- Erotteleva hinnoittelujärjestelmä on otettu käyttöön. Järjestelyn mukaan niille vähittäismyyjille,
jotka varastoivat Unileverin jäätelöä mutta eivät ota Unileverin pakastinta, voidaan maksaa
kertakorvaus, jos kyseinen vähittäismyyjä saa tietyn vuotuisen vähimmäisliikevaihdon Unileverin
jäätelöstä. Kertakorvaus heijastaa Unileverin säästöjä osto- ja ylläpitokustannuksissa, kun se ei
toimita pakastinta vähittäismyyjälle.

- Unilever on ottanut käyttöön nykyisille järjestelyille vaihtoehtoisen pakastinten
osamaksujärjestelmän, jonka avulla vähittäismyyjät voivat ostaa omakseen uuden pakastimen,
jolloin Unileverin yksinoikeutta sovelletaan ainoastaan takaisinmaksun ajan. Pakastimet tarjotaan
tukkuhintaan, jolla Unilever on ostanut ne, ja takaisinmaksu tapahtuu enintään viiden vuoden
aikana. Ylläpidosta huolehtii Unilever koko takaisinmaksuajan, jolloin osamaksuostajalla on oikeus
saada erottelevan hinnoittelun mukainen kertakorvaus, josta vähennetään ylläpidon osuus.

- Lopuksi, jotta markkinat vapautuisivat merkittävästi lyhyellä aikavälillä, Unilever on luvannut
taata alkuperäisellä paikallaan kaupan etuosassa olevien pakastinten, joissa on "jäljellä käyttöikää",
myynnin vähittäismyyjille huomattavan monissa myyntipisteissä, joihin on nykyään sijoitettu
pakastimia. Tämä toteutetaan "kertaperusteella" vuosien 1995 ja 1996 aikana.

Komissio on sitä mieltä, että Unileverin ehdotuksilla torjutaan komission vastaväitetiedonannossaan
esittämät epäilykset, ja että kaikki ne yhdessä avaavat Irlannin heräteostona hankittavan jäätelön
markkinoita huomattavasti. Ensinnäkin kokonaishinnoittelukäytännöstä on luovuttu; tämän ansiosta
poistetaan niihin vähittäismyyjiin, jotka tarjoavat Unileverin tuotteita omista pakastimistaan, nykyisin
kohdistuva syrjintä ja lisäksi vähennetään vähittäismyyjille asetettua houkutinta ottaa tai säilyttää
Unileverin toimittamia pakastimia.

Heräteostona hankittavien jäätelöiden johtava valmistaja on lisäksi ottanut käyttöön todellisen
vaihtoehdon niitä vähittäismyyjiä varten, jotka suunnittelevat oman pakastimen ostamista. Pakastimen
ostokustannukset lienevät sellaiset, että useimmilla vähittäismyyjillä on niihin varaa, mikä antaa heille
mahdollisuuden varastoida minkä tahansa valitsemansa tuottajan jäätelöä. Tämä, yhdessä sen kanssa,
että välittömästi avautuu useita myyntipisteitä, joissa on nykyään Unileverin pakastimia (noin 15
prosenttia kaikista Irlannin heräteostona hankittavaa jäätelöä tarjoavista myyntipisteistä) ja joista
useimmissa on ollut tarjolla ainoastaan Unileverin jäätelöä, pitäisi johtaa vähittäismyyjien omistamien
pakastinten määrän huomattavaan kasvuun. Tästä seuraa, että kilpailevien valmistajien markkinoille
pääsy helpottuu, ja samalla tavoin kuluttajat todennäköisesti hyötyvät lukuisten valmistajien tuotteiden
paremmasta saatavuudesta.

Uusista jakelujärjestelyistä on ilmoitettu komissiolle ja niistä on julkaistu tiivistelmä virallisessa
lehdessä; ne vaikuttavat alustavan tarkastelun perusteella täyttävän 85 artiklan 3 kohdan mukaiseen
poikkeukseen vaadittavat edellytykset.

Irlannin markkinoihin liittyvien lupaustensa lisäksi Unilever on sitoutunut ottamaan käyttöön
tasapuolisen hinnoittelujärjestelmän kaikissa muissa EU:n jäsenvaltioissa vuoden 1995 aikana. Tämä
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auttaa poistamaan kilpailun vääristymiä heräteostona hankittavan jäätelön markkinoilla koko yhteisössä
ja on näin ollen komission mielestä tervetullut toimenpide.

c) Palvelujen tarjoaminen

PMI ja DSV

Komissio teki 25 päivänä tammikuuta 1995 päätöksen PMI:n ja DSV:n välisen ranskalaisten
hevoskilpailujen televisiointien lähettämistä Saksassa koskevan sopimuksen hyväksymisestä.

Ladbrocke Racing (Deutchland) GmbH:n, merkittävimmän brittiläisen vedonvälittäjän Ladbroken
saksalaisen tytäryhtiön komissiolle vuonna 1989 esittämän valituksen seurauksena, joka koski "Pari
mutuel urbain" taloudellisen ryhmittymän, Pari mutuel international SA:n (jäljempänä "PMI") Pariisista
(Ranska) sekä Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH & Co.:n (jäljempänä "DSV") Kölnistä (Saksa)
EY:n perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan rikkomista, joista kaksi viimeksimainittua yritystä
ilmoittivat vuonna 1990 komissiolle sopimuksesta, joka ei enää sisältänyt syytettyjä määräyksiä.

Uudessa sopimuksessa oli kuitenkin kolme määräystä, joiden liian epätarkasta ilmaisusta oli kilpailua
rajoittavia seurauksia. Kyseessä olivat moraalivaatimusta koskeva määräys sekä kaksi määräystä
raviyhtiöiden henkisen omaisuuden tunnustamisesta ja vedonvälittäjien, jotka esiintyvät
oikeushenkilöinä, luottamuksellisten tietojen antamisesta. Nämä määräykset, joista annettiin
vastaväitteet tiedoksi komission puolelta, allekirjoittajayritykset suostuivat poistamaan tai muuttamaan
sopimuksen saamiseksi EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan mukaiseksi.

Komissio antoi sen jälkeen puuttumattomuustodistuksen sopimuksen osalta, ja totesi, että se ei kuulu
yritysten välisiin perustamissopimuksen 85 artiklan mukaisesti kiellettäviin sopimuksiin eikä 86
artiklan mukaisesti kiellettäviin sopimuksiin määräävän markkina- aseman väärinkäytöstä. Tämä
tyydytti valituksen tehnyttä, ja valitus raukesi.

3. Hylätyt valitukset

Pelikan/Kyocera

Tapaus alkoi Pelikanin, saksalaisen, muun muassa kopiokoneiden ja tulostimien värikasettien
valmistajan, tekemästä valituksesta, joka koski japanilaista tietokoneiden tulostimien valmistajaa
Kyoceraa. Pelikan valmistaa ja myy värikasetteja käytettäväksi Kyoceran tulostimissa, ja ne kilpailevat
Kyoceran itse valmistamien kasettien kanssa. Pelikanin valituksessa esitettiin väitteitä useista
menetelmistä, joilla Kyocera yritti ajaa Pelikania markkinoilta, siinä esitettiin Kyoceran ja sen
välittäjien välillä olevan rajoittavia järjestelyitä sekä Kyoceran käyttävän väärin määräävää asemaansa.
Väitteet koskivat Kyoceran takuun rajoitusta, mikäli vahinkoa tapahtuu tulostimille muun kuin
Kyoceran värikasetin käytöstä, sekä suuria alennuksia, joita Kyocera tarjoaa kuluttajille, jotka ostavat
suuria määriä Kyoceran värikasetteja sekä muita Kyoceran valmistamia lasertulostimen
kulutustarvikkeita (drum kits), joita Pelikan ei valmista.

Valitus hylättiin 22 päivänä syyskuuta 1995 tehdyllä päätöksellä. Komissio totesi, että Kyoceran
politiikka ja lausumat takuun osalta eivät ole 85 artiklan vastaisia, sillä niissä ainoastaan kieltäydyttiin
korvaamasta vahinkoa, joka on suoraan seurausta muun kuin Kyoceran kulutustarvikkeen käytöstä.
Komissio totesi 86 artiklan osalta, ettei Kyoceralla ole määräävää asemaa näillä markkinoilla, ja vaikka
sillä olisikin, ei ollut todisteita käytöksestä, jota voitaisiin pitää vääränä. On merkittävää huomata, että
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komissio ei todennut Kyoceralla olevan määräävää asemaa Kyoceran tulostimien kulutustarvikkeiden
markkinoilla, huolimatta sen suuresta markkinaosuudesta. Tämä on seurausta siitä, että Kyocera
kilpailee ankarasti "ensisijaisilla" markkinoilla -tulostimilla- ja tilanne markkinoilla on sellainen, että
kilpailu rajoittaa sen käyttäytymistä "toissijaisilla" tulostimien kulutustarvikkeiden markkinoilla.
Tulostimien hankkijoille ilmoitettiin kulutustarvikkeiden hinnoista, mikä tuntui vaikuttavan tulostimen
hankintapäätökseen. Tulostimen käyttöikä sekä tasapaino tulostimen pääomakulujen ja tulostimen
kulutustarvikkeiden kokonaiskustannukset sen käyttöiän aikana ovat sellaisia, että kuluttajaa houkuttaa
vaihtaa tulostinmerkkiä, mikäli merkin kulutustarvikkeiden hinta nousee. Tulostimen monimutkaisuus
ja kustannukset ovat sellaisia, että merkistä toiseen vaihtamisen kustannukset eivät ole liian suuria.

Analyysistä ilmenee, että on olemassa tilanteita, joissa valmistajalla voi olla määräävä asema
kulutustarvikkeiden tai palveluiden toissijaisilla markkinoilla sen omien ensisijaisten tuotteiden osalta9.

Postitapaukset

Komissio on monella tavalla selventänyt lähestymistapaansa kahden seikan osalta, jotka ovat erittäin
merkittäviä postialalla, nimittäin päätemaksut sekä yhteisön sisäisen valtioiden välisen postin
pidättäminen. Seikat ilmenivät valituksessa, jonka jätti komissiolle International Express Carriers
Conference (IECC), yritysryhmittymä, jonka jäsenet ovat muun muassa tekemisissä
"uudelleenpostituspalveluiden" kanssa: uudelleenpostituspalvelun tarjoaja kerää suuria eriä postia
lähettäjältä maassa A ja lähettää ne uudelleen toiseen maahan B, jossa ne jaetaan tavanomaisena
postina lopullisiin määräpaikkoihin maassa B tai toiseen maahan, mukaan lukien alkuperämaa A. Tietyt
julkisen postin toimijat ilmeisesti kokivat tällaisten palveluiden ilmaantumisen uhkana omalle
toiminnalleen. 

Tämän valituksen yhteydessä komissio antoi vuonna 1993 tiedoksi vastaväitteet EY:n
perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan mukaisesti seitsemää julkisen postin toimijaa vastaan10.
Toiminnan tarkoituksena oli selvittää:

a) olivatko tietyt julkisen postin toimijat rikkoneet EY:n kilpailusääntöjä pyrkimällä tarkoituksellisesti
poistamaan uudelleenpostitusyritysten kilpailua ottaessaan käyttöön tietyn laskentaperustan niin
kutsutuille päätemaksuille, toisin sanoen tasoitusmenettelyn, jota julkisen postin toimijat käyttävät
toimittaessaan maahan tulevaa valtioiden välistä postia lopulliseen määränpäähän (postimonopolien
vuoksi maan A julkisen postin toimija ei voi toimittaa postia maasta A lopulliseen määränpäähän
maassa B);

b) olivatko tietyt julkisen postin toimijat rikkoneet kilpailusääntöjä pidättelemällä, palauttamalla tai
asettamalla lisäpostimaksun kirjeille, jotka on postitettu muusta kuin lähettäjän maasta.

Vastaväitteiden tiedoksi antamisen jälkeen useat eurooppalaiset julkisen postin toimijat muodostivat
ryhmän suunnittelemaan uutta keskinäisten maksujen järjestelmää saapuvan kansainvälisen postin
käsittelylle. Työstä syntyi "Agreement for the remuneration of Mandatory Deliveries of Cross-Border
Mail", niin kutsuttu "REIMS" -järjestelmä, joka tarjoaa päätemaksujen ja kotimaan maksujen rakenteen
välisen yhteyden, joka mahdollistaa yksittäisille julkisen postin toimijoille kustannusten arvioimisen
pitkällä aikavälillä.

                                                            

9 Katso komission päätös Hugin/Liptons, 8.12.1977, EYVL N:o L 22, 27.1.1978, s. 23
10 Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Suomessa, Ruotsissa ja Sveitsissä; katso myös IP

(93) 264, 7.4.1993
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Tämän osapuolten myönteisen reaktion jälkeen komissio päätti olla jatkamatta menettelyä vanhan
päätemaksujärjestelmän osalta ja keskittyä perustavaan tutkimukseen kilpailusäännöstä uudessa REIMS
järjestelmässä, niin uudistuksen mukanaan tuoman sisällön kuin uudistuksen täytäntöönpanon rytmin
osalta11.

Yksi päätemaksujen ja tiettyjen julkisen postin toimijoiden todellisten toimituskustannusten väliseen
ristiriitaan liittyvä ongelma on ollut yhteisön sisäisen valtioiden välisen saapuvan postin pysäyttäminen.
Yhdessä hintaerot ja alhaiset päätemaksut ovat johtaneet postitustoiminnan uudelleen sijoittamiseen
maista, joissa kotimaan tariffit ovat korkeita verrattuna kansainvälisiin tasoitusmaksuihin, maihin, joissa
kotimaan ja kansainväliset tariffit ovat alhaisia. Tämä kehitys on seurausta kaupallisten
uudelleenpostitusyritysten toiminnasta mutta se on myös yhteydessä suuria postimääriä käsittelevien
yritysten toimintaan, jotka ovat keskittäneet postitustoimintansa tiettyyn maahan, jossa muiden
suotuisten tekijöiden lisäksi myös postipalvelut ovat suhteellisen halpoja ja laadukkaita. Myös
korkeiden tariffien maiden yksityiset kansalaiset voivat uskoa kaiken postinsa naapurimaan julkisen
postin toimijalle, jonka hinnat ovat halvempia. Universal Postal Union Convention sallii tietyn
tyyppisen saapuvan valtioiden välisen postin pysäyttämisen. 

Komission kanta pysäyttämisen osalta on, sellaisena kuin se on esitetty IECC:n valituksen
hylkäyksessä, että pysäyttäminen on oikeutettua ainoastaan siinä määrin kuin kaupallinen
uudelleenpostitusyritys rikkoo tietyn maan postimonopolia, ja toiminnan seurauksena kyseisen maan
julkisen postin toimijan yleinen palveluvelvoite on uhattuna. Tällaisessa tilanteessa
uudelleenpostitettujen artikkeleiden pysäyttäminen niiden saapuessa uudestaan maahan (kaupallinen
ABA uudelleenpostitus) ei näissä olosuhteissa ole EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan vastaista12,
erityisesti siinä määrin kuin vastaanottava julkisen postin toimija ei saa riittävää maksua
toimituskulujen korvaukseksi.

4. Sovittelu

ORGANON

4 päivänä toukokuuta 1994 ORGANON, alankomaalaisen AKZO-yhtiön brittiläinen tytäryhtiö, joka
on erikoistunut lähinnä ehkäisytablettien valmistukseen ja jakeluun, muutti kahteen päätuotteeseensa,
MARVELON- ja MERCILON-tabletteihin sovellettavaa hintajärjestelmää. MARVELON-tabletti lukeutuu
maailman tunnetuimpiin ehkäisytabletteihin. Sen maailmanlaajuinen myynti oli vuonna 1992 suurempi
kuin minkään muun vastaavan tuotteen eli 500 miljoonaa rasiaa.

ORGANONin uudessa hintajärjestelmässä tuotteiden hinnoittelu vaihteli niiden määrämaan mukaan:
Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille tarkoitetut tabletit ovat eri hintaisia kuin sen ulkopuolella
markkinoitavaksi tarkoitetut tabletit. Jälkimmäisille ei enää myönnettäisi sitä 12,5 prosentin alennusta,
joka on myönnetty Yhdistyneessä kuningaskunnassa markkinoiduille ja kulutetuille tableteille. On
mainittava, että ORGANON ei aiemmin ole tehnyt tämäntyyppistä erottelua, vaan se on toimittanut
tuotteitaan kaikille asiakkailleen samoilla ehdoilla eli myöntämällä kaikista tuotteista 12,5 prosentin
alennuksen niiden määrämaasta riippumatta.

ORGANON oli lähettänyt kaikille brittiläisille vientiä harjoittaville tukkukauppiaille uudesta
hintajärjestelmästä kertovan kiertokirjeen. Näille tukkukauppiaille myönnettiin alennusta ainoastaan

                                                            

11 Päätöksestä valitettiin ensimmäiseen oikeusasteeseen, T 110/95
12 Päätöksestä valitettiin ensimmäiseen oikeusasteeseen, T-133/95
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niistä tilauksista, joista he kykenivät todistamaan, että ne markkinoitiin Yhdistyneessä
kuningaskunnassa eikä niitä vietäisi maasta. ORGANON valvoi tällä tavalla tuotteidensa suoraa vientiä
Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

ORGANON oli myös lähettänyt ainoastaan Yhdistyneen kuningaskunnan sisäistä jälleenmyyntiä
harjoittaville tukkukauppiaille kirjeen, jossa se kehotti niitä olemaan toimittamatta tuotteita alennetuin
brittihinnoin muille jälleenmyyjille, jotka veisivät niitä maasta. Yksi kirjeen saaneista tukkukauppiaista
vastasi kirjeeseen hyväksyvästi. ORGANON valvoi tällä tavalla tuotteidensa epäsuoraa vientiä
Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

Uudesta hintajärjestelmästä tehtiin välittömästi kolme valitusta Euroopan komissiolle. ORGANON oli
kuitenkin ilmoittanut hintajärjestelmästään komissiolle.

24 päivänä elokuuta 1995 Euroopan yhteisöjen komissio aloitti menettelyn ORGANONia vastaan ja
lähetti sille vastaväitteistään tiedonannon, jossa sille ilmoitettiin, että uusi hintajärjestelmä, joka sisältyy
ORGANONin ja sen tukkukauppiaiden pysyviin kauppasuhteisiin ja on siten sopimusluontoinen,
rikkoo selvästi ja raskauttavasti yhteisön kilpailusääntöjä, koska se luo tuotteiden välille niiden
maantieteelliseen määränpäähän perustuvaa hintasyrjintää. Vastaväitteistä annetussa tiedonannossa
ORGANONille ilmoitettiin, että komissio aikoi tehdä sitä vastustavan päätöksen asetuksen 17 15
artiklan 6 kohdan mukaisesti, ja mitätöidä samalla yrityksen tekemään ilmoitukseen liittyvän
vapautuksen sakoista.

ORGANON ilmoitti komissiolle kirjeitse 28 päivänä syyskuuta 1995, että se luopuu syrjivästä
hintajärjestelmästä ja palaa aikaisempaan hintajärjestelmäänsä 1 päivästä lokakuuta 1995 alkaen.
ORGANON ilmoitti vastustavansa komission tulkintaa asiasta ja laativansa parhaillaan uutta
hintajärjestelmää. Komissio ilmoitti ORGANONille, että 15 artiklan 6 kohdan mukainen menettely on
tästä lähin aiheeton. Komissio keskeyttää asian varsinaisen käsittelyn toistaiseksi ja varaa itselleen
oikeuden tutkia mahdollisen uuden hintajärjestelmän yhteensopivuutta eurooppalaisten kilpailusääntöjen
kanssa.

Syrjivällä hintajärjestelmällä oli hyvin merkittäviä vaikutuksia etenkin MARVELON-tabletin myyntiin
Alankomaissa. Alankomaalaista alkuperää olevan MARVELONIN hinta ylittää näet sosiaaliturvan piiriin
kuuluvan korvauksen. Sitä vastoin brittiläistä alkuperää olevan MARVELONin hinta mahdollistaa
tuotteen myynnin sosiaaliturvan myöntämää korvausta vastaavaan hintaan. Tämä teki brittiläistä
alkuperää olevan MARVELONin erittäin suosituksi alankomaalaisten kuluttajien keskuudessa, koska
he sitä ostamalla hyötyivät tuotteen koko hinnan kattamasta korvauksesta ennen kuin ORGANON otti
käyttöön syrjivän hintajärjestelmän.

ORGANONin vastaisen menettelyn aloittamisen ansiosta Euroopan yhteisöjen komissio kykeni
palauttamaan aikaisemman asiaintilan. Kuluttajat voivat siis taas saada täyden hyödyn Euroopan
unionin sisäisestä rinnakkaiskaupasta, kuten ennen ORGANONin syrjivää hintajärjestelyä.
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B - Komission antamat tai ehdottamat uudet säädökset ja ilmoitukset

                    N:o Päivä-
määrä

Julkaisu 

Komission asetus (EY) N:o 70/95 perustamis-sopimuksen
85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta
patenttilisenssisopimusten ryhmiin annetun asetuksen (ETY)
N:o 2349/84 muuttamisesta 

17.01.95 EYVL N:o L 12,
18.01.95, s. 13

Komission asetus (EY) N:o 870/95 perustamis-sopimuksen
85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä
harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja
yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot), annettu
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 497/92 nojalla

20.04.95 EYVL N:o L 89,
21.04.95, s. 7

Komission asetus (EY) N:o 1475/95 perustamissopimuksen
85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta moottoriajoneuvojen
jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskevien sopimusten
ryhmiin

28.06.95 EYVL N:o L 145,
29.06.95, s. 25

Komission asetus (EY) N:o 2131/95 perustamissopimuksen
85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta
patenttilisenssisopimusten ryhmiin annetun asetuksen (ETY)
N:o 2349/84 muuttamisesta

07.09.95 EYVL N:o L 214,
08.09.95, s. 6

Tiedonanto EY:n kilpailusääntöjen soveltamisesta rajojen yli
suoritettavissa tilisiirroissa

27.09.95 EYVL N:o C 251,
27.09.95, s. 3

Neuvoston 14 päivänä joulukuuta 1987 päivätyn asetuksen
(ETY) N:o 3976/87 5 artiklan mukainen ilmoitus koskien
asetusluonnosta perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan
soveltamisesta aikataulujen yhteistä suunnittelua ja
yhteensovittamista, yhteisen lentoliikenteen harjoittamista ,
neuvotteluja säännöllisen lentoliikenteen matkustaja- ja
rahtimaksuista sekä lähtö- ja saapumisaikojen jakamisesta
lentoasemilla koskevien sopimusten, päätösten ja
yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin annetun
asetuksen (ETY) N:o 1617/93 muuttamisesta

02.12.95 EYVL N:o C 322,
02.12.95, s. 15

Luonnos komission ilmoitukseksi sakkojen määräämättä
jättämisestä tai lieventämisestä kartellitapauksissa

19.12.95 EYVL N:o C 341,
19.12.95, s. 13
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C - Perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan nojalla tehdyt muodolliset
päätökset

Päätös-
päivämäärä

Julkaisu 

Komission päätös Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
85 artiklan soveltamismenettelystä (IV/33.686 - COAPI)

30.01.95 EYVL N:o L
122, 2.6.95,
s. 37

Komission päätös EY:n perustamissopimuksen 85 ja 86
artiklan soveltamismenettelystä (IV/33.375 - PMI-DSV)

31.01.95 EYVL N:o L
221, 19.06.95,
s. 34

Komission päätös menettelystä sovellettaessa Euroopan
yhteisön perustamissopimuksen 85 artiklaa (IV/33.802 -
BASF Lacke + Farben AG, ja Accinauto SA)

12.07.95 EYVL N:o L
272, 15.11.95,
s. 16

Komission päätös EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan
soveltamismenettelystä (IV/34.179, 34.202, 216 - Stichting
Certificatie Kraanverhuurbedrijf ja Federatie van
Nederlandse Kraanverhuurbedrijven)

29.11.95 EYVL N:o L
312, 23.12.95,
s. 79

Muut muodolliset päätökset Päivämäärä Asian luonne

SNCB+SNCF+10 (UIC:n
määrelehdet)

25.7.95 85 artiklan 3 kohta

SAS + Icelandair 5.12.95 85 artiklan 3 kohta

Premiair (SAS + Spies) 20.12.95 85 artiklan 3 kohta

SFEI/Poste Française +SFMI 26.2.95 valituksen hylkääminen

IECC/USP 9.8.95 valituksen hylkääminen

Uudelleenpostitus 30.8.95 valituksen hylkääminen

Pelikan/Kyocera 26.9.95 valituksen hylkääminen

Viho/SFAC 25.12.95 valituksen hylkääminen

D - EY:n perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan mukaiset ilmoitukset

1. Neuvoston asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukainen julkaiseminen

Asia N:o IV/ Asian nimi Julkaisu

35006 ETSIn väliaikainen IPR-sopimus EYVL N:o C 76, 28.3.95, s. 5

35280 Sicasov EYVL N:o C 95, 19.4.95, s. 8
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30373 P&I Clubs EYVL N:o C 181, 15.7.95, s. 16

35436 Van den Bergh Foods EYVL N:o C 211, 15.8.95, s. 4

34799 CBA EYVL N:o C 211, 15.8.95, s. 11

34563 Ecomet EYVL N:o C 223, 29.8.95, s. 2

35296 Inmarsat-P EYVL N:o C 304, 15.11.95, s. 6

34607 Banque Nationale de Paris - Dresdner Bank EYVL N:o C 312, 23.11.95, s. 13

35337 Atlas EYVL N:o C 337, 15.12.95, s. 2

35617 Phoenix EYVL N:o C 337, 15.12.95, s. 13

2. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3975/87 16 artiklan 3 kohdan mukainen
julkaiseminen

Asia N:o IV/ Asia nimi Julkaisu 

35545 Lufthansa/SAS EYVL N:o C 201, 5.8.95, s. 2

3. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3975/87 5 artiklan 2 kohdan mukainen
julkaiseminen

Asian N:o
IV/

Asian nimi Julkaisu 

35545 Lufthansa/SAS EYVL N:o C 141, 7.6.95, s. 9

35087 Premiair EYVL N:o C 262, 7.10.95, S. 6

4. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4056/86 12 artiklan 2 kohdan ja neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1017/68 12 artiklan 2 kohdan mukainen julkaiseminen 

Asia N:o IV/ Asian nimi Julkaisu 

35111 Yritysten yhteenliittymien päätökset
kansainvälisen tavaroiden yhdistetyn kuljetuksen
alalla (UIC:n määrelehdet)

EYVL N:o C 105, 26.4.95, s. 4

35382 Minoan Lines Shipping Company - Strintzis
Lines Shipping Company

EYVL N:o C 255, 30.9.95, s. 4

35202 Dragørin and Limhamnin välisen lauttayhteyden
yhteinen liikennöinti

EYVL N:o C 350, 30.12.95, s. 16
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5. "Carlsberg"-ilmoitukset rakenteellisista yhteistoiminnallisista yhteisyrityksistä

Asia N:o IV/ Asian nimi Julkaisu 

35331 Glaxo/Warner-Lambert EYVL N:o C 15, 20.1.95, s. 2

35360 General Electric/BASF EYVL N:o C 23, 28.1.95, s. 3

35344 Recticel SA/Toscana Gomma SpA (Tigierre) EYVL N:o C 23, 28.1.95, s. 4

35363 Gaz + Energy EYVL N:o C 73, 25.3.95, s. 18

35484 Toyota Industrial equipment EYVL N:o C 107, 28.4.95, s. 2

35421 IBM - Philips Semiconductors EYVL N:o C 117, 12.5.95, s. 7

35522 Continental/Michelin EYVL N:o C 136, 3.6.95, s. 3

35531 BT/VIAG EYVL N:o C 148, 15.6.95, s. 3

35328 Canal +/Bertelsmann EYVL N:o C 168, 4.7.95, s. 8

35617 Phoenix EYVL N:o C 181, 18.7.95, s. 11

35640 Cummins-Wärtsilä EYVL N:o C 200, 4.8.95, s. 9

35486 La Poste (B)/Royale Belge EYVL N:o C 205, 10.8.95, s. 3

35491 La Poste (B)/Générale de Banque EYVL N:o C 205, 10.8.95, s. 4

35625 Saab AB/Brit. Aerospace Defence Ltd. EYVL N:o C 217, 22.8.95, s. 4

35635 Nippon Electric/Schott EYVL N:o C 226, 31.8.95, s. 9

35738 Uniworld EYVL N:o C 276, 21.10.95, s. 9

35734 Bayer/Monsanto EYVL N:o C 298, 11.11.95, s. 8

35645 Warner-Ishi Europe EYVL N:o C 314, 25.11.95, s. 13

35841 Hydro Texaco - OK Petroleum EYVL N:o C 347, 28.12.95, s. 17

35855 MD Foods - Arla (Scandairy) EYVL N:o C 350, 30.12.95, s. 18

E - Lehdistötiedotteet13

viite päivämäärä Aihe 

IP/95/50 95.01.19 AUTOJEN HINTAEROT EUROOPAN UNIONISSA 1
PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 1994 

IP/95/51 95.01.19 UUDET SÄÄNNÖT MOOTTORIAJONEUVOJEN
JAKELULLE

IP/95/89 95.02.01 VAPAAT AMMATIT EIVÄT OLE VAPAUTETTUJA
KILPAILUSÄÄNNÖISTÄ 

IP/95/99 95.02.03 KOMISSIO HYVÄKSYY PMU:n JA DSV:n VÄLISEN
SOPIMUKSEN RANSKAN RAVIKILPAILUJEN
TELEVISIOLÄHETYSTEN UUSIMISESTA

                                                            

13 Komission lehdistötiedotteet on saatavissa täydellisinä RAPID-tietokannassa sinä päivänä jolloin komission
tiedotusyksikkö julkaisee ne. Saadaksenne pääsyn RAPID-tietokantaan kirjoittakaa osoitteeseen EUR-OP
EUROBASES, c/o Euroopan komissio , Wetstraat 200 rue de la Loi, Brussel B-1049 Bruxelles, puh. + 322 295 00
01 tai 03, fax + 322 296 06 24.
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IP/95/104 95.02.07 KOMISSIO EI JATKA YHDISTYNEEN
KUNINGASKUNNAN OLUEN JAKELUSOPIMUSTEN
TUTKINTAA ENNEN KUIN YHDISTYNEEN
KUNINGASKUNNAN KILPAILUVIRASTON
TUTKIMUKSEN TULOKSET ON SAATU

IP/95/229 95.03.10 KOMISSIO SUUNTAA UUDELLEEN UNILEVERIN
VASTAISEN MENETTELYNSÄ, KOSKA YRITYS PYRKII
MERKITTÄVÄSTI AVAAMAAN HERÄTEOSTOINA
HANKITTAVIEN JÄÄTELÖIDEN MARKKINAT
IRLANNISSA 

IP/95/243
 

95.03.14 KILPAILU - MERIKULJETUKSET
KAREL VAN MIERTin REAKTIO ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖKSEEN 
ATLANTIN YLITTÄVIÄ KULJETUKSIA KOSKEVASTA
SOPIMUKSESTA (TRANSATLANTIC AGREEMENT)

IP/95/288 95.03.22 KOMISSIO TUTKII KOLMATTA STRATEGISTA
LIITTOUTUMAA TELEVIESTINTÄALALLA

IP/95/393 95.04.20 EU:n JA USA:n VÄLINEN SOPIMUS
KILPAILUPOLITIIKASTA

IP/95/409 95.04.28 KOMISSIO HYVÄKSYY RYHMÄPOIKKEUKSEN
KONSORTIOSOPIMUKSILLE LAIVALIIKENTEESSÄ 

IP/95/420 95.04.26 KOMISSIO ANTAA ASETUKSEN VALIKOIVASTA
AUTOJEN JAKELUSTA 

IP/95/443 95.05.04 KATTAVAA EUROOPPALAISTA VERKKOA KOSKEVA
HANKE. KAREL VAN MIERT HALUAA SELKEYTTÄ
KÄYTTÖOIKEUSHINTOIHIN

IP/95/492 95.05.16 IRLANTILAISTEN LAUTTOJEN PÄÄSY ROSCOFFIN
SATAMAAN BRETAGNESSA: KOMISSIO PÄÄTTÄÄ
VÄLIAIKAISISTA TOIMENPITEISTÄ MORLAIXIN
KAUPPAKAMARIA VASTAAN

IP/95/523 95.05.24 KILPAILUPOLITIIKKA VUONNA 1994: KAREL VAN
MIERT ESITTÄÄ VUOSIKERTOMUKSEN

IP/95/524
 

95.05.24 TELEVIESTINTÄ - ATLAS-HANKE: KOMISSAARI
KAREL VAN MIERTIN LAUSUNTO

IP/95/549
 

95.06.07 KOMISSIO ALOITTAA MAAILMANLAAJUISTEN
MATKASATELLIITTIJÄRJESTELMIEN TUTKIMUKSET

IP/95/550 95.06.01 KOMISSIO HYVÄKSYY YHTEISYRITYKSEN, JOKA
EDESAUTTAA EUROOPAN KAASUMARKKINOIDEN
YHDENTYMISTÄ 

IP/95/646 95.06.21 KOMISSIO SANOO, ETTÄ SE VOI MÄÄRÄTÄ SAKKOJA
ATLANTIN YLITTÄVÄSTÄ KONFERENSSISTA
TEHDYN SOPIMUKSEN (TACA - TRANS-ATLANTIC
CONFERENCE AGREEMENT) JÄSENILLE

IP/95/648 95.06.21 MOOTTORIAJONEUVOJEN JAKELU: KOMISSIO
ANTAA UUDEN ASETUKSEN, JOKA TAKAA
ENEMMÄN RIIPPUMATTOMUUTTA
JÄLLEENMYYJILLE 
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IP/95/657 95.06.22 EUROOPAN KOMISSIO JA KUUSI KESKI-EUROOPAN
VALTIOTA SOPIVAT KILPAILUPOLITIIKKAAN
LIITTYVÄSTÄ TOIMINTAOHJELMASTA

IP/95/736 95.07.11 KOMISSIO HYVÄKSYY SONYN
YLEISEUROOPPALAISEN
JÄLLEENMYYJÄSOPIMUKSEN MUUTOSTEN JÄLKEEN

IP/95/746 95.07.12 KOMISSIO MÄÄRÄÄ SAKKOJA BASFille JA SEN
GLASURIT-MERKKISTEN AUTOJEN KORJAUSMAALIN
BELGIALAISELLE YKSINMYYJÄLLE TÄMÄN
TUOTTEEN VIENNIN ESTÄMISESTÄ
YHDISTYNEESEEN KUNINGASKUNTAAN

IP/95/752 95.07.12 KOMISSIO EHDOTTAA KESKUSTELUN
ALOITTAMISTA KILPAILUVIRANOMAISTEN VÄLISEN
KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN VAHVISTAMISEKSI

IP/95/768 95.07.24 AUTOJEN HINTAEROT EUROOPAN UNIONISSA 1
PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 1995

IP/95/791 95.07.18 KOMISSAARI VAN MIERT SELVITTÄÄ
YKSITYISKOHTAISESTI EDELLYTYKSET, JOILLA
ATLAS-TELEVIESTINTÄHANKE VOITAISIIN
HYVÄKSYÄ KILPAILUSÄÄNTÖJEN PERUSTEELLA

IP/95/952 95.09.11 EUROOPAN KOMISSIO HYVÄKSYI AVIONS DE
TRANSPORT REGIONALin (ATR) JA BRITISH
AEROSPACEn (BAE)VÄLISEN YHTEISYRITYS-
SOPIMUKSEN

IP/95/958 95.09.13 SUUNTAVIIVAT KILPAILUSÄÄNTÖJEN
SOVELTAMISELLE RAJOJEN YLI SUORITETTAVISSA
TILISIIRROISSA 

IP/95/1001 95.09.19 KOMISSIO TUTKII EUROOPAN ONLINE-
MARKKINOITA 

IP/95/1036 95.09.26 AUTOJEN JAKELU - KOMISSIO JULKAISEE
KYSYMYSTEN JA VASTAUSTEN MUODOSSA
LAADITUN OPPAAN

IP/95/1138 95.10.18 ATLAS-PHOENIX : HYVÄKSYMINEN MAHDOLLISTA
VUODEN 1996 PUOLIVÄLIIN MENNESSÄ

IP/95/1275 95.11.22 VAIHTOEHTOINEN TELEVIESTINTÄVERKKO
HYVÄKSYTTIIN SAKSASSA KOMISSION PUUTUTTUA
ASIAAN

IP/95/1306 95.11.29 ALANKOMAAT: KOMISSIO MÄÄRÄÄ SAKKOJA
NOSTURINVUOKRAUSKARTELLILLE

IP/95/1345 95.12.05 EHKÄISYPILLERIT: KOMISSIO LOPETTAA SYRJIVÄT
HINNOITTELUKÄYTÄNNÖT YHDISTYNEEN
KUNINGASKUNNAN JA ALANKOMAIDEN VÄLILLÄ

IP/95/1354 95.12.06 KOMISSIO ALOITTAA AMERICA ONLINE /
BERTELSMANN / DEUTSCHE TELEKOM -
LIITTOUTUMAN TUTKINNAN

IP/95/1355 95.12.06 TAISTELU KARTELLEJA VASTAAN: KOMISSIO
EHDOTTAA JÄSENVALTIOILLE, ETTÄ
LAINVASTAISET SOPIMUKSET ILMOITTAVIA
YRITYKSIÄ KOHDELLAAN LEMPEÄSTI
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IP/95/1411 95.12.15 AMMATTILAISJALKAPALLO: EUROOPAN
YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN TEKEE PÄÄTÖKSEN
BOSMAN-ASIASSA

F - Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot 

1. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisut

Asia Osapuolet Päivämä
ärä

Julkaisu 

T-102/92 VIHO EUROPE BV vastaan komissio +
Parker Pen Ltd

12.O1.95 EYVL N:o C 54, 4.3.95, s.
15
Kok. 1995, s. II-17

T-114/92 Bureau européen des médias de l'industrie
musicale (BEMIM) vastaan Euroopan
komissio

24.01.95 EYVL N:o C 74, 25.3.95, s.
9
Kok. 1995, s. II-147

T-5/93 R. Tremblay, F. Lucazeau, H. Kestenberg +
Syndicat des exploitants de lieux de loisirs
(SELL) vastaan Euroopan komissio

24.01.95 EYVL N:o C 74, 25.3.95, s.
10
Kok. 1995, s. II-185

T-74/92 Ladbroke Racing (Deutschland) GmbH
vastaan Euroopan komissio

24.01.95 EYVL N:o C 74, 25.3.95, s.
9
Kok. 1995, s. II-115

T-29/92 Vereniging van Samenwerkende
Prijsregelende Organisaties in de
Bouwnijverheid (SPO) ja muut vastaan
Euroopan komissio 

21.02.95 EYVL N:o C 87, 8.4.95, s. 8
Kok. 1995, s. II-289

T-34/93 Société Générale vastaan Euroopan
komissio

08.03.95 EYVL N:o C 87, 8.4.95, s.
10
Kok. 1995, s. II-545

T-395/94 R Atlantic Container Line AB ja muut +
Japanese Shipowners' Association ja 
European Community Shipowners'
Association vastaan Euroopan komissio 

10.03.95 EYVL N:o C 159, 24.6.1995,
s. 23
Kok. 1995, s. II-595

T-80-81-
83-87-88-
90-93-95-
97-99-101-
103-105-
107-112/89

BASF AG (ja muut) vastaan Euroopan
komissio

06.04.95 EYVL N:o C 137, 3.6.95, s.
16
Kok. 1995, s. II-729

T-141-142-
143-144-
145/89 and
T-147-148-
149-150-
151-152/89

Welded Steel Mesh 06.04.95 EYVL N:o C 137, 3.6.95, s.
17-20
Kok. 1995,s. II-791-1212

T-79/95 R
and T-
80/95 R

Société nationale des chemins de fer
français (SNCF) ja British Railways Board
(BR) vastaan Euroopan komissio

12.05.95 EYVL N:o C 189, 22.7.95, s.
16
Kok. 1995, s. II-1433
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T-14/93 Union internationale des chemins de fer
vastaan Euroopan komissio

06.06.95 EYVL N:o C 189, 22.7.95, s.
15
Kok. 1995, s. II-1503

T-7/93 Langnese-Iglo GmbH vastaan Euroopan
komissio

08.06.95 EYVL N:o C 208, 12.8.95, s.
18
Kok. 1995, s. II-1533

T-9/93 Schöller Lebensmittel GmbH & Co.KG
vastaan Euroopan komissio

08.06.95 EYVL N:o C 208, 12.8.95, s.
19
Kok. 1995, s. II-1611

T-186/94 Guérin automobiles vastaan Euroopan
komissio

27.06.95 EYVL N:o C 208, 12.8.95, s.
20
Kok. 1995, s. II-1753

T-30/91 Solvay SA vastaan Euroopan komissio 29.06.95 EYVL N:o C 208, 12.8.95, s.
21
Kok. 1995, s. II-1775

T-31/91 Solvay SA vastaan Euroopan komissio 29.06.95 EYVL N:o C 208, 12.8.95, s.
21
Kok. 1995, s. II-1821

T-32/91 Solvay SA vastaan Euroopan komissio 29.06.95 EYVL N:o C 208, 12.8.95, s.
21
Kok. 1995, s. II-1825

T-36/91 Imperial Chemical Industries plc vastaan
Euroopan komissio

29.06.95 EYVL N:o C 208, 12.8.95, s.
22
Kok. 1995, s. II-1847

T-37/91 Imperial Chemical Industries plc vastaan
Euroopan komissio

29.06.95 EYVL N:o C 208, 12.8.95, s.
22
Kok. 1995, s. II-1901

T-275/94 Groupement des cartes bancaires "CB"
vastaan Euroopan komissio

14.07.95 EYVL N:o C 268, 14.10.95,
s. 21
Kok. 1995, s. II-2172

T-104/95R Tsimenta Halkidos AE vastaan Euroopan
komissio 

11.08.95 EYVL N:o C 299, 11.11.95,
s. 22
Kok. 1995, s. II-2237

T395/94
R II

Atlantic Container Line AB ja muut vastaan
komissio 

22.11.95 EYVL N:o C 16, 20.1.96,
s. 13

2. Yhteisöjen tuomioistuin

Asia Osapuolet Päivämä
ärä 

Julkaisu

C-360/92 P The Publishers Association + Clé/The Irish
Book Publishers Association, Booksellers
Association of great Britain and Ireland /
Euroopan komissio, Pentos plc, Pentos
Retailing Group Ltd

17.01.95 EYVL N:o C 54, 4.3.95, s.3
Kok. 1995, s. I-23
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C-412/93 Société d'importation Edouard Leclerc-Siplec
+ TF1 Publicité SA ja M6 Publicité SA

09.02.95 EYVL N:o C 74, 25.3.95,
s.1
Kok. 1995, s. I-179

C-241/91 P
and C-
242/91 P

Radio Telefis Eireann (RTE) ja Independent
Television Publications Ltd (ITP) +
Intellectual Property Owners (IPO) /
Euroopan komissio + Magill TV Guide Ltd

06.04.95 EYVL N:o C 137, 3.6.95,
s.3
Kok. 1995, s. I-743

C-310/93 P BPB Industries plc ja British Gypsum Ltd
vastaan Euroopan komissio + Iberian UK
Ltd

06.04.95 EYVL N:o C 137, 3.6.95,
s.4
Kok. 1995, s. I-865

C-149/95 P
(R)

Euroopan komissio vastaan Atlantic
Container Line AB ja muut

19.07.95 Kok. 1995, s. I-2165

C-96/94 Centro Servizi Spediporto Srl ja Spedizioni
Marittima del Golfo Srl

05.10.95 EYVL N:o C 299, 11.11.95,
s. 6
Kok. 1995, s. I-2900

C-140-141-
142/94

DIP SpA ja Comune di Bassano del Grappa;
LIDL Italia Srl ja Comune di Chioggia;
Lingral Srl ja Comune di Chioggia

17.10.95 EYVL N:o C 315, 25.11.95,
s. 6
Kok. 1995,s. I-3287

C-266/93 Bundeskartellamt ja Volkswagen AG, VAG
Leasing GmbH

24.10.95. EYVL N:o C 333, 9.12.95,
s. 1
Kok. 1995, s. I-3508

C-70/93 Bayerische Motorenwerke AG ja ALD
Auto-Leasing D GmbH

24.10.95 EYVL N:o C 333, 9.12.95,
s. 1
Kok. 1995, s. I-3459

C-134/94 Esso Española SA et Comunidad Autonoma
de Canarias

22.11.95 EYVL N:o C 31, 17.2.96,
s. 5

C-319/93
C-40/94
C-224/94

Dijkstra / Frica Domo,
van Roessel / Campina Melkunie,
de Bie / Campina Melkunie

12.12.95 EYVL N:o C 46, 17.2.96,
s. 3

C-399/93 H.G. Oude Luttikluis ja muut ja Coberco 12.12.95 EYVL N:o C 46, 17.2.96,
s. 4

C-415/93 Bosman 15.12.95 EYVL N:o C 64, 2.3.96, s.6
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II - Valtion monopolit ja monopolioikeudet: Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 37 ja 90 artikla

A - Yhteenvedot monopoliasioista

Brysselin lentokentän laskeutumismaksuihin sovellettava alennusjärjestelmä.

28 päivänä kesäkuuta 1995 komissio teki 90 artiklan 3 kohdan mukaisen päätöksen, jossa kehotettiin
Belgian viranomaisia lopettamaan alennusjärjestelmä, jota sovellettiin Zaventemin lentokentän voimassa
oleviin laskeutumismaksuihin. Brittiläinen lentoyhtiö British Midland oli tehnyt valituksen
järjestelmästä, joka tuli voimaan kuninkaallisella asetuksella 22 päivänä joulukuuta 1989. Kyseisen
kuninkaallisen asetuksen 2 artiklalla otettiin käyttöön alennusjärjestelmä, josta voivat päästä osallisiksi
kuukausittain yli 131 000 ecua laskeutumismaksuja maksavat ja jonka mukaan 131 000 ecun rajan
ylittävistä kuukausimaksuista saa alennusta 7,5 - 30 prosenttia. Viime vuosina kolme yhtiötä on saanut
alennuksia, Sabena 1,9 miljoonaa ecua, Sobelair (Sabenan tytäryhtiö) 34 000 ecua ja British Airways
105 ecua vuosittain.

Komissio katsoi päätöksessään, että järjestelmä on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 90
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valtion toimenpide. Sen seurauksena eri lentoyhtiöihin sovelletaan
erilaisia ehtoja samankaltaisissa laskeutumiseen ja nousuun liittyvissä palveluissa, mistä seuraa
kilpailuhaittaa. Kyseessä oli näin ollen perustamissopimuksen 86 artiklan mukainen 90 artiklan 1
kohtaa rikkova järjestelmä. 131 000 ecun raja on niin korkea, että kyseisistä alennuksista hyötyisi
ilmeisesti ainoastaan Brysselissä toimipaikkaansa pitävä liikenteenharjoittaja yhteisön muiden
liikenteenharjoittajien kustannuksella. Päivittäin on nimittäin suoritettava 6 - 7 laskua ja nousua rajan
saavuttamiseksi. Sabena saa suurimman luokan (30 %) alennuksia, jotka vastaavat 18 prosentin
kokonaisalennusta laskeutumismaksuista. Brysselin ja Lontoon välisellä reitillä, jolla Sabena ja British
Midland kilpailevat, Sabena saa lentokenttää hoitavilta Belgian ilmailuviranomaisilta 18 prosentin
alennuksen lentokenttämaksuistaan (4- 6 % käyttökustannuksista) samankaltaisesta palvelusta
lentokenttää hoitavalta ilmailuviranomaiselta. Komission mielestä tällaiset alennukset ovat perusteltuja
ainoastaan silloin, jos lentokentän hallinnon mittakaavasäästöt ovat vastaavaa luokkaa. Tässä
tapauksessa mittakaavasäästöjä ei synny. Järjestelmän tarkoituksena on näin ollen suosia Belgian
valtiollista lentoyhtiötä. 90 artiklan 2 kohdassa määrättyä poikkeusta ei näin ollen voi soveltaa. 

Komission päätös, tehty 4 päivänä lokakuuta 1995, Italiassa toiselle GSM-
matkapuhelinpalvelualan toimijalle määrätyistä ehdoista.

Sen jälkeen, kun komissio heinäkuussa 1993 esitti pyynnön lopettaa Telecom Italian monopoli GSM-
matkapuhelinten alalla tai perustella se, Italian hallitus käynnisti 16 päivänä joulukuuta 1993 toimet
toisen GSM-toimijan valitsemiseksi. Yksi valintaperusteista, jotka Italian viranomaiset ilmoittivat
asiasta kiinnostuneille osapuolille 29 päivänä tammikuuta 1994, oli tarjoukseen sisältyvä rahasumma. 

18 päivänä huhtikuuta 1994 Italian hallitus ilmoitti virallisesti, että toinen toimilupa on myönnetty 750
miljardista liirasta Omnitel Pronto Italialle. Siihenastiselle valtiolliselle toimijalle ja aiemmin Italian
ainoalle matkapuhelinliikenteen tarjoajalle Telecom Italialle oli myönnetty toimilupa ilman vastaavaa
maksua.

Komission mielestä tämänkaltaisen alkumaksun määrääminen ainoastaan uudelle tulokkaalle johtaisi
väistämättä toiseen seuraavista tuloksista, jotka molemmat ovat Euroopan yhteisön
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perustamissopimuksen 90 artiklan 1 kohdan vastaisia silloin, kun tätä artiklaa luetaan yhdessä 86
artiklan kanssa:

a) kustannusrakenteen vääristymän antaman kilpailuedun ansiosta markkinoille aiemmin sijoittuneen
toimijan määräävän markkina-aseman lujittuminen;

b) 86 artiklan b kohdan mukainen tuotannon, markkinoiden tai teknisen kehityksen rajoittaminen.

Päätöksen tarkoituksena on lopettaa vaaditun alkumaksun aiheuttama kilpailun vääristymä ja sen vuoksi
siinä määrätään, että Italian hallituksen on joko
- vaadittava Telecom Italia Mobilelta samanlainen maksu tai
- komission suostumuksen jälkeen hyväksyttävä eräitä korjaavia toimenpiteitä, jotka vastaavat

taloudellisesti toisen toimijan suorittamaa maksua.

Lisäksi päätöksessä vaaditaan, että toimenpiteillä, jotka lopulta hyväksytään, ei heikennetä hyväksytyn
toisen GSM-toimijan markkinoille tuomaa kilpailua.

B - Komission antamat tai ehdottamat uudet säädökset ja ilmoitukset

Päivämäärä Julkaisu

Komission direktiivi 95/51/EY, annettu 18 päivänä
lokakuuta 1995, direktiivin 90/388/ETY muuttamisesta
kaapelitelevisioverkkojen käyttöä jo vapautettujen
telepalveluiden tarjontaan koskevien rajoitusten
poistamiseksi

18.10.1995 EYVL N:o L
256, 26.1.1995,
s. 49

Komission ilmoitus, joka koskee direktiiviluonnosta
90/388/ETY muuttamisesta matkaviestinnän ja
henkilökohtaisen viestinnän osalta

EYVL N:o C
197, 11.08.95,
s. 5

Komission ilmoitus, joka koskee täydellisen kilpailun
toteuttamisesta televiestintä-markkinoilla annetun komission
direktiivin 90/388/ETY muuttamisesta annettua
direktiiviluonnosta

EYVL N:o C
263,
10.10.1995, s. 6

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kilpailusta telepalvelumarkkinoilla annetun direktiivin
90/388/ETY asemasta ja täytäntöönpanosta

EYVL N:o C
275,
20.10.1995, s. 2

Luonnos komission tiedonannoksi kilpailusääntöjen
soveltamisesta postialalla ja erityisesti tiettyjen
postipalveluja koskevien valtion toimenpiteiden
täytäntöönpanemisesta

EYVL N:o C
322, 2.12.1995,
s. 3
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C - Komission päätökset

päivämäärä viite

Luonnos komission tiedonannoksi kilpailusääntöjen
soveltamisesta postialalla ja erityisesti tiettyjen
postipalveluja koskevien valtion toimenpiteiden
täytäntöönpanemisesta

28.6.1995 EYVL N:o L 216,
12.09.1995, s.8

Komission päätös, tehty 4 päivänä lokakuuta 1995,
GSM-matkapuhelinliikenteen toiselle
toiminnanharjoittajalle asetetuista ehdoista Italiassa

4.10.1995 EYVL N:o L 280,
23.11.1995, s. 49

D - Lehdistötiedotteet

viite päivämäärä aihe

IP/95/61 95/01/25 TELEVIESTINNÄN INFRASTRUKTUURIN
VAPAUTTAMINEN:VIHREÄN KIRJAN TOISEN
OSAN JULKAISEMINEN JA TULEVASTA
SÄÄTELYRAKENTEESTA KUULEMINEN

IP/95/131 95/02/13 EUROOPAN TIETOYHTEISKUNNAN KESKEISTEN
ALOJEN VAPAUTTAMINEN: "EI LINNOITETTUA
EUROOPPAA, MUTTA EI MYÖSKÄÄN
SINISILMÄISTÄ SUHTAUTUMISTAPAA", SANOO
KOMISSAARI VAN MIERT

IP/95/432 95/05/03 TELEVIESTINNÄN INFRASTRUKTUURIN
VAPAUTTAMINEN: TELEVIESTINNÄN
INFRASTRUKTUURIN JA KAAPELITELEVISIO-
VERKKOJEN VAPAUTTAMISESTA LAADITUSTA
VIHREÄSTÄ KIRJASTA JÄRJESTETYN
KUULEMISEN TULOKSISTA TEHTY KERTOMUS

IP/95/647 95.06.21 MATKA- JA HENKILÖKOHTAINEN VIESTINTÄ:
KOMISSIO HALUAA AVOIMET MARKKINAT

IP/95/765 95.07.19 KOMISSIO VAHVISTAA TELEVIESTINNÄSSÄ
TÄYDELLISEN KILPAILUN VUOTEEN 1998
MENNESSÄ TAKAAVIA TOIMENPITEITÄ

IP/95/802 95.07.20 ITALIAN SATAMIEN VAPAUTTAMINEN : SUURI
ASKEL ETEENPÄIN

IP/95/813 95.07.26 KOMISSIO ANTAA POSTIPALVELUJA KOSKEVIA
SÄÄDÖSEHDOTUKSIA

IP/95/959 95.09.13 KOSKA GSM-MATKAVIESTINTÄMARKKINAT ON
AVATTU KILPAILULLE, KOMISSIO TUTKII
TOIMILUVAN MYÖNTÄMISMENETTELYJÄ

IP/95/1093 95.10.04 GSM ITALIA: KOMISSIO PYYTÄÄ, ETTÄ
OMNITELIA KOHDELLAAN REILUSTI
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IP/95/1102 95.10.11 KOMISSIO AVAA KAAPELITELEVISIOVERKOT
VAPAUTETUILLE TELEVIESTINTÄPALVELUILLE

IP/95/1353 95.12.06 KUULEMISEN ALOITTAMINEN POSTIALAA
KÄSITTELEVÄSTÄ ILMOITUSLUONNOKSESTA

E - Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot

1. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

Asia Osapuolet Päivämäärä Julkaisu

T-84/94 Bundesverband der
Bilanzbuchhalter eV. vastaan
Euroopan komissio

23.01.1995 EYVL N:o C 74, 25.3.95,
s. 11
Kok. 1995, s. II-103

T-548/93 Ladbroke Racing Ltd vastaan
Euroopan komissio

18.09.1995 EYVL N:o C 286, 28.10.95,
s. 12

2. Yhteisöjen tuomioistuin

Asia Osapuolet Päivämäär
ä

Julkaisu

C-96/94 Centro Servizi Spediporto Srl ja
Spedizioni Marittima del Golfo
Srl

05.10.1995 EYVL N:o C 299,
11.11.95, s. 6
Kok. 1995, s. I-2900

C-19/93P Rendo NV ja muut vastaan
Euroopan komissio

19.10.1995 EYVL N:o C 315,
25.11.95, p. 7
Kok. 1995, s. I-3336

C-91/94 Thierry Tranchant ja Téléphone
Store SARL

09.11.1995 EYVL N:o C 16, 20.1.96,
s. 3
Kok. 1995, s. I-3911

C-244/94 Fédération Française des Sociétés
d'Assurance ja muut, ja Ministère
de l'Agriculture et de la Pêche

16.11.1995 EYVL N:o C 31, 3.2.96,
s. 2
Kok. 1995, s. I-4022

C-430/93
and
C-431/93

Jeroen Van Schijndel ja Johannes
Nicolaas Cornelis van Veen
vastaan Stichting Pensioenfonds
voor Fysiotherapeuten

14.12.95 EYVL N:o C 77, 16.3.96,
s. 1

C-387/93 Giorgio Domingo Banchero 14.12.95 EYVL N:o C 64, 2.3.96,
s. 2
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III - Sulautumien valvonta : neuvoston asetus (ETY) N:o
4064/89 ja EHTY:n perustamissopimuksen 66 artikla

A - Tapausyhteenvedot

1. Yrityskeskittymien valvonnasta 21 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 4064/89 soveltaminen

- Yhteenvedot 6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisista tärkeimmistä tai
kiinnostavimmista päätöksistä

1.1. Puu-, sellu- ja paperituotteet

Svenska Cellulosa/PWA Papierwerke (20.02.95)

Komissio hyväksyi kaupan, jossa ruotsalainen yhtiö Svenska Cellulosa AB (SCA) hankkii osake-
enemmistön saksalaisesta yhtiöstä PWA Papierwerke Aldhof-Aschaffenburg AG:sta (PWA).

SCA on metsäteollisuusyritys, joka on erikoistunut hygieniatuotteiden, kuljetuspakkausten
(aaltopahvilaatikkomateriaalien ja aaltopahvilaatikoiden), pehmopapereiden ja grafiikkapaperien
valmistukseen. SCA:n toiminnot hygienia- ja pehmopaperituotteiden alalla toteuttaa sen tytäryhtiö,
SCA Mölnlycke. PWA on erilaisten paperi- ja pakkaustuotteiden, erityisesti päällystetyn ja
päällystämättömän hienopaperin, pehmopapereiden, kuljetuspakkausten, voimapahvin ja erikoispaperien
valmistaja. Osake-enemmistön hankinnan jälkeen uusi ryhmä (maailmanlaajuinen liikevaihto noin 5
700 miljoonaa ecua) tulee olemaan suurin tavarantoimittaja Euroopan paperiteollisuudesa.

SCA ja PWA toimivat kumpikin useilla tuotemarkkinoilla, jotka käsittävät pehmopapereiden,
kuljetuspakkausten ja päällystämättömien hienopapereiden toimitukset. PWA ei kuitenkaan toimi
useilla SCA:n pääaloilla.

Komissio katsoi, että kilpailu muiden monikansallisten valmistajien kanssa jatkuisi, vaikka SCA ja
PWA ovat tärkeitä yhtiöitä tietyillä asiaan liittyvillä pehmopapereiden markkinoilla, joilla uudella
ryhmällä tulisi olemaan huomattava markkinaosuus sekä ETA:n sisällä kokonaisuudessaan että
yksittäisissä jäsenvaltioissa. Komissio otti erityisesti huomioon sen, että markkinoille pääsyn esteet
ovat suhteellisen pienet etenkin tähän hankintaan liittyvillä erityispehmopapereiden markkinoilla
(muiden tuotteiden kuin naisten intiimisuojatuotteiden markkinoilla), jotka eivät ole kovin pitkälle
kehittyneet ja joilla tunnetut merkit eivät ole niin tärkeitä kuin ne, joita käsiteltiin Procter &
Gamble/VP Schickedanz (II) –tapauksessa. Tätä osoittaa yksityisten tuotemerkkien suhteellisen korkea
markkinakattavuus ja kuluttajien suhteellisen korkea hintatietoisuus.

Komissio totesi, että muilla tähän asiaan liittyvillä markkinoilla (kuljetuspakkaukset ja
päällystämättömät hienopaperit) SCA:n ja PWA:n yhteinen osuus ETA:n laajuisilla markkinoilla ei
anna aihetta huoleen kilpailun kannalta, koska kaikilla näillä markkinoilla toimii suuria ja
taloudellisesti vahvoja yhtiöitä, joilta asiakkaat voivat ostaa tuotteita.

Noranda Forest/Glunz (08.09.95)

Komissio hyväksyi yhteisyrityksen, jossa Noranda Forest Inc:in Euroopan puulevytuotanto ja Glunz
AG:n Yhdistyneen kuningaskunnan puulevytuotanto yhdistetään Norbord Holdings Ltd:een (kyseinen
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yritys on tällä hetkellä Norandan tytäryhtiö, joka liiketoimen toteuttamisen jälkeen uudelleen nimetään
CSC Forest Products Ltd:ksi).

Liiketoimen toteuttamisen yhteydessä Noranda Forest Inc:n, kanadalaisen metsätuoteyhtiön, oli määrä
vetäytyä Euroopan puulevymarkkinoilta. Ainoa levyalan tuote, jonka markkinoilla osapuolten yhdistetty
osuus tulee tämän liiketoimen mukana huomattavasti kasvamaan, on OSB-levy (oriented strand board),
suhteellisen uusi tuote Euroopassa. Euroopan unionin tämän hetken ainoat OSB-levyn tuotantolinjat
ovat Glunzin ja Norbord Holdings Ltd:n omistuksessa.

OSB-levyn kokonaiskulutus on hyvin pieni verrattuna muihin puulevytuotteisiin, varsinkin lastulevyyn
ja vaneriin, jotka tietyissä käyttötarkoituksissa voidaan korvata OSB-levyllä. Glunzin ja Norbordin
markkinaosuudet yhtäältä OSB-levyjen ja lastulevyjen markkinoilla sekä toisaalta OSB-levyjen ja
vanerin markkinoilla eivät myöskään anna aihetta huoleen negatiivisista kilpailuvaikutuksista. Lisäksi
ainakin yksi muu merkittävä puulevytuotteiden valmistaja Euroopan unionissa asentaa OSB-linjaa.

Repola/Kymmene (30.10.95)

Komissio hyväksyi liiketoimen, jolla Repola ja Kymmene sulautuivat yhdeksi yritykseksi. Repola ja
Kymmene ovat suuria suomalaisia yhtiöitä, joilla on kansainvälistä toimintaa painopaperi- ja
pakkausmateriaalialalla. Toimenpide koskee sanomalehtipaperin, aikakauslehtipaperin ja paperisäkkien
tuotemarkkinoita.

Paperisäkkeihin liittyen komissio totesi, että tälle tuotteelle on erilliset suomalaiset markkinat ja että
keskittyminen johtaisi määräävän markkina-aseman syntymiseen näillä markkinoilla. Repola ja
Kymmene ovat hallinneet Suomen markkinoita useita vuosia, ja tämän liiketoimen seurauksena uusi
yhtiö olisi käytännössä ainoa yritys, joka toimittaa paperisäkkejä suomalaisille asiakkaille. Repola ja
Kymmene antoivat kuitenkin komissiolle sitoumuksia, jotka poistavat vakavat epäilyt ehdotetun
liiketoimen sopivuudesta yhteismarkkinoille. Annetut sitoumukset koskevat joidenkin Repolan ja
Kymmenen Suomen markkinoilla olevien paperisäkkien tuotantolaitosten myyntiä.

Sanomalehtipaperin ja aikakauslehtipaperin markkinat kattavat vähintään Länsi-Euroopan, ja Repola
ja Kymmene, kuten kaikki muut johtavat eurooppalaiset paperintuottajat, markkinoivat tuotteitaan ja
toimittavat niitä lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Uusi yhtiö tulee olemaan suurin eurooppalainen
sanomalehti- ja aikakauslehtipaperin toimittaja. Yhtiön yhteinen markkinaosuus ei kuitenkaan ylitä 20
prosenttia kummillakaan markkinoilla, ja useat yhtiön kilpailijoista ovat vahvassa asemassa.

Repola oli Finnpap-markkinointiyhdistyksen jäsen yhdessä viiden muun suomalaisen paperintuottajan
kanssa. Finnpap oli yhteinen myyntiorganisaatio, joka markkinoi jäsentensä paperituotteita
maailmanlaajuisesti. Kymmenellä, joka ei ole Finnpapin jäsen, on oma myyntiverkkonsa.
Sulautumailmoituksessaan osapuolet eivät olleet tehneet selväksi sitä tuleeko Repolan paperituotteiden
markkinointi säilymään Finnpapissa vai tullaanko kaikki uuden yhtiön paperituotteet markkinoimaan
Kymmenen oman jakeluverkoston kautta. Mikäli Repola olisi jatkanut tuotteidensa jakelua Finnpapin
verkoston kautta, olisi syntynyt yhteys Kymmenen paperimarkkinoinnin ja muiden, Finnpapin
edustamien tuottajien välillä. Siinä tapauksessa fuusion vaikutus olisi ulotettu kattamaan uuden yhtiön
yhdistetyn myynnin yhdessä muiden suomalaisten tuottajien Finnpapin kautta tapahtuvan myynnin
kanssa. Tämän taustan vuoksi poistaakseen kaikki mahdolliset Finnpapin roolia koskevat epäilyt,
osapuolet päättivät sitoutua olemaan myymättä paperituotteita Finnpapin yhteisen myyntiorganisaation
kautta.
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Ottaen huomioon Repolan ja Kymmenen antamat sitoumukset komissio on todennut, ettei
keskittyminen saa aikaan määräävää markkina-asemaa eikä vahvista sitä.

1.2. Raakaöljytuotteet, kemikaalit, muovit jne.

Texaco/Norsk Hydro (09.01.95)

Komissio hyväksyi Texacon ja Norsk Hydron välisen yhteisyrityksen perustamisen. Yhteisyrityksen
kautta hoidetaan jalostettujen öljytuotteiden jakelu Norjassa ja Tanskassa. Yhteisyrityksen emoyhtiöt,
Texaco (USA) ja Norsk Hydro (Norja) ovat kumpikin kaikilla tuotantoportailla toimivia öljy-yhtiöitä.
Texaco ja Norsk Hydro vetäytyvät näin ollen yhteisyrityksen toiminta-alueelta, toisin sanoen
jalostettujen öljytuotteiden jakelusta Norjassa ja Tanskassa. Yhteisyritys ottaa käyttöönsä kaiken
emoyhtiöiden omaisuuden, eli varastot, säiliöautot ja huoltoasemat kummassakin maassa.

Tämä liiketoimi käsitellään sulautumisasetuksen perusteella, koska yhteisyritys on luonteeltaan
autonominen ja sillä on tarvittavat edellytykset hoitaa normaalit jakeluyhtiön toiminnot kyseisillä
markkinoilla. Ottaen huomioon sen, että yhteisyritys ei olisi kummankaan emoyhtiön pääasiakas, sekä
sen, että kahden emoyhtiön toimintojen luonne on hyvin erilainen ja että niiden läsnäolo jalostettujen
öljytuotteiden jakelussa jälleenmyyjille on hyvin rajoitettu (yhteensä 9 %), komissio katsoi, ettei niiden
välillä ole mahdollisuutta toimintojen yhteensovittamiseen näillä markkinoilla.

Tästä syystä komissio totesi, että yhteisyritys Texacon ja Norsk Hydron välillä ei saa aikaan eikä
vahvista määräävää markkina-asemaa yhteismarkkinoilla tai niiden huomattavalla osalla. Osapuolten
yhteinen markkinaosuus kyseisillä markkinoilla ei ylitä 25 prosenttia, ja niillä on useita muita suuria
kilpailijoita (Shell, Esso, Statoil, Q8, Fina).

Union Carbide/Enichem (13.03.95)

Komissio antoi luvan Enichemin ja Union Carbiden (UCC) välisen yhteisyrityksen perustamiseen
polyeteenimarkkinoille ("PE"). Yhteisyrityksen tuotteena on kestomuovi, jota käytetään erilaisten
tuotteiden, mukaan lukien kalvon ja muottiin valettujen tuotteiden, valmistuksessa.

Enichem aikoi siirtää yhteisyritykseen, Polimeri Europa Srl:ään, sen Länsi-Euroopan PE-
valmistuslaitokset ja myyntiverkon, lukuun ottamatta sen Porto Torresin (Sardinia) PE-tehdasta, sen
osuudet kahdesta eteenikrakkaamosta Brindisissa ja Dunkirkissa sekä sen PE-tuotantoteknologiat. UCC,
joka ei ennen tätä liiketointa ole toiminut PE-tuottajana Länsi-Euroopassa, aikoi tuoda yhteisyritykseen
teknologisen asiantuntemuksensa, mukaan lukien "Unipol"-nimisen PE-tuotantoprosessin
käyttölisenssin. UCC on maailman johtava PE-tuotantoteknologian toimittaja.

Komissio tutki ehdotetun liiketoimen vaikutuksia kolmella eri markkina-alueella: PE-hartsin tuotanto-
ja myyntimarkkinoilla; tuotantoa edeltävillä eteenin (PE:n tuotannossa käytettävä raaka-aine)
markkinoilla; ja PE-teknologian lisensoinnin markkinoilla. Komissio totesi, että liiketoimi ei saisi
aikaan määräävää markkina-asemaa millään näistä markkinoista eikä vahvistaisi sitä.

PE-hartsien tuotantomarkkinoilla on kolme peruspolyeteenimuovia, jotka määritellään niiden tiheys-
ja kristalloitumisasteen mukaan; nämä ovat korkeatiheyksinen polyeteeni (HDPE), pientiheyksinen
polyeteeni (LDPE) ja lineaarinen pientiheyksinen polyeteeni (LLDPE). PE-muovien kysyntä kasvaa
jatkuvasti, ja tämä koskee erityisesti LLDPE:tä, joka on vähitellen korvaamassa LDPE:n, ja HDPE:tä,
jolla on erilaiset ominaisuudet ja käyttötarkoitukset (parempi lujuus, mutta pienempi käsiteltävyys).

KILPAILURAPORTTI 1995



160 Kilpailusääntöjen soveltaminen Euroopan unionissa

Länsi-Euroopassa on useita tärkeitä PE-hartsien tuottajia, kuten Enichem, Borealis, BP, Dow, DSM
ja Exxon. Vaikka Enichem on yksi suurimmista PE-hartsien valmistajista, sen osuus PE-hartseista
kokonaisuudessaan tai kunkin PE-tuotteen osalta ei ylitä 25 %:a. UCC ei lisää tätä markkinaosuutta
kovinkaan paljon viimeaikaisella osallistumisellaan yhteisyritykseen Elf Atochemin kanssa. Lisäksi
useat yhteisyrityksen kilpailijat kuuluvat suuriin, vertikaalisesti yhdentyneisiin ryhmiin, joilla on oma
PE-teknologiansa.

Tuotantoa edeltävillä eteenin tuotannon markkinoilla Enichem on ainoa tämän raaka-aineen valmistaja
ja sen tärkein toimittaja Italiassa; Italiaan tuodaan hyvin pieniä määriä eteeniä kuljetusvaikeuksien ja
satama- ja varastotilojen puutteen vuoksi. Yhteisyritys ei kuitenkaan vahvista tätä jo aiemmin luotua
markkina-asemaa, koska UCC ei ole eteenin tuottaja Länsi-Euroopassa. Lisäksi Enichemin alueellinen
voimakkuus ei todennäköisesti johtaisi määräävään markkina-asemaan PE:n markkinoilla, koska Italia
kattaa vain pienen osan eteenin kokonaiskapasiteetista Länsi-Euroopassa.

PE-teknologiamarkkinoilla on käytössä neljä PE-tuotantoprosessityyppiä. Nämä tyypit eroavat toisistaan
sen tavan mukaan, millä eteeni polymeroidaan: kaasufaasipolymerointi (esimerkiksi UCC, BP,
Montedison); saostuspolymerointi (esimerkiksi Phillips Petroleum, Mitsui); liuospolymerointi
(esimerkiksi Novacor, Dow) ja korkeapainepolymerointi (esimerkiksi ICI, Enichem).

Vaikka mitään näistä teknologioista ei ole poistettu käytöstä, korkeapaineteknologian kysyntä vähenee,
koska sen käyttökustannukset ovat suuremmat ja koska sen avulla voidaan tuottaa vain LDPE:tä.
Koska HDPE:n ja LLDPE:n kysynnän odotetaan olevan suurempi kuin LDPE:n, mahdolliset PE-
teknologian lisenssin hankkijat haluavat luonnollisesti käyttöönsä matalapaineprosesseja (kaasufaasi,
saostus tai liuos), joilla valmistetaan jompaa kumpaa tai kumpaakin näistä tuotteista. Mahdollisuus
vaihtaa tuotanto HDPE:stä LLDPE:hen yhdellä tehtaalla (toisin sanoen "vaihtotehdas") on myös tärkeä
peruste tietyn teknologian käytölle ainakin joillekin mahdollisille lisenssinhankkijoille Länsi-
Euroopassa.

UCC:n PE-teknologia, Unipol, on johtava kaasufaasipolymerointiprosessi. Komissio totesi kuitenkin,
että Polimeri Europan perustaminen ei merkittävästi parantaisi Unipolin asemaa PE-teknologiassa,
koska Enichemin teknologinen kokemus rajoittuu lähinnä korkeapaineteknologiaan ja ainoastaan hyvin
vähäisessä määrin kaasuvaihe- tai saostuspolymerointiin.

Komissio tutki myös yhteisyrityksen vaikutuksia propyleenin, yhden eteenin tuotantoprosessin
sivutuotteen, toimituksiin. Se totesi, ettei liiketoimi johtaisi markkinaosuuksien kasvuun tälläkään
alalla.

Osapuolet toimittivat myös komissiolle, yhdessä ilmoitetun yhteisyrityksen kanssa, eteenin
toimitussopimuksen Enichemin ja yhteisyrityksen välillä. Arvioidessaan tätä sopimusta komissio otti
huomioon kolmansien osapuolten edut sen varmistamiseksi, että nämä saavat riittävän määrän eteeniä
tällä alueella.

Saudi Aramco/MOH (23.05.95)

Komissio hyväksyi yhteisyrityksen perustamisen saudiarabialaisen öljy-yhtiön ("Saudi Aramco") ja
Vardinoyanniksen perheen välille. Yhteisyritys syntyi siten, että Saudi Aramco hankki 50 prosentin
osuuden kahdesta kreikkalaisesta yhtiöstä, Motor Oil Corinth Refineries S.A. ("MOH"), joka on
öljynjalostusyhtiö, ja Avinoil Industrial and Maritime Oil Company S.A. ("Avin"), joka on jalostettujen
öljytuotteiden jälleenmyyjä. Ennen tätä liiketointa nämä kaksi yhtiötä olivat kokonaan
Vardinoyanniksen perheen omistuksessa.
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Saudi Aramco on Saudi-Arabian kuningaskunnan kokonaan omistama yhtiö, joka toimii öljyn
tutkimuksen, tuotannon, kuljetuksen, jalostuksen ja markkinoinnin alalla pääasiassa Euroopan
ulkopuolella. Vardinoyanniksen perheen jäsenet ovat Kreikan kansalaisia, jotka toimivat eri liikealoilla,
kuten öljy- ja raakaöljytuotealalla ja laivanvarustusalalla, pankki-, kiinteistö-, media- ja hotellialalla
sekä vapaa-ajan toimintojen alalla.

Keskittyminen vaikuttaisi lähinnä öljynjalostuksen ja jalostettujen öljytuotteiden vähittäismyynnin
markkinoihin Kreikassa. Koska Saudi Aramco ei ole ennen keskittymistä toiminut näillä markkinoilla
Kreikassa, yhteisyrityksen perustaminen ei kasvata markkinaosuuksia.

1.3. Lääkkeet

Glaxo PLC/Wellcome PLC (28.02.95)

30 päivänä tammikuuta 1995 Glaxo plc ("Glaxo") ilmoitti komissiolle julkisen tarjouksensa Wellcome
plc:n ("Wellcome") hankinnasta. Glaxon ja Wellcomen toiminnot lääkemarkkinoilla täydentävät
pohjimmiltaan toisiaan. Lisäksi komissio totesi, että yhtiöt kilpailevat muiden suurten lääkeyhtiöiden
kanssa useimmilla markkinoillaan.

Komissio tutki kuitenkin erityisesti sitä seikkaa, olisiko Wellcomen hankinnasta huomattavaa hyötyä
Glaxon vahvalle asemalle yhdellä erityisellä hoitoalalla, joka on migreenin hoito. Glaxon "Imigran"-
tuotteella on hyvä asema migreenin hoidossa, ja se on myös kehittänyt pitkälle erästä
migreenilääkeyhdistettä. Samanaikaisesti Wellcome on markkinoinut ainoastaan yhtä patentoimatonta
lääkettä, jota käytetään migreenin ehkäisyyn, ja tällä tuotteella on ainoastaan rajoittunut myynti- ja
markkinaosuus kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Wellcomella on kuitenkin kehitteillä lääkeyhdiste, jolla
näyttäisi lähitulevaisuudessa olevan mahdollisuuksia kilpailla Glaxon Imigran kanssa. Tästä syystä
sulautuminen johtaisi siihen, että Glaxo voisi yhdistää useissa jäsenvaltioissa jo nykyisinkin suuret
markkinaosuutensa sekä kaksi jo pitkälle kehitettyä lääkeyhdistettä.

Voidakseen poistaa mahdolliset epäilyt Wellcomen hankinnan soveltuvuudesta yhteismarkkinoille
Glaxo lupasi myöntää kolmannelle osapuolelle lisenssin yhteen näistä kahdesta tärkeimmästä kehitteillä
olevasta migreeninestolääkkeestä. Komissio totesi, että joka tapauksessa useat muut lääkeyhtiöt
kehittävät parhaillaan uusia migreeninestolääkkeitä, jotka ovat samankaltaisia kuin Wellcomen ja
Glaxon lääkeyhdisteet, ja joidenkin näiden tuotteiden on määrä tulla markkinoille samassa aikataulussa
kuin Wellcomen ja Glaxon tuotteet. Koska useat näistä kilpailevista yhtiöistä ovat myös suuria
lääkeyhtiöitä, jotka pystyvät markkinoimaan tuotteitaan maailmanlaajuisesti, komissio totesi, että
Wellcomen poistolla kilpailijoiden joukosta tällä alalla oli vain rajoitettu vaikutus.

Komissio tutki myös hankinnan mahdollisia vaikutuksia tutkimuksen ja kehityksen kohteena oleviin
tuotteisiin. Sekä Glaxo että Wellcome ovat tutkimusta harjoittavia lääkeyhtiöitä ja niiden yhdistäminen
tarkoittaisi myös suurten tutkimusvoimavarojen ja -taitojen yhdistämistä. Molemmat yhtiöt tutkivat
uusia yhdisteitä HIV/AIDS:in hoitoon. Kuultuaan useita pääkilpailijoita ja -asiakkaiden, lääkkeiden
jälleenmyyjien ja eräiden asiaan liittyvien EU:n kansallisten terveyslaitosten kanssa komissio päätti,
ettei tästä syntynyt suurta kilpailullista uhkaa.

Behringwerke AG/Armour Pharma (03.04.95)

Euroopan komissio hyväksyi Behringwerke AG:n (Behringwerke) ja Armour Pharmaceutical Co:n
(Armour) välisen yhteisyrityksen, johon kumpikin osapuoli siirsi maailmanlaajuiset
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plasmajohdannaistoimintonsa. Behringwerke, Hoechst AG:n tytäryhtiö, ja Armour, joka on Rhône-
Poulencin epäsuorassa hallinnassa, ovat kumpikin lääkevalmistajia.

Tämä keskittymä koskee erilaisia plasmajohdannaistuotteita, joista neljässä osapuolten liiketoimet ovat
päällekkäisiä: ihmisalbumiini, laskimonsisäinen immunoglobuliini, hyytymistekijät VIII ja IX. Erilaiset
kansalliset käytännöt lääketuotteiden markkinoille tuomisen sallimisessa, turvallisuusnormeissa ja
sosiaaliturvaan perustuvissa korvausjärjestelmissä ovat aiheuttaneet sen, että näiden tuotteiden
markkinat ovat edelleen kansalliset. Useimmissa Euroopan talousalueen maissa osapuolten yhteiset
markkinaosuudet ovat pieniä. Kuitenkin, vaikka yhtiöiden yhteinen markkinaosuus hyytymistekijä
VIII:sta on Euroopan talousalueella noin 30 prosenttia, se on Saksassa yli 40 prosenttia ja Itävallassa
vielä merkittävästi suurempi.

Kaikesta huolimatta Behringin osuus hyytymistekijä VIII:n markkinoista Saksassa on pienentynyt
viime vuosina, koska muut kehittyneemmät tuotteet ovat ohittaneet sen teknologian osalta. Erityisesti
Bayer ja Baxter ovat toimittaneet rekombinaatiotuotetta, jossa on vähemmän ihmisveren osia ja jota
siksi pidetään turvallisempana kuin perinteisiä tuotteita, esimerkiksi Behringin valmistetta. Vaikka
Bayer ja Baxter ovat myöntäneet hyytymistekijä VIII:n yhdistelmätuotteen jälleenmyyntilisenssejä
Armourille, yhteisyrityksen käytettävissä olevan tuotteen määrä on rajoitettu ja Bayerilla ja Baxterilla
on se tärkeä etu, että ne ovat tulleet Saksan markkinoille huomattavasti yhteisyritystä aiemmin. Muiden
tärkeiden kilpailijoiden, kuten Pharmacian (Ruotsi) ja Novo Nordiskin (Tanska), todettiin myös
todennäköisesti tulevan markkinoille muutaman vuoden kuluessa.

Komissio totesi, että samankaltaiset huomiot koskevat myös hyytymistekijä VIII:n Itävallan
markkinoita, joilla Behringin markkinaosuus oli myös pienentynyt huomattavasti vuodesta 1993
vuoteen 1994. Joitakin vuosia tätä ennen markkina-asemat olivat olleet epävarmoja ja ne olivat
muuttuneet merkittävästi. Itävallassa hyytymistekijä VIII:n yhdistelmätuote on tulossa markkinoille
lähiaikoina ja yhteisyrityksen kilpailijoina on lääketoimittajia, jotka ovat tulleet markkinoille
aikaisemmin.

1.4. Metallit

Alumix/Alcoa (21.12.95)

Komissio hyväksyi liiketoimen, jossa amerikkalainen yhtiö, Aluminum Company of America
("Alcoa"), hankki omistukseensa italialaisen yhtiön, Alumix S.p.A:n ("Alumix"). Alumix oli aiemmin
EFIM:in omistuksessa, ja tämä hankinta on osa EFIM:in yksityistämisohjelmaa (EFIM on Italian
hallituksen omistama yhtiö ja tällä hetkellä tuomioistuimen julistamassa selvitystilassa). Alcoan
hankintaan sisältyvät Alumixin omistusoikeudet alumiinialalla lukuun ottamatta pientä osaa sen
tasovalssatuista tuotteista (aihioiden valmistus). Alcoa hankkii lisäksi Alumixin 6 prosentin osuuden
Halvo Mining Companystä, joka on bauksiitin kaivamista Guineassa Compagnie des Bauxites des
Guineén kautta harjoittava delawarelainen yhtiö.

Alcoa on vertikaalisesti yhdentynyt yhtiö ja maailman johtaja alumiinimarkkinoilla. Alumix, joka on
myös vertikaalisesti yhdentynyt alumiinin tuottaja, on keskittänyt toimintansa Euroopan markkinoille,
erityisesti Italiaan.

Komissio totesi, että tämä liiketoimi ei saa aikaan määräävää markkina-asemaa eikä vahvista sitä
millään sen vaikutuksen alaisilla markkinoilla, koska kullakin niistä Alcoa joutuisi kilpailemaan suurten
yritysten kuten Alcanin, Pechineyn, Alusuissen, VAW:n, Hoogovensin kanssa. Sulautumisasetuksen
nojalla tehty päätös ei kata Alumixia koskevia komission valtiontukisääntöjen mukaisia menettelyjä.
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1.5. Tehdasvalmisteiset sähkötuotteet

Daimler Benz/Carl Zeiss (27.06.95)

Komissio antoi luvan Daimler Benzin ja Carl Zeissin yhteisyrityksen, Zeiss-Electro Optronic GmbH:n,
perustamiseen. Yhteisyritys sisältää kummankin yhtiön toiminnot sotilaallisen optoelektroniikan alalla.

Optoelektroniikan tärkeimmät puolustukselliset sovellukset liittyvät tiedusteluun, tunnistamiseen,
etäisyysmittaukseen ja ohjusten ohjaukseen. Saksassa Daimler Benzillä ja Carl Zeissilla on yhteensä
noin 40 prosentin markkinaosuus sotilaallisen optoelektroniikan alalla. Ainoa merkittävä päällekkäisyys
yhtiöiden toiminnoissa ovat lämpökuvauslaitteet Saksan markkinoilla, missä Daimler Benz ja Carl
Zeiss ovat ainoat valmistajat. Israelilaiselle yhtiölle ELOP:ille annettu tilaus LEOPARD 2 -tankin
taistelukyvyn parannusprojektissa osoitti, että yhteisyrityksen toiminta Saksan lämpökuvauslaitteiden
markkinoilla olisi riittävän rajattu, koska Saksan puolustusministeriö voi hankkia tuotteet myös
kansainvälisiltä toimittajilta.

Thomson/Teneo/Indra (22.08.95)

Komissio hyväksyi kaupan, jossa Thomson-CSF, ranskalaisen Thomson SA:n tytäryhtiö, hankki yhtä
osaketta vaille 25 prosenttia Indra Sistemas SA:n (Indra), espanjalaisen valtionkonsernin Teneo SA:n
tytäryhtiön, osakepääomasta. Osakkeenomistajien sopimus Thomsonin ja Teneon välillä varmistaa sen,
että Indra toimii Thomson-CSF:n ja Teneon yhteisessä hallinnassa.

Thomson on Ranskan valtion hallinnassa oleva holdingyhtiö, jolla on kaksi päätytäryhtiötä: Thomson
Consumer Electronics, joka suunnittelee, kehittää ja valmistaa kulutuselektroniikan tuotteita, ja
Thomson-CSF, joka toimii ammattielektroniikka- ja puolustusjärjestelmäalalla. Thomsonin
päävahvuudet ovat lentokonelaitteet, viestintä- ja komentoverkot, havaitsemisjärjestelmät,
ohjusjärjestelmät, elektroniikka ja tietotekniikka. Indra toimii ammattielektroniikka-alalla
tytäryhtiöittensä kautta, tytäryhtiöt toimivat puolustusalalla, kaksoiskäyttöteknologia-alalla,
tietotekniikan neuvonta- ja palvelualalla, lennonjohto- ja viestintäjärjestelmäalalla sekä
avaruuselektroniikan alalla.

Mitään konkreettisia päällekkäisyyksiä ei ole, koska pohjimmiltaan osapuolet toimivat samojen
tuotteiden parissa, mutta maantieteellisesti eri markkinoilla. Tästä syystä myöskään markkinaosuudet
eivät kasva yhteisyrityksen myötä. Lisäksi liiketoimi ei selvästi muuta nykyistä kansallisten
markkinoiden rakennetta, koska muiden voimakkaiden kilpailijoiden ja uusien tulokkaiden
mahdollisuus laajentaa osuuttaan pysyi olennaisesti muuttumattomana.

Seagate/Conner (17.11.95)

Komissio hyväksyi liiketoimen, jossa Seagate Technology Inc. ja Conner Peripherals Inc sulautetaan
kokonaan yhteen. Kumpikin yhtiö on rekisteröity Yhdysvalloissa.

Asian kannalta merkitykselliset tuotemarkkinat ovat umpilevyasemamarkkinat, jotka on jaettu kolmeen
osaan: kannettavien tietokoneiden ja muistikirjamikrojen asemat, pääasiassa pöytätietokoneissa
käytettävät 3,5 tuuman asemat (nykyisin noin 90 % markkinoista) ja pääasiassa palvelimissa, pien- ja
suurtietokoneissa käytettävät 5,25 asemat ja sitä suuremmat asemat. Analysoituaan hinnoittelun,
jakelukustannukset, valmistajien mielipiteet ja ostotottumukset komissio totesi, että asian kannalta
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merkitykselliset maantieteelliset markkinat umpilevyasemille ovat luultavasti maailmanlaajuiset ja joka
tapauksessa vähintään EU:n laajuiset.

Ainoa ala, jolla päällekkäisyydet johtavat merkittävään markkinaosuuteen, on 3,5 tuuman asemien ala,
jossa markkinaosuus olisi hieman alle 40 prosenttia. Tällä alalla on kolme muuta kilpailijaa, joilla on
yli 10 prosentin osuudet, yhden osuuden ollessa yli 20 prosenttia. Otettuaan huomioon nykyisen
voimakkaan kilpailun tuotemarkkinoilla, kilpailijoiden sijoitussuunnitelmat ja markkinoiden erittäin
nopean kasvun komissio totesi, että sulautumisen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille ei ole vakavia
epäilyjä.

1.6. Tehdasvalmisteiset mekaaniset tuotteet

Ingersoll Rand/Clark Equipment (15.05.95)

Ingersoll-Rand, yhdysvaltalainen yhtiö, joka valmistaa koneita rakennusalalle ja muille aloille, hankki
omistukseensa Clark Equipmentin, toisen yhdysvaltalaisen yhtiön, joka toimii rakennuslaitealalla.

Clark Equipment oli 13 päivänä huhtikuuta 1995 myynyt 50 prosentin osuutensa hollantilaisesta
rakennuslaiteyhtiöstä VME:stä. Tämän aiemman myynnin seurauksena Clark Equipmentin EU-
liikevaihto painui alle 250 miljoonan ecun ja siksi komissio antoi 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan
perustuvan päätöksen, sillä Ingersoll-Randin tekemällä Clark Equipmentin hankinnalla ei ollut
sulautumisasetuksen mukaisesti yhteisönlaajuista merkitystä.

ATR/BAE (25.07.95)

Komissio päätti, ettei alueliikenteen lentokoneita valmistava yhteisyritys Aérospatialin, Alenian ja
British Aerospacen välillä ollut keskittymä sulautumisasetuksen mukaisesti. Liiketoimi käsiteltiin tästä
syystä Rooman sopimuksen artiklan 85 mukaisten rakenteellisten yhteisyritysten menettelytapojen
nojalla. Aérospatial ja Alenia, jotka on jo integroitu ATR:ään, ja British Aerospace ilmoittivat
komissiolle sulautumisasetuksen mukaisesti yhteisyrityksestä, joka sisältäisi kaikki yhtiöiden
alueliikenteen lentokoneisiin liittyvät toiminnot. Näihin toimintoihin kuuluvat ATR:n tuotteisto,
mukaan lukien ATR 42- ja ATR 72 -lentokoneet, BAe:n Jetstream turboprop -toiminta ja Avron
alueellisten suihkukoneiden liiketoimet. Yhteisyritys luotiin tekemään toteutettavuustutkimuksia uusista
lentokoneista ja yhdistämään vähitellen näiden yhtiöiden olemassa oleviin tuotteistoihin liittyvät toimet.

Komission analyysin mukaan yhteisyritys ei olemassaolonsa alkuvaiheessa toimisi täysimittaisena
yrityksenä, koska toteutettavuustutkimusten tuloksissa oli epävarmuutta ja olemassa olevien
lentokonetoimintojen yhdistäminen rajoittuisi alkuvaiheessa yhteisen myyntitoimiston perustamiseen.
Lisäksi lisäintegraatiosuunnitelmien katsottiin silloin olevan liian epävarmoja, jotta toimenpidettä
voitaisiin pitää täysimittaisena yhteisyrityksenä. Tästä syystä tämän liiketoimen katsottiin olevan
asetuksen ulkopuolella.

1.7. Kuljetus ja matkustus

Babcock/Siemens/BS Railcare (30.06.95)

Siemens AG ja Babcock International Group plc ilmoittivat 30 päivänä toukokuuta 1995 komissiolle
sopimuksestaan perustaa kummankin Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan tytäryhtiön, Siemens
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plc:n ja Babcock International Ltd:n, kautta yhteisyrityksenä holdingyhtiö, Railcare Ltd, joka toimii
rautatiekuljetusten alueella lähinnä Englannissa.

Yhteisyritys, joka perustettiin British Railin yksityistämisen yhteydessä, toimisi lähinnä kahdella
rautatiekalustoon (mukaan lukien veturit) liittyvällä alalla, toisin sanoen huollon ja kunnostuksen alalla.
Tätä varten se teki tarjouksen ja hankki äskettäin kaksi British Railways Boardin omistuksessa ollutta
tason 5 raskasta huoltoyksikköä Wolvertonista ja Springburnista. Liiketointa täydennettäisiin vielä
hankkimalla yhteisyritykselle Babcock International Ltd:n rautatiekaluston sisätilojen suunnittelu-,
toteutus- ja kunnostusyhtiö, Tickford Rail Ltd.

Rautatiekaluston huollon ja kunnostuksen alalla Englannissa yhteisyritys, Railcare Ltd, kohtaisi
tärkeiden, jo Englannissa toimivien yritysten, kuten GEC Alsthonin, ABB Transportationin ja
Bombardierin, taholta tulevan kilpailun. Tästä johtuen komissio totesi, ettei ehdotettu yhteisyritys saisi
aikaan määräävää markkina-asemaa eikä vahvistaisi sitä, ja päätti olla vastustamatta yhteisyrityksen
syntyä.

GRS Holding (11.12.95)
Charterhouse/Porterbrook Leasing Company (11.12.95)

Komissio antoi Norumalle luvan hankkia omistukseensa Angel Train Contracts Ltd:n ja Charterhouse
Development Capital Holdings Ltd:lle luvan hankkia omistukseensa Porterbrook Leasing Co Ltd:n.
Nämä kaksi kauppaa ovat vaiheita British Railin yksityistämisessä. British Railways Boardin aiemmin
omistama matkustajaliikenteen kuljetuskalusto siirrettiin kolmen "matkustajaliikenteen
kuljetuskalustoyhtiön (KKY)" hallintaan. Kullakin näistä kolmesta on noin 33 %:n markkinaosuus,
mikä johtuu siitä, että kullekin KKY:lle annettiin suurin piirtein yhtä suuri osa
matkustajakuljetuskalustosta, joka oli keskimäärin samanikäistä. Lisäksi kukin kuljetuskalustoyhtiö sai
samansuuruisen osuuden kahdenkymmenenviiden "rautatieliikenneyhtiön (RLY)"
kalustovuokrasopimuksista.

Kuljetuskalustoyhtiöiden myynnin tarkoituksena on saada aikaan kilpailua matkustajaliikenteen
kuljetuskaluston markkinoilla. Komissio totesi, että alussa saattaa näyttää siltä, että kilpailu olisi
rajoitettu näiden kolmen KKY:n markkinaosuuksien takia. Komissio totesi kuitenkin vielä, että RLY:t
voisivat kalustovuokrasopimuksiaan uusiessaan valita eri matkustajakuljetuskaluston tarjoajien välillä.
Lisäksi ei ole mitään asetuksellisia rajoituksia tai lisenssivaatimuksia (muita kuin turvallisuuteen
liittyviä), jotka estäisivät muiden yhtiöiden markkinoilletulon.

Rahoitusalan holdingyhtiöiden liiketoimien käsittelyä määrittelevän sulautumisasetuksen 3 artiklan 5
kohdan c alakohdan soveltamista käsitellään Charterhouse/Porterbrook Leasing Companyn päätöksen
yhteydessä.

1.8. Televiestintä

Komissio teki useita päätöksiä televiestinnän alalla vuonna 1995. Omnitel koski perustettavaa
yhteenliittymää, jolle myönnettiin toinen matkapuhelinlisenssi Italiassa. Komissio totesi, että kyseessä
ei ollut keskittyminen, koska jotkin emoyhtiöistä toimivat matkapuhelinalalla muissa maissa. Komissio
katsoi, että emoyhtiöt voivat näin ollen kilpailla yhteisyrityksen kanssa näiden yritysten kautta
tarjoamalla GSM-standardin mukaisia matkapuhelimia ja sijainninseurantasopimuksia
matkapuhelinyhtiöiden välillä. Tämän mukaisesti liiketoimi käsiteltiin 85 artiklan yhteistoiminnallisia
yhteisyrityksiä koskevien menettelytapojen nojalla.
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Muut tärkeät televiestintään liittyvät tapaukset vuonna 1995 koskivat uusien yhteisyritysten
perustamista tai yhteisyritysten laajentamista meneillään olevan Euroopan unionin televiestinnän
vapauttamisen hyödyntämiseksi. Telenordic/BT/Teledanmark koski uuden yhteisyrityksen perustamista
Ruotsin jo vapautettujen televiestintämarkkinoiden hyödyntämiseksi. Cable  and  Wireless/Veba ja
British Telecom/VIAG olivat kumpikin liiketoimia, joissa saksalaiset telealan yritykset (mukaan lukien
yksityinen infrastruktuuri) perustivat yhteisyrityksiä brittiläisten telealan yhtiöiden kanssa ennakoiden
Saksan ja muiden televiestintämarkkinoiden vapautumista vuonna 1998. Kaikki kolme liiketointa
hyväksyttiin sulautumisasetuksen perusteella. Albacom koski yhteisyritystä British Telecomin ja
italialaisen pankin, BNL:n, välillä. Tarkoituksena oli perustaa yhtiö Italiaan tarjoamaan tiettyjä
verkkopalveluja, jotka oli vapautettu Italiassa, sekä muita palveluja sitä mukaa, kun ne vapautettaisiin.
Osapuolten välisen sopimuksen perusteella rajoitettu yhteisen hallinnan kausi oli liian lyhyt, jotta
toiminpiteen katsottaisiin johtavan sulautumisasetusen tarkoittamaan yhteiseen määräysvaltaan. BT:n
yksinomaisen määräysvallan hankinta jäi sulautumisasetuksen liikevaihtorajojen alapuolelle.

Unisource/Telefonica koski espanjalaisen telealan yrityksen, Telefonican, sisällyttämistä Unisource-
yhteenliittymään, johon kuuluvat jo ruotsalainen Telia, alankomaalainen PTT Telecom ja sveitsiläinen
PTT. Unisource toimi useilla aloilla, kun taas Telefonica toi mukanaan satelliittipalvelunsa ja järjesti
tietynlaisen tietopalvelujensa yhteisjohdon Unisourcen kanssa. Telefonica ei voinut lainsäädännöllisistä
syistä tuoda tietotoimintojaan kokonaan yhteisyritykseen. Tietopalvelujen johtamisjärjestelyn ja muiden
uudelle yhtiölle siirrettäväksi aiottujen keskittymiseen vaikuttamattomien toimintojen vuoksi
yhteisyritystä ei pidetty keskittymisenä, ja sitä käsiteltiin 85 artiklan menettelytapojen mukaisesti.

1.9. Pankki- ja rahoituspalvelut

Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo (17.07.95)

Komissio hyväksyi kahden japanilaisen luottolaitoksen, Mitsubishi Bank Limitedin ja Bank of Tokyo
Ltd:n täyden sulautumisen. Tästä sulautumisesta seurauksena olevaa yhtiötä kutsutaan nimellä "The
Bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd" ja siitä tulee yksi maailman suurimpia pankkeja.

Pääosa kummankin pankin liiketoimista tapahtuu yhteisön ulkopuolella, erityisesti niiden
kotimarkkinoilla Japanissa, ja tästä syystä sulautumisen päävaikutukset olisivat yhteisön ulkopuolella.
Yhteisön sisällä kumpikin pankki toimii lähinnä luotonantajana suuryrityksille tärkeimmissä EU-
maissa. Sulautumisessa muodostunut uusi yhtiö ei kuitenkaan saa merkittäviä markkinaosuuksia
missään tuotteessa tai millään maantieteellisellä markkina-alueella yhteisössä.

Chase Manhattan/Chemical Bankin (26.10.95)

Komissio hyväksyi Chemical Banking Corporationin ja The Chase Manhattan Corporationin
sulautumisen. Pankit olivat neljänneksi ja kuudenneksi suurimmat pankit Yhdysvalloissa. 

Pääosa kummankin pankin toiminnoista sijoittuu Yhdysvaltoihin, ja sulautumisen päävaikutus tuntuu
Yhdysvalloissa ja kansainvälisillä markkinoilla. Kumpikin pankki toimii EU:ssa sijoitus- ja
liikepankkialoilla sekä arvopaperikaupassa, mutta niiden yhteinen markkinaosuus ei muodostu
kilpailuesteeksi kansallisilla tai kansainvälisillä markkinoilla.
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1.10. Vakuutus

Allianz/Elvia/Lloyd Adriatico (03.04.95)

Komissio vahvisti liiketoimen, jossa saksalainen vakuutusyhtiö Allianz hankki omistukseensa
sveitsiläisen vakuutusyhtiön Elvian ja italialaisen vakuutusyhtiön Lloyd Adriaticon. Myyjän, Schweizer
Rückversicherungsgesellschaftin, ja Allianzin välisen alkusopimuksen mukaan ostaja sai itselleen myös
Schweizer Rückin hallussaan pitämän saksalaisen vakuutusryhmä Vereinten osake-enemmistön.
Mahdollisten Saksan markkinoilla syntyvien vakuutusalan kilpailuongelmien vuoksi Allianz ja
Schweizer Rück ovat kuitenkin sopineet, että myyjä valvoo aluksi Vereintea antamalla jonkin
liikepankin tehtäväksi etsiä ostaja, joka pystyy tarjoamaan tarvittavat vakuudet. Siten Allianz ei voi
missään vaiheessa käyttää määräysvaltaa Vereintessa.

Elvia toimii lähes ainoastaan Sveitsissä ja Lloyd pääasiassa Italiassa. Yhteismarkkinoilla yrityskauppa
vaikuttaa ensi sijassa Italian markkinoihin. Henkivakuutusten osalta Allianzin markkinaosuus on
Italiassa 11 prosenttia ja muiden vakuutusten osalta 16 prosenttia. Kaikilla vakuutusalueilla Allianzilla
on suuria kilpailijoita, kuten Generali ja Group Fondiaria. Komissio totesi siksi, ettei toimenpide johda
määräävän markkina-aseman syntymiseen, ja että se on yhteensopiva yhteismarkkinoiden toiminnan
kanssa.

UAP/Sunlife (21.08.95)

Komissio hyväksyi liiketoimen, jossa ranskalainen vakuutus- ja pankkiryhmä UAP hankkii brittiläisen
Sun Life -vakuutusryhmän yksinomistukseensa.

Sun Life toimii Yhdistyneessä kuningaskunnassa pääosin henkivakuutusalalla, ja se on ollut vuodesta
1991 UAP:n ja eteläafrikkalaisen vakuutus- ja rahoituspalvelukonsernin, Liberty Life Groupin,
yhteisessä hallinnassa. Tällä liiketoimella UAP hankkii koko Liberty Lifen osuuden Sun Lifestä ja
tulee näin jälkimmäisen yrityksen yksinomistajaksi. Keskittyminen ei anna aihetta huoleen kilpailun
kannalta, koska toiminnoissa ei ole merkittäviä päällekkäisyyksiä Englannissa tai muissa EU-maissa.

1.11. Mediateollisuus

CLT/Disney/Super RTL (17.05.95)

Euroopan komissio hyväksyi CLT:n ja Disneyn välisen yhteisyrityksen, perhe- ja lastenohjelmakanava
Super RTL:n, perustamisen. Yhteisyrityksestä tulee Saksassa näkyvä maksuton kaapeli- ja
satelliittikanava. 

Tytäryhtiöittensä kautta CLT – Compagnie Luxembourgeois de Telediffusion – omistaa 50 prosenttia
kanavasta ja Walt Disney Company omistaa loput 50 prosenttia. CLT:llä on myös osuus kahdesta
saksalaisesta TV-kanavasta, RTL Plusista ja RTL 2:sta. Disney ei toimi Saksan maksuttomilla TV-
lähetysmarkkinoilla lukuun ottamatta Super RTL:ää. Disney kuitenkin myy elokuva- ja TV-oikeuksia
saksalaisille TV-kanaville.

Uusi kanava kilpailisi muiden Saksan maksuttomien yleisten TV-kanavien kanssa. Vaikka Saksassa
ei ole tällä hetkellä muita erityisesti lapsille suunnattuja kanavia, kaksi sellaista on kuitenkin
suunnitteilla: yksi maksuton ja yksi maksullinen TV-kanava. Koska uudella kanavalla ei ollut
aloituspäivänään minkäänlaista markkinaosuutta TV-mainonnassa Saksan maksuttomilla TV-kanavilla,
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sen perustaminen ei herättänyt vakavia epäilyjä sen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille. Saksan TV-
mainosmarkkinoiden kilpailurakenteen takia tämä pitäisi paikkansa silloinkin, kun muut kanavat, joissa
CLT:llä on osuus (RTL Plus ja RTL 2), otettaisiin huomioon. Huolimatta Disneyn laajasta ohjelma-
arkistosta elokuva- ja TV-oikeuksien markkinoilla on muita kilpailijoita, jotka voivat toimittaa saman
tyyppisiä ohjelmia yhteisyritykselle ja muille kanaville. Näin ollen liiketoimi ei herättänyt vakavia
epäilyjä näiden markkinoiden osalta.

Disney ja CLT ovat lisäksi allekirjoittaneet lisenssisopimuksen, joka myöntää ohjelmaoikeuslisenssejä
Disneyltä CLT:lle, mukaan lukien alilisenssit Super RTL:lle. Koska laaja-alaista lisenssisopimusta ja
ohjelmaoikeuksien alilisensointia ei ole mahdollista jakaa yhteisyritykselle, tämän sopimuksen ei
katsottu liittyvän suoraan asiaan eikä sen katsottu olevan keskittymälle tarpeellinen, ja siksi
hyväksymispäätös ei koske sitä.

Havas(CEP)/Groupe de la Cité (29.11.95)

Liiketoimi koskee Groupe de la Citén ja eräiden muiden painotuoteyritysten siirtymistä Havasin
omistukseen. Kirjojen kustantajana toimivaa Groupe de la Citétä ovat tähän asti hallinneet Havas ja
Alcatel Alsthom yhdessä. Tästä lähtien sitä hallitsee ainoastaan Havas. Toimenpidettä pidetään siis
siirtymänä yhteishallinnasta yksinhallintaan. Ottaen huomioon, että Havas ei toimi muilla
julkaisualueilla, ja että ranskankielisten kirjojen markkina-alueella on muita suuria kilpailijoita, kuten
Hachette ja Flammarion, komissio totesi, että liiketoimi ei johda määräävän markkina-aseman
syntymiseen tai sen vahvistumiseen.

Muut Havasin hankkimat yritykset toimivat pääasiassa lehtialalla. Tähän asti niitä hallitsi Alcatel
Alsthom yksin ja tästedes niitä hallitsee ainoastaan Havas. Komissio teki lehtialan osalta eron
lukumarkkinoiden (sanomalehtien myynti lukijoille) ja mainostilamarkkinoiden välillä.
Komissio totesi, että Havas ja sen hankkimat yritykset eivät kilpailleet keskenään lukumarkkinoilla.
Havas toimii erityisammattilehti- ja talous- ja rahoituslehtialalla, kun taas muut yritykset julkaisevat
kolmea suurelle yleisölle tarkoitettua erityislehteä ja kahta poliittista ja yleistä ajankohtais-viikkolehteä.
Mainostilamarkkinoilla komissio on käyttänyt useita analysointimenetelmiä, esimerkiksi Ranskan
kilpailuneuvoston L’Expressin ja Le Pointin vuoden 1993 lähentymisen yhteydessä käyttämää
menetelmää.

Analysointimenetelmästä riippumatta komissio päätyi siihen, ettei liiketoimi aiheuta ongelmia kilpailun
suhteen, koska julkaisut joko eivät toimi samoilla markkinoilla tai koska on muita kilpailijoita
(esimerkiksi Groupe Perdriel ja sen julkaisemat le Nouvel Observateur ja Challenges, Groupe Hersant
ja sen julkaisema le Figaro Magazine sekä Groupe Filipacchi ja sen julkaisema Paris Match).

- Yhteenvedot neuvoston asetuksen (ETY) 4064/89 8 artiklan nojalla tehdyistä päätöksistä

Mercedes-Benz/Kässbohrer (14.02.95)

Komissio ilmoitti ehdotetun hankinnan, jossa Mercedes-Benz AG (Mercedes) hankkii omistukseensa
Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH:n (Kässbohrer), soveltuvan yhteismarkkinoille. Laajojen
tutkimustensa perusteella komissio totesi, että ehdotettu sulautuminen ei johtaisi määräävän markkina-
aseman muodostumiseen tai sen vahvistumiseen.

Mercedes-Benz on johtava eurooppalainen linja-autojen toimittaja, jolla on hieman suurempi
kokonaismarkkinaosuus kuin Volvolla. Kässbohrer on neljänneksi suurin linja-autojen toimittaja.
Vaikka tämä hankinta vaikuttaisi linja-automarkkinoihin kaikkialla Euroopan unionissa, komissio katsoi
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Saksan markkinoiden edellyttävän erityishuomiota. Näillä markkinoilla tuonti on vähäistä
merkkiuskollisuudesta ja läheisistä asiakas-toimittaja-suhteista johtuen. Tästä syystä komissio katsoi,
että Saksan linja-automarkkinat ovat kansalliset markkinat.

Mercedes-Benzin ja Kässbohrerin yhteinen markkinaosuus oli 57 % vuonna 1993. Linja-autojen
kokonaismarkkinat koostuvat kolmesta osa-alueesta: kaupunkilinja-autoista, kaupunkien väliseen
liikenteeseen tarkoitetuista linja-autoista ja pitkän matkan linja-autoista. Osapuolten yhteinen
markkinaosuus kussakin näistä osa-alueista oli 44, 74 ja 54 prosenttia. Osa-alueiden väliset rajat eivät
kuitenkaan ole tarkat, ja on suhteellisen helppoa korvata yhden linja-autotyypin tuotanto toisella.

Komissio totesi, että huolimatta suuresta markkinaosuudesta linja-autojen kokonaismarkkinoilla ja
niiden yksittäisissä osissa Mercedeksen toimintavapaus on riittävästi rajoitettu Saksan markkinoilla.
Siellä on jo kaksi saksalaista kilpailijaa, MAN ja Neoplan, joiden markkinaosuuksien voidaan olettaa
kasvavan sulautumisen jälkeen, koska jotkut yritykset haluavat todennäköisesti säilyttää vähintään kaksi
itsenäistä toimittajaa markkinoilla. Saksan ulkopuolella olevien eurooppalaisten valmistajien
mahdollisella kilpailulla katsottiin olevan ratkaiseva merkitys ja se johtaa Saksan markkinoiden
vähittäiseen avautumiseen. Ei-saksalaiset toimittajat olivat jo kehittäneet linja-autoja, jotka vastaavat
Saksan markkinoiden vaatimuksia. Lisäksi Saksan linja-autoyhtiöiden odotettiin käyttävän yhä
enemmän muita eurooppalaisia kilpailijoita Saksan markkinoihin vaikuttamiseksi. Tätä katsantokantaa
painottivat yksityisten ja julkisten linja-autoyhtiöiden järjestöt. Julkisia hankintoja koskevat EU-
direktiivit suosittavat myös Saksan markkinoiden vähittäistä avaamista. Direktiivien mukaan EU:n
laajuiset tarjoukset ovat pakollisia suurimmalle osalle kaupunkilinja-autojen ja kaupunkien väliseen
liikenteeseen tarkoitettujen linja-autojen hankinnoista.

Mercedes on ryhtynyt toimittamaan moottoreita Euroopan talousalueella myytäville linja-autoille,
joiden valmistajilla ei ole omaa moottorituotantoa ja joilla ei ole yhteyksiä johonkin toiseen
moottoreiden valmistajaan. Lisäksi Mercedes on sitoutunut sallimaan Kässbohrerin verkoston
myyntiedustajien ja sopimuskorjaamojen yhteistyön ei-saksalaisten valmistajien ja niiden tytäryhtiöiden
kanssa.

Siemens/Italtel (17.02.95)

Komissio teki päätöksen, jolla hyväksyttiin Siemensin televiestintälaitteita valmistavan italialaisen
tytäryhtiön (Siemens Telecommunicazioni SpA) toimintojen ja Italtelin, televiestintälaitteiden alalla
toimivan STET-ryhmän tuotantotytäryhtiön, sulautuminen. STET on holdingyhtiö, jolla on
määräysvalta myös jokin aika sitten Telecom Italiaan yhdistyneisiin Italian julkisiin telelaitoksiin.

Sulautumisasetuksen mukaisen yhden kuukauden alkuarvioinnin jälkeen komissio katsoi, että ehdotettu
liiketoimi herätti sekä horisontaalisia että vertikaalisia kysymyksiä julkisten televiestintälaitteiden
markkinoilla ja että sen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille oli vakavia epäilyksiä. Horisontaalisesti
yhteisyrityksellä olisi merkittävä osuus julkisten kytkentä- ja siirtolaitteiden markkinoista Italiassa.
Muissa Euroopan talousalueen maissa liiketoimella ei olisi suuria vaikutuksia, koska Italtelin myynti
oli pääasiassa rajoittunut Italiaan. Vertikaalisesti Siemens/Italtel-yhteisyritys olisi osittain oman
pääasiakkaansa omistuksessa.

Tutkimuksen toinen vaihe, jonka aikana komissio kuuli useita televiestintälaitteiden valmistajia ja
telelaitoksia, osoitti, että huolimatta merkittävistä markkinaosuuksista yhteisyrityksen perustaminen ei
johtaisi markkinajohtajuuteen. Komissio otti huomioon sen, että televiestintälaitteiden markkinat ovat
muutostilassa ja että uusien teknologioiden tuominen markkinoille voisi pitkällä aikavälillä johtaa
suuriin muutoksiin teollisuuden rakenteessa. Komissio mietti erityisesti:
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i) teknologisten kehityssuuntien mahdollisuuksia saada aikaan merkittäviä muutoksia;
ii) standardoinnin ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön vaikutuksia kansallisten

markkinoiden avaamisessa; ja
iii) televiestintäpalvelujen lisävapauttamista ja erityisesti televiestinnän infrastruktuurien

vapauttamista, mikä johtaa vähitellen maailmanlaajuisiin julkisten televiestintälaitteiden
markkinoihin.

Näiden kehityssuuntien yhdistelmän vaikutukset on jo nähty matkaviestinnän alalla, jossa
eurooppalaisen standardin (GSM) määrittely, palvelujen ja infrastruktuurien vapauttaminen ovat
johtaneet, ei tosin maailmanlaajuisiin, mutta euroopanlaajuisiin markkinoihin televiestintälaitteiden
tuotannossa.

Uuden yhteisyrityksen ja STET:in väliseen vertikaaliseen yhteyteen liittyen todettiin, että mahdolliset
edut syntyisivät siitä, että myös Siemens saisi osansa Telecom Italian yhteisyritykselle myöntämistä
edusta. Liiketoimi vähentää näin STET:in tai Telecom Italian objektiivista kiinnostusta suosia
yhteisyritystä. Siemens saisi suoraa vaikutusvaltaa vain laitteistotoimittajaan (Italtel), eikä sillä olisi
minkäänlaista vaikutusvaltaa telelaitokseen (Telecom Italia) tai sen emoyhtiöön (STET).

Kolmanneksi eroa palvelu- ja tuotantotoimintojen etujen välillä STET-ryhmässä oli vahvistettu
perustamalla Tecnitel, jonka päätoiminto on valvoa STET:in tuotantotoimintoja.

STET antoi käsittelyn aikana komissiolle vakuudet siitä, että se ei puuttuisi Telecom Italian
ostopolitiikkaan, etenkään toimittajavalintojen osalta, ja että se pitäisi selvästi erillään Telecom Italian,
Tecnitelin ja Italtel-ryhmän yhtiöiden hallitukset, toimitusjohtajat ja yleisen johdon.

Muiden vaikutuksenalaisten markkinoiden, matkaradioverkkojen ja yksityisten televiestintälaitteiden
markkinoiden, osalta tutkimus vahvisti, että vapauttaminen on jo johtanut kilpailutilanteeseen
markkinoilla ja että yhteisyrityksen asema näillä aloilla ei aiheuta huolta negatiivisista
kilpailuvaikutuksista.

Nordic Satellite Distribution (19.07.95)

Komissio ilmoitti, että ehdotettu yhteisyritys Nordic Satellite Distribution (NSD) ei nykyisessä
muodossaan sovellu yhteismarkkinoille eikä ole ETA-sopimuksen mukainen. Komissio jäi kuitenkin
odottamaan osapuolilta uusia ehdotuksia.

NSD perustettiin Norsk Telekom A/S:n (NT), TeleDanmark A/S:n (TD) ja Industriförvaltnings AB
Kinnevikin (Kinnevik) väliseksi yhteisyritykseksi, josta jokainen emoyhtiö omistaa yhden
kolmanneksen. NSD:n omistajat ovat kolme erittäin vaikutusvaltaista yhtiötä Pohjoismaiden TV- ja
mediateollisuudessa:

- NT on suurin kaapelitelevisioyhtiö Norjassa ja sillä on noin 30 prosenttia kaapeliliittymistä. NT
hallitsee satelliittitoimintaa asemassa 1° läntistä leveyttä (toinen kahdesta pohjoismaisesta
asemasta) ja se on tärkeä maksullisten TV-kanavien jälleenmyyjä Norjassa tytäryhtiönsä Telenor
CTV:n kautta.

- TD on suurin kaapelitelevisioyhtiö Tanskassa ja sillä on noin 50 prosenttia liittymistä. Lisäksi
sillä on etuoikeusasema kaapelitelevisiotoiminnassaan 1 päivään tammikuuta 1998 asti, jolloin
televiestintämarkkinat on viimeistään vapautettava. TD ja Kinnevik hallitsevat suurinta osaa
satelliittitoiminnasta asemassa 5° itäistä leveyttä (toinen pohjoismaisista asemista).
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- Kinnevik on ruotsalainen yhtymä, jolla on osuuksia TV-ohjelmatuotannossa, aikakaus- ja
sanomalehdissä sekä teräs-, paperi-, pakkaus- ja televiestintäalalla. Kinnevik on Pohjoismaiden
satelliittitelevisio-ohjelmien tärkein toimittaja, joka omistaa muun muassa erittäin suositut TV3-
kanavat, maksulliset TV6, Z-TV ja TV1000-kanavat. Yhtiö on suurin maksullisten TV-kanavien
jälleenmyyjä Pohjoismaissa Viasat-yhtiöidensä kautta. Kinnevikillä on merkittävä osuus
Kabelvisionista, toiseksi suurimmasta kaapelitelevisioyhtiöstä Ruotsissa, ja TV4:stä, suurimmasta
ruotsalaisesta mainosrahoitteisesta kanavasta.

NSD aikoi lähettää satelliittitelevisio-ohjelmia kaapelitelevisioyhtiöille ja kotitalouksille, jotka ottavat
vastaan satelliittilähetyksiä omalla lautasantennillaan ("suoraan kotiin vastaanotettujen lähetysten" -
markkinat). NSD johtaisi ehdotetussa muodossaan NT:n, TD:n ja Kinnevikin toimintojen
keskittymiseen, josta seuraisi kaikkiin tuotantoportaisiin erittäin kiinteästi ulottuvan toiminnan
syntyminen. Tämä toiminta ulottuisi TV-ohjelmien tuotannosta satelliitti- ja kaapelitelevisioverkkojen
toiminnan kautta maksullisten TV-kanavien ja muiden suojattujen kanavien jälleenmyyntipalveluihin.

Tutkimuksessaan komissio totesi, että ehdotetussa muodossaan NSD-yhteisyritys saisi aikaan tai
vahvistaisi määräävää markkina-asemaa kolmella markkina-alalla:

i) NSD saisi markkinajohtajan aseman satelliittitelevision siirtokapasiteetin toimituksessa
Pohjoismaihin (Tanska, Norja, Ruotsi ja Suomi);

ii) TD:n määräävä asema Tanskan kaapelitelevisioverkkojen markkinoilla vahvistuisi; ja
iii) NSD saisi markkinajohtajan aseman maksullisten satelliittitelevisiokanavien ja muiden

suojattujen TV-kanavien suoraan kotitalouksille suunnatussa jälleenmyynnissä.

Liiketoimen vertikaalisesti yhdentynyt luonne tarkoittaa sitä, että tuotannon jälkeiset markkina-asemat
(kaapelitelevisiotoiminta ja maksullisten TV-kanavien toiminta) vahvistavat tuotantoa edeltäviä
markkina-asemia (satelliittitransponderit, ohjelmien tarjonta) ja päinvastoin. Osapuolet saisivat
kokonaisuudessaan niin vahvan aseman, että ne voisivat sulkea muut pohjoismaisten
satelliittitelevisiomarkkinoiden ulkopuolelle. Tässä mielessä yhteisyritys muistuttaa jossain määrin
MSG Media Service -yhteisyritystä, jota Bertelsman, Kirch Group ja Deutsche Telecom ehdottivat ja
jonka perustamisen komissio kielsi syksyllä 1994.

Asian kannalta merkitykselliset markkinat ovat tällä hetkellä muutostilassa, koska
televiestintämarkkinoita vapautetaan ja uusia teknologioita ja palveluja kehitetään jatkuvasti ja jotkut
niistä ovat juuri tulossa markkinoille. Tässä tilanteessa komission päätös oli erityisen tärkeä, koska
tulevia markkinarakenteita määritellään. Komissio halusi siksi varmistaa, ettei näitä tulevia markkinoita
suljeta.

Komissio myönsi kuitenkin, että yhteisyritykset ja erityisesti valtioiden rajat ylittävät yhteisyritykset
voisivat auttaa kehittämään media- ja televiestintäalojen mahdollisuuksia täysimittaisiksi. Lisäksi
komission periaatteena on ottaa uudet kehityssuunnat huomioon. Tästä syystä osapuolia pyydetään
esittämään hankkeesta korjattu versio, joka soveltuu yhteismarkkinoille ja on ETA-sopimuksen
mukainen.

RTL/Veronica/Endemol (20.09.95)

Komissio päätti, että hollantilaista TV-yhteisyritystä Holland Media Groep SA:ta (HMG) ei voitu
hyväksyä Euroopan yhteisöjen sulautumisasetuksen perusteella. Tästä johtuen HMG:n perustaminen
on julistettu yhteismarkkinoille soveltumattomaksi.
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HMG on yhteisyritys RTL4 SA:n (RTL), Verenigin Veronica Omroeporganisatien (Veronica) ja
Endemol Entertainment Holding BV:n (Endemol) välillä. RTL:n emoyhtiöt ovat luxemburgilainen
televisionyhtiökonserni CLT ja hollantilainen kustantamoryhmä VNU. RTL on siirtänyt Alankomaissa
lähetystoimintansa HMG:lle, erityisesti kaksi kaupallista TV-kanavaansa RTL4:n ja RTL5:n. Veronican
mukana HMG:hen tuli kolmas kanava, josta tuli täysin kaupallinen 1 päivänä syyskuuta 1995. Toinen
pääemoyhtiö, Endemol, on suurin itsenäinen TV-ohjelmien tuottaja Alankomaissa.

Tässä tapauksessa komission tutkimuksen käynnisti Alankomaiden hallituksen esittämä pyyntö, jota
ilman komissiolla ei olisi ollut päätäntävaltaa asiassa, koska liiketoimi ei ylittänyt sulautumisasetuksen
liikevaihtorajoja. Silloin, kun rajoja ei ylitetä, päätäntävalta on jäsenvaltiolla. Jäsenvaltiolla on
kuitenkin oikeus asetuksen 22 artiklan nojalla pyytää komissiota käsittelemään asia edellyttäen, että
liiketoimi vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Koska 22 artiklan mukaisille tapauksille ei ole
lykkäysehtoa, osapuolet saivat toteuttaa liiketoimen.

Ennen yhteisyrityksen perustamista Alankomaissa oli yhdeksän julkista televisioyhtiötä, jotka jakavat
kolme kanavaa - Nederland 1, 2 ja 3. Lisäksi Alankomaissa on kaksi yleistä kaupallista kanavaa RTL4
ja RTL5 sekä joukko ulkomaalaisia kanavia, jotka ovat käytettävissä maan 95 prosenttisesti kattavien
kaapeliverkkojen kautta. Keskimääräisen vuosittaisen katsojamäärän mukaan laskettuna Nederland 1:n,
2:n ja 3:n yhteinen markkinaosuus oli noin 50 prosenttia vuonna 1994 (laskelmat tehty parhaan
katseluajan mukaan). RTL4:n ja RTL5:n yhteinen markkinaosuus oli noin 32 prosenttia (myös laskettu
parhaan katseluajan mukaan). Veronica jakoi 1 päivään syyskuuta 1995 asti Nederland 2 -kanavan
kahden muun julkisen televisioyhtiön kanssa ja lähetti ohjelmaa vain kaksi ja puoli päivää viikossa.
HMG:hen kuuluvana kaupallisena kanavana Veronica lähettää nyt ohjelmaa 7 päivänä viikossa.

Tutkimuksensa perusteella komissio totesi, että kolmella kanavallaan HMG saavuttaisi Alankomaiden
TV-lähetysmarkkinoilla erittäin vahvan aseman, joka todennäköisesti johtaisi yli 40 prosentin osuuteen
katsojamääristä. Seurauksena tästä julkisten televisioyhtiöiden katsojamäärät pienenisivät merkittävästi
ja HMG:stä tulisi näin suurin TV-ohjelmien lähettäjä Alankomaissa.

Televisioyhtiöiden markkina-asema TV-mainontamarkkinoilla määräytyy lähinnä niiden katsojamäärien
mukaan. Suurten katsojamääriensä takia HMG:stä tulisi vahvin yhtiö Alankomaiden TV-
mainontamarkkinoilla. Vuonna 1994 kahdella RTL-kanavalla oli noin 50 prosentin markkinaosuus TV-
mainonnasta, vaikka niiden osuus katsojamääristä oli vain 32 prosenttia. Veronica-kanavan lisäyksellä
HMG:n markkinaosuus kasvaisi todennäköisesti yli 60 prosenttiin. HMG:n erityisvahvuus on se, että
se pystyy kattamaan tärkeimmät mainostajien kohderyhmät sovittamalla yhteen kolmen kanavansa
ohjelma-ajat, mikä olisi paljon vaikeampaa kolmelle julkiselle kanavalle. HMG:n markkinavoima
todennäköisesti myös vaikuttaisi heikentävästi Alankomaiden TV-mainontamarkkinoiden pienten
kilpailijoiden mahdollisuuksiin kilpailla ja mahdollisten uusien tulokkaiden pääsyyn markkinoille.
Komissio totesi, että HMG saisi määräävän aseman Alankomaiden TV-mainontamarkkinoilla.

Komissio totesi, että Endemolilla, Alankomaiden suurimmalla itsenäisellä TV-ohjelmien tuottajalla,
oli jo määräävä asema Alankomaiden TV-ohjelmatuotantomarkkinoilla. Endemolia lukuun ottamatta
nämä markkinat ovat erittäin fragmentoituneet ja tuottajayhtiöistä suurimmatkin olivat hyvin pieniä
Endemoliin verrattuna. HMG:n osuutensa kautta Endemol sai rakenteellisen yhteyden Alankomaiden
johtavaan televisioyhtiöön ja näin suosituimmuusaseman Alankomaiden TV-ohjelmien
tuotantomarkkinoiden suurimpaan asiakkaaseen nähden. Seurauksena tästä Endemolin jo saavutettu
määräävä asema näillä markkinoilla vain voimistui.

Päätös, jossa komissio totesi HMG-yhteisyrityksen soveltumattomaksi yhteismarkkinoille, ei estänyt
HMG:tä jatkamasta toimintaansa. Toimenpiteet, joita tarvitaan tehokkaan kilpailun palauttamiseksi
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Alankomaiden TV-mainonta- ja -tuotantomarkkinoille hyväksytään myöhemmin. Tällä välin komissio
pyytää osapuolia ehdottamaan sopivia toimenpiteitä kilpailun palauttamista varten.

Orkla/Volvo (20.09.95)

Ringnesin (Orkla) ja Prippsin (Volvo) sulautuminen hyväksyttiin Ruotsin osalta ja todettiin Norjan
osalta soveltuvaksi yhteismarkkinoille tietyin ehdoin. Tutkimuksensa aikana komissio sai selville, että
ehdotetulla yhteisyrityksellä tulisi olemaan merkittävä osuus (yli 75 %) Norjan olutmarkkinoista.
Yksittäisillä, asian kannalta merkityksellisillä markkinoilla, eli oluen myynnissä vähittäismyyjille ja
hotelli- ja ravitsemusteollisuudelle, ehdotetun yhteisyrityksen markkinaosuuden arvioitiin olevan suurin
piirtein samaa tasoa.

Vähittäismyynnin ja hotelli- ja ravitsemusteollisuuden ei katsottu voivan tarjota minkäänlaista
tasapainottavaa ostovoimaa ehdotetulle yhteisyritykselle. Lisäksi todettiin, että ottaen huomioon
Norjassa voimassa olevan lainsäädännön tuontituotteilla olisi huonot mahdollisuudet päästä
markkinoille. Sama koskee uusien tuotteiden pääsyä markkinoille kilpailemaan yhteisyrityksen
tuotteiden kanssa.

Näin ollen komissio totesi, että ehdotettu keskittyminen saisi aikaan määräävän markkina-aseman, joka
merkittävästi estäisi tehokasta kilpailua huomattavalla osalla ETA-sopimuksen mukaisesta alueesta.

Vastatakseen komission ilmaisemaan huoleen tästä tilanteesta ja välttääkseen kieltävän päätöksen
osapuolet tarjoutuivat muuttamaan alkuperäistä suunniteltua keskittymistä. Komissio hyväksyi
muutoksen – Hansa-panimon myynnin toimivana yrityksenä vuoden 1996 aikana – joka poistaa
alkuperäisestä ehdotuksesta syntyneen kilpailuongelman.

ABB/Daimler Benz (18.10.95)

Komissio hyväksyi ehdotetun ABB:n ja Daimler Benzin välisen yhteisyrityksen vasta sen jälkeen, kun
osapuolet lupasivat myydä asiaan liittyvää omaisuuttaan kilpailuongelmien korjaamiseksi. Poistaakseen
komission epäilyt siitä, että liiketoimi johtaisi duopoliin Saksan raitiovaunu- (mukaan lukien
kevytraitiovaunut) ja metromarkkinoilla, osapuolet ovat sopineet tämän tyyppisille junille tarkoitettuihin
sähkötarvikkeisiin erikoistuneen Kiele Elektrik GmbH:n (Daimler Benzin tytäryhtiö) myynnistä. Tämä
tarkoittaa sitä, että pätevä, yhteisyrityksen osapuolista riippumaton sähköalan yritys säilyy Saksan
markkinoilla tekemässä yhteistyötä muiden mekaniikkatoimittajien kanssa.

Ehdotetussa yhteisyrityksessä ABB ja Daimler Benz aikoivat yhdistää maailmanlaajuiset
junakuljetustoimintansa. Sulautuminen olisi johtanut maailman suurimman yrityksen luomiseen tällä
alalla. Euroopassa Daimlerin ja ABB:n toiminnot täydensivät toisiaan maantieteellisesti lähes
täydellisesti. Ainoat päällekkäisyydet olisivat olleet Saksassa, jossa kilpailuvaikutusten
yksityiskohtainen tutkimus tehtiin. Tällöin raitiovaunujen ja metrojen junakuljetusmarkkinat olivat
Saksassa vielä kansalliset, kun taas muissa jäsenvaltioissa suurten kansallisten
junakuljetusteollisuuksien puute oli jo avannut markkinat.

Sulautuminen olisi johtanut siihen, että Saksassa olisi ollut kaksi suurta koko valikoiman toimittajaa,
Daimler/ABB-yhteisyritys ja Siemens. Useilla tuotemarkkinoilla näiden kahden toimittajan yhteinen
markkinaosuus olisi ollut yli 65 prosenttia Saksan markkinoista. Tästä syystä komissio tutki
sulautumista sen selvittämiseksi, aikaansaisiko se duopolin tai voimistaisiko se sitä.
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Tämän tutkimuksen tulokset ovat osoittaneet, että useimmilla tähän sulautumiseen liittyvillä
tuotemarkkinoilla ei ollut johtavan duopolin luonnin tai voimistamisen uhkaa. Jäljelle jäi kuitenkin
kaksi markkina-alaa, raitiovaunut (mukaan lukien kevytraitiovaunut) ja metrojärjestelmät, joille
keskittyminen olisi luonut hallitsevan duopolin. Yhteisyrityksen osapuolia ja Siemensiä
lukuunottamatta Saksan tärkeimmät toimittajat toimivat lähinnä kiskokaluston mekaanisten osien
valmistajina. Näin ollen niiden täytyy tehdä yhteistyötä sähkölaitteiden toimittajien kanssa.

Kiepen myynti tarkoittaa sitä, että markkinoilla säilyy pätevä, yhteisyrityksen osapuolista riippumaton
sähköalan toimittaja tekemässä yhteistyötä kiskokaluston mekaniikan toimittajien kanssa antaen niille
mahdollisuuden kilpailla tehokkaasti. Kiepe on tunnettu ja menestyvä toimittaja, joka on erikoistunut
raitiovaunujen ja kevytraitiovaunujen sähkölaitteisiin ja saavuttanut tällä alalla huomattavan
markkinamenestyksen. Vasta äskettäin Daimler Benzin omistukseen tullut Kiepe on toiminut
yhteistyössä kanadalaisen Bombardierin kanssa. Bombardier on tullut Euroopan markkinoille
voitettuaan sopimuksen Kölnin kaupungille toimitettavista kevytraitiovaunuista. Kiepen myynnin
seurauksena ulkomaisten toimittajien myynnin kehitys Saksan markkinoilla helpottuu, koska siellä on
elinkelpoinen itsenäinen sähkölaitteiden toimittaja.

Crown Cork and Seal/Carnaud Metalbox (14.11.95)

Crown Cork & Sealille, amerikkalaiselle pakkausvalmistajalle (erityisesti metallitölkkien valmistaja),
annettiin lupa ostaa ranskalainen CarnaudMetalbox, S.A. - myös yksi maailman suurimmista
pakkausyrityksistä - sillä erityisehdolla, että se täyttää osapuolten tarjoaman sitoumuksen myydä
omistuksessaan olevat viisi tinalla päällystettyjen aerosolipakkausten tehdasta yhdessä. Nämä tehtaat
sijaitsevat Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Italiassa, Espanjassa ja Saksassa ja ne edustivat
kaupantekohetkellä noin 22 prosenttia Euroopan talousalueen tinalla päällystettyjen aerosolipakkausten
markkinoista.

Sulautuma voitiin hyväksyä sen jälkeen kun osapuolet olivat tarjonneet ja komissio hyväksynyt yllä
kuvatut sitoumukset. Näiden kahden yhtiön sulautuminen herätti vakavia epäilyksiä
sulautumisasetuksen perusteella, erityisesti tinalla päällystettyjen aerosolipakkausten markkinoilla, jossa
näiden kahden yhtiön yhteinen markkinaosuus oli vuonna 1994 noin 65 prosenttia Euroopan
talousalueen markkinoista (toisin sanoen 1,3 miljardin yksikön myyntiosuus 2,2 miljardin yksikön
kokonaismarkkinoista).

Tinalla päällystettyjen aerosolipakkausten markkinoilla nämä kaksi yhtiötä tarjoutuivat myymään
seuraavat viisi kohdetta: Crown Cork & Sealin aerosolitehtaat Southallissa (Yhdistynyt kuningaskunta)
ja Vogherassa (Italia) sekä CarnaudMetalboxin tehtaat Laonissa (Ranska), Reusissa (Espanja) ja
Schwedtissä (Saksa). Komissio uskoi, että näiden tarkkaan valvottujen myyntien jälkeen kumppaneilla
ei enää ole määräävää asemaa Euroopan talousalueen tinalla päällystettyjen aerosolipakkausten
markkinoilla.

Elintarviketölkkien markkinoilla ainoa alue, jossa olisi voinut syntyä kilpailuongelmia, oli Benelux.
Näillä markkinoilla keskittymisellä oli laaja-alaisia vaikutuksia, koska Crownilla on merkittävä 20
prosentin markkinaosuus. Ottaen huomioon näiden markkinoiden kilpailuominaisuudet liiketoimi ei
kuitenkaan olisi luonut määräävää markkina-asemaa. Keskittymisen jälkeen uudella yrityksellä olisi
ollut alle 40 prosentin markkinaosuus ja se joutuisi kovaan kilpailuun 30—35 prosentin
markkinaosuuden omaavan Schmalbach-Lubecan kanssa. Lisäksi useat kilpailijat vievät tuotteita
Benelux-maihin viereisiltä maantieteellisiltä markkina-alueilta.
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Tuotanto edeltävien teräksen markkinoiden osalta komissio totesi, ettei sulautuminen johtaisi
merkittäviin vertikaalisiin vaikutuksiin, koska uudella yhtiöllä ei ole mahdollisuuksia saada tinalla
päällystetylle ja tinattomalle teräkselle ostoehtoja, jotka suuresti eroaisivat sen pääkilpailijoiden
ehdoista aerosolitölkki-, elintarviketölkki- ja kruunukorkkialalla.

Komissio uskoo, että juomien sulkimien eri markkinoilla (mukaan lukien muoviset ja alumiiniset
pullonkorkit, metalliset kruunukorkit ja juomatölkkien kannet) ei ole erityistä riskiä, koska kaikilla
markkinoilla on riittävästi todellista kilpailua.

2. EHTY:n perustamissopimuksen 66 artiklan mukaiset keskittymät

2.1. Hiili ja ruskohiili

Rheinbraun/Laubag (29.03.95)

Komissio antoi Rheinbraun AG:lle (Rheinbraun), PreussenElektra AG:lle, Bayernwerk AG:lle, RWE
Energie AG:lle, Badenwerk AG:lle, Berliner Kraft- und Licht AG:lle, Energie-Versorgung Schwaben
AG:lle, Hamburgische Electricitätswerke AG:lle ja Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG:lle
luvan ostaa Lausitzer Braunkohle AG:n (Laubag). Ottaen huomioon osapuolten suunnitellut osuudet
ja osakkeenomistajien sopimusten ehdot tämä liiketoimi toi Rheinbraunille Laubagin yksinomistuksen
ja synnytti keskittymisen Rheinbraunin ja Laubagin välillä EHTY:n perustamissopimuksen 66 artiklan
1 kohdan mukaisesti.

Laubag, joka kuului Treuhandanstaltille, louhii ruskohiiltä avolouhoksista Lausitzin alueella. Entisen
Saksan demokraattisen tasavallan alueella oli neljä suurta integroitua ruskohiilen tuottajaryhmää
(kombinaattia). Ne kaivokset ja brikettitehtaat, jotka oli tarkoitus lopettaa myyntipisteiden puutteen
vuoksi, oli siirretty Lausitzer Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH:lle (LBV), jonka omistaja oli
Treuhandanstalt. Ne tehtaat, joiden oli tarkoitus jatkaa toimintaansa, ryhmitettiin yhteen Laubagiin
yksityistämistä varten.

Ruskohiilibriketit ovat ainoat EHTY:n perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotteet.
Ruskohiilibrikettien kuljetuskustannukset estävät käytännössä niiden markkinoinnin ja kulutuksen
tuotantopaikan välittömän läheisyyden ulkopuolella. Rheinbraunin briketit valmistettiin ja käytettiin
Nordrhein-Westfalenissa, kun taas Laubagin briketit valmistettiin ja käytettiin Saksan uusissa
osavaltioissa (Länder), joissa kulutus oli jyrkässä laskussa Saksan yhdistymisen jälkeen. Rheinbraun
ja Laubag toimivat näin ollen kahdella eri maantieteellisellä markkina-alueella. Todettiin, että
Rheinbraunin ja Laubagin keskittymä ei vahvistaisi osapuolten markkina-asemia, koska ne toimivat
eri maantieteellisillä markkinoilla.

British Steel/Scunthorpe Rolling Mill/ASW (17.01.95)

Komissio antoi luvan liiketoimelle, jossa British Steel plc ("BS") ostaa Scunthorpe Rod Mill:in
("SRM") ASW Holdings PLC:ltä ("ASW"). Hyvityksenä SRM:lle BS maksaisi ASW:lle käteissumman,
joka käytettäisiin BS:n omistamien ASW:n osakkeiden takaisinostoon.

SRM sijaitsee BS:n integroidun terästehtaan vieressä Scunthorpessa. Se osti teräsbillettejä lähinnä
BS:ltä ja valmisti ja myi valssilankaa maailmanlaajuisesti.
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BS:n ja SRM:n yhteinen markkinaosuus valssilangan EU-markkinoilla on noin 11 prosenttia. EU:ssa
on useita valssilangan tuottajia, joista kahdella on suurempi markkinaosuus kuin BS:llä ja SRM:llä
yhteensä. Muiden merkittävien yhteisössä olevien tuottajien markkinaosuudet ovat 5—9 %. Lisäksi
markkinoilla on useita merkittäviä ostajia, joilla on korvaavaa ostovoimaa.

Riva/Ilva Laminati Piani (03.04.95)

Julkisen teräsalan rakenneuudistussuunnitelman puitteissa Italian hallitus tiedotti komissiolle
sitoumuksestaan yksityistää ILVA Laminati Piani (ILP).

Liiketoimessa Riva-ryhmä hankki 100 prosenttia ILP:n osakepääomasta. ILP toimi levyvalmisteiden
(kuumavalssatut kelat, kylmävalssatut ja pinnoitetut levyt, tinalla päällystetyt ja kvarttolevyt) tuotannon
ja myynnin alalla, kun taas Riva-ryhmä toimi pitkien tuotteiden markkinoilla (valssilanka, tankoteräs
ja betonin raudoitustangot). Koska osapuolet toimivat eri tuotemarkkinoilla, liiketoimi ei vahvistaisi
Rivan markkinavoimaa.

Liiketoimi toteutettiin komission 12 päivänä huhtikuuta 1994 tekemän Italian julkiselle teräsalalle
annettavaa valtion tukea koskevan päätöksen N:o 94/259 EHTY ehtojen mukaisesti.

B - Komission päätökset

1. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 ja 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset

1.1. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 6 artiklan 1 kohdan nojalla tehdyt päätökset

Asia N:o
IV/M

NIMI Päätös-
päivämää-rä

Julkaisu

IV/M.0511 Texaco/Norsk Hydro 9.1.95 EYVL N:o C 23, 28.1.95

IV/M.0537 Sidmar/Klöckner (II) 9.1.95 EYVL N:o C 37, 14.2.95

IV/M.0520 Direct Line/Bankinter 12.1.95 EYVL N:o C 134, 1.6.95

IV/M.0523 Akzo Nobel/Monsanto 19.1.95 EYVL N:o C 37, 14.2.95

IV/M.0531 Recticel/CWW-Cerko 3.2.95 EYVL N:o C 187, 21.7.95

IV/M.0533 TWD/Akzo Nobel/Kuagtextil 10.2.95 EYVL N:o C 46, 23.2.95

IV/M.0540 Cegelec/AEG 20.2.95 EYVL N:o C 71, 23.3.95

IV/M.0549 Svenska Cellulosa/PWA PapierWerke 20.2.95 EYVL N:o C 57, 7.03.95

IV/M.0543 Zürich Insurance CY/Banco di Napoli 22.2.95 EYVL N:o C 58, 8.3.95

IV/M.0555 Glaxo plc/Wellcome plc 28.2.95 EYVL N:o C 65, 16.3.95

IV/M.0550 Union Carbide/Enichem 13.3.95 EYVL N:o C 123, 19.5.95

IV/M.554 Dalgety/The Quaker Oats Company 13.3.95 EYVL N:o C 82, 4.4.95

IV/M.0518 Winterthur/Schweizer Rück 14.3.95 EYVL N:o C 73, 25.3.95

IV/M.0548 Nokia OY/SP Tyres 14.3.95 EYVL N:o C 163, 29.6.95

IV/M.0558 La Rinascente/Cedis Migliarini 15.3.95 EYVL N:o C 71, 23.3.95

IV/M.0563 British Steel/UES 17.3.95 EYVL N:o C 105, 26.4.95
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IV/M.0561 Securicor/Datatrak 20.3.95 EYVL N:o C 82, 4.4.95

IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 24.3.95 EYVL N:o C 104, 25.4.95

IV/M.0571 CGI/Dassault 24.3.95 EYVL N:o C 100, 22.4.95

IV/M.0538 Omnitel 27.3.95 EYVL N:o C 96, 20.4.95

IV/M.0536 Torrington/Ingersoll 28.3.95 EYVL N:o C 104, 25.4.95

IV/M.0495 Behringwerke AG/Armour Pharma 3.4.95 EYVL N:o C 134, 1.6.95

IV/M.0539 Allianz/Elvia/Lloyd Adriatico 3.4.95 EYVL N:o C 180, 14.7.95

IV/M.0572 Gehe/AAH 3.4.95 EYVL N:o C 117, 12.5.95

IV/M.0557 Alfred C. Toepfer/Champagne 6.4.95 EYVL N:o C 104, 25.4.95

IV/M.0564 Havas Voyage/American Express 6.4.95 EYVL N:o C 117 12.05.95

IV/M.0573 ING/Barings 11.4.95 EYVL N:o C 114, 6.5.95

IV/M.0575 Volvo/VME 11.4.95 EYVL N:o C 104, 25.4.95

IV/M.0578 Hoogovens Klöckner & Co. 11.4.95 EYVL N:o C 243, 20.9.95

IV/M.0565 Solvay/Wienerberger 24.4.95 EYVL N:o C 170, 6.7.95

IV/M.0570 Telenordic/BT/Teledanmark/Telenor 24.4.95 EYVL N:o C 154, 21.6.95

IV/M.0579 Blockbuster/Burda 27.4.95 EYVL N:o C 129, 25.5.95

IV/M.0577 GE/Power Controls BV 28.4.95 EYVL N:o C 163, 29.6.95

IV/M.0584 Kirch/Richemont/Multichoice/Telepiu 5.5.95 EYVL N:o C 129, 25.5.95

IV/M.0560 EDS/Lufthansa 11.5.95 EYVL N:o C 163,29.6.95

IV/M.0588 Ingersoll Rand/Clark Equipment 15.5.95 EYVL N:o C 154, 21.6.95

IV/M.0566 CLT/Disney/Super RTL 17.5.95 EYVL N:o C 144, 10.6.95

IV/M.0553 RTL/Veronica/Endemol 22.5.95

IV/M.0574 Saudi Aramco/MOH 23.5.95 EYVL N:o C 158, 24.6.95

IV/M.582 Orkla/Volvo 23.5.95

IV/M.0589 Seagram/MCA 29.5.95 EYVL N:o C 149, 16.6.95

IV/M.0583 Inchcape/Gestetner 1.6.95 EYVL N:o C 201, 5.8.95

IV/M.0568 Edison-EDF/ISE 8.6.95 EYVL N:o C 241,16.9.95

IV/M.0576 FerruzziFinanziaria/Fondiaria 9.6.95 EYVL N:o C 158, 24.6.95

IV/M.0586 Generali/Comit/R.Flemings 15.6.95 EYVL N:o C 263, 10.10.95

IV/M.0587 Hoechst AG/Marion Merrell Dow Inc. 22.6.95 EYVL N:o C 193, 27.7.95

IV/M.0593 Volvo/Henlys 27.6.95 EYVL N:o C 177, 12.7.95

IV/M.0598 Daimler Benz/Calr Zeiss 27.6.95 EYVL N:o C 276, 21.10.95

IV/M.0597 Swiss Bank Corp./S.G. Warburg 28.6.95 EYVL N:o C 180, 14.7.95

IV/M.0542 Babcock/Siements/BS Railccare. 30.6.95 EYVL N:o C 186, 20.7.95

IV/M.0600 Empls Reins. Corp./Frankona Rück 30.6.95 EYVL N:o C 272, 18.10.95

IV/M.0601 Empls Reins. Corp./Aachener Rück 30.6.95 EYVL N:o C 272, 18.10.95

IV/M.0591 Dow/Buna 4.7.95 EYVL N:o C 181, 15.7.95

IV/M.0585 Vai/Davy 7.7..95 EYVL N:o C 246, 22.9.95

IV/M.0596 Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo 17.7..95 EYVL N:o C 198, 2.8.95

IV/M.0616 Swissair/Sabena 20.7.95 EYVL N:o C 200, 4.8.95

IV/M.0551 ATR/BAE 25.7.95 EYVL N:o C 264, 11.10.95
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IV/M.0603 Crown Cork & Seal/Carnaudmetalbox 25.7.95

IV/M.0606 Generali/Comit (Previnet) 26.7.95 EYVL N:o C 263, 10.10.95

IV/M.612 RWE-DEA/Augusta 27.7.95 EYVL N:o C 207, 12.8.95

IV/M.0611 Dresdner Bank/Kleinwort Benson 28.7.95 EYVL N:o C 207, 12.8.95

IV/M.0613 Jefferson Smurfit plc/Munksjo AB 31.7.95 EYVL N:o C 252, 28.9.95

IV/M.0617 Credit Loc.de France/Hypo.Bank   10.8.95 EYVL N:o C 241, 16.9.95

IV/M.0618 Cable+Wireless/Vebacom 16.8.95 EYVL N:o C 231, 5.9.95

IV/M.0614 Generali/France Vie+France IARD 21.8.95 EYVL N:o C 244, 21.9.95

IV/M.0627 UAP/SUNLIFE. 21.8.95 EYVL N:o C 292, 7.11.95

IV/M.0620 Thomson/Teneo/Indra 22.8.95 EYVL N:o C 264, 11.10.95

IV/M.0625 Nordic Capital/Transpool 23.8.95 EYVL N:o C 243, 20.9.95

IV/M.0581 Frantschach/Bischof und Klein 28.8.95 EYVL N:o C 238, 13.9.95

IV/M.0599 Noranda Forest/Glunz 8.9.95 EYVL N:o C 298, 11.11.95

IV/M.0622 Ricoh/Gestetner 12.9.95 EYVL N:o C 264, 11.10.95

IV/M.0623 Kimberly-Clark/Scott Paper 12.9.95

IV/M.0604 Albacom (BT/BNL) 15.9.95 EYVL N:o C 278, 24.10.95

IV/M.0632 Rhone-Poulenc/Fisons 21.9..95 EYVL N:o C 263, 10.10.95

IV/M.0628 Generale Bank/Credit Lyon. Bank 25.9..95 EYVL N:o C 289, 31.10.95

IV/M.0631 Upjohn/Pharmacia 28.9.95 EYVL N:o C 294, 9.11.95

IV/M.0640 KNP BT/Société Générale  3.10.95 EYVL N:o C 274, 19.10.95

IV/M.0580 ABB/Daimler Benz 23.6.95

IV/M.0630 Henkel/Schwarzkopf 18.10.95 EYVL N:o C 298, 11.11.95

IV/M.0615 Rhone-Poulenc/Engelhard 23.10.95 EYVL N:o C 293, 08.11.95

IV/M.643 CGER Banque/SNCI 23.10.95 EYVL N:o C 293, 08.11.95

IV/M.0644 Swiss Life/Inca 25.10.95 EYVL N:o C 307, 18.11.95

IV/M.0642 Chase Manhattan/Chemical Banking 26.10.95 EYVL N:o C 33, 6.2.96 

IV/M.0646 Repola/Kymmene 30.10.95 EYVL N:o C 318, 29.11.95

IV/M.0544 Unisource/Telefonica 06.11.95 EYVL N:o C 13, 18.1.96

IV/M.0655 Canal+/UFA/MDO 13.11.95 EYVL N:o C 15, 20.1.96

IV/M.0656 Seagate/Conner 17.11.95 EYVL N:o C 334, 12.12.95

IV/M.0659 GE Capital/Sovac 17.11.95 EYVL N:o C 322, 12.12.95

IV/M.0648 McDermott/ETPM 27.11.95 EYVL N:o C 330, 08.12.95

IV/M.0665 Havas (CEP)/Groupe de la Cité 29.11.95 EYVL N:o C 338, 16.11.95

IV/M.0666 Johnson Controls/Roth Frères 05.12.95 EYVL N:o C 3, 6.1.96

IV/M.0660 RTZ/CRA 07.12.95 EYVL N:o C 22, 26.1.96

IV/M.0639 Montedison/Groupe Vernes/SCI 08.12.95 EYVL N:o C 347, 28.12.95

IV/M.0664 GRS Holding 11.12.95 EYVL N:o C 8, 13.1.96

IV/M.0669 Charterhouse/Porterbrook Leasing Co. 11.12.95 EYVL N:o C 350, 30.12.95

IV/M.0619 Gencor/Lonrho 20.12.95

IV/M.0650 SBG/Rentenanstalt 20.12.95 EYVL N:o C 23, 27.1.96

IV/M.0670 Elsag Bailey/Hartmann & Braun AG 20.12.95 EYVL N:o C 24, 30.1.96
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IV/M.0657 Lyonnaise des Eaux/Northumbrian 21.12.95 EYVL N:o C 11, 16.1.96

IV/M.0621 Bayerische Landesbank + Girozentrale/ 21.12.95 EYVL N:o C 23, 27.1.96

IV/M.0662 Leisureplan 21.12.95 EYVL N:o C 63, 2.3.96

IV/M.0674 Demag/Komatsu 21.12.95 EYVL N:o C 38, 10.2.96

IV/M.0675 Alumix/Alcoa 21.12.95 EYVL N:o C 121,24.4.96

IV/M.0595 British Telecom/VIAG 22.12.95 EYVL N:o C 15, 20.1.96

IV/M.0657 Röhm/Ciba-Geigy - TFL Ledertechnik 22.12.95 EYVL N:o C 60, 29.2.96

IV/M.0668 Philips/Origin 22.12.95 EYVL N:o C 58, 28.2.96

IV/M.0673 Channel Five 22.12.95 EYVL N:o C 57, 27.2.96

IV/M.0676 Ericsson/Ascom II 22.12.95 EYVL N:o C 19, 23.1.96

IV/M.0678 Minorco/Tilcon 22.12.95 EYVL N:o C 24, 30.1.96

1.2. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset

Asia N:o
IV/M

NIMI Päätös-päivä-
määrä

Julkaisu

IV/M.0477 Mercedes-Benz/Kässbohrer 14.02.95 EYVL N:o L 211, 6.9.95

IV/M.0468 Siemens/Italtel 17.02.95 EYVL N:o L 161, 12.7.95

IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 19.07.95 EYVL N:o L 53, 2.3.96

IV/M.0553 RTL/Veronica/Endemol 20.09.95 EYVL N:o L 134, 5.6.96

IV/M.582 Orkla/Volvo 20.09.95 EYVL N:o L 66, 16.3.96

IV/M.0580 ABB/Daimler Benz 18.10.95

IV/M.0603 Crown Cork & Seal/CarnaudMetalbox 14.11.95 EYVL N:o L 75, 23.3.96

2. EHTY:n perustamissopimuksen 66 artiklan nojalla tehdyt päätökset

Asia N:o NIMI Päätöspäi-
vämäärä

1160 British Steel/SRM/ASW  17.01.95

1154 Rheinbraun/Laubag  29.03.95

1169 RIVA/ILVA Laminati Piani  03.04.95

1170 Thyssen/Klöckner - scrap  26.07.95

1186 Coal products/Anglo Coal  10.10.95

1174 RIVA/FREIRE/SN-Longos  07.12.95

1168 Usinor/Hoogovens Nobel/SN-Planos 20.12.95

C - Lehdistötiedotteet

Viite Päivä-määrä Aihe
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IP/95/23 95.01.10 KOMISSIO HYVÄKSYY TEXACON JA NORSK HYDRON
VÄLISEN YHTEISYRITYKSEN JALOSTETTUJEN
TUOTTEIDEN JAKELUA VARTEN TANSKASSA JA
NORJASSA

IP/95/24 95.01.10 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ SIDMAR NV OSTAA
LISÄÄ KLOCKNER STAHL GMBH:n OSAKKEITA

IP/95/30 95.01.13 KOMISSIO HYVÄKSYY AJONEUVO- JA
KOTIVAKUUTUSTEN SUORAMARKKINOINTIA
HARJOITTAVAN YHTEISYRITYKSEN ESPANJASSA

IP/95/54 95.01.20 KOMISSIO HYVÄKSYY AKZO NOBELIN JA
MONSANTON VÄLISEN MUOVIKEMIKAALEIHIN
LIITTYVÄN YHTEISYRITYKSEN PERUSTAMISEN

IP/95/103 95.02.06 KOMISSIO HYVÄKSYY RECTICEL SA:n JA CWW-GERKO
AKUSTIK GMBH & CO KG:n VÄLISEN
YHTEISYRITYKSEN PERUSTAMISEN

IP/95/128 95.02.14 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ MERCEDES-BENZ
OSTAA KASSBOHRERin

IP/95/149 95.02.20 KOMISSIO HYVÄKSYY TELEVIESTINTÄLAITTEIDEN
ALALLA SIEMENSIN JA ITALTELIN VÄLILLE
EHDOTETUN YHTEISYRITYKSEN

IP/95/162 95.02.22 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ SVENSKA
CELLULOSA AB HANKKII ENEMMISTÖOSAKKUUDEN
PWA AG:ssa

IP/95/164 95.02.22 KOMISSIO PÄÄTTÄÄ OLLA VASTUSTAMATTA SITÄ,
ETTÄ CEGELEC OSTAA OSAN AEG:n
LIIKETOIMINNASTA

IP/95/205 95.03.01 KOMISSIO HYVÄKSYY GLAXOn TARJOUKSEN
WELLCOMEn OSTAMISESTA 

IP/95/214 95.03.07 KOMISSIO EI NOUDATA EY:N
SULAUTUMISASETUKSEN LYKKÄÄMISSÄÄNNÖKSIÄ,
JOS ING SUOSTUU OSTAMAAN BARINGS-YHTYMÄN

IP/95/244 95.03.14 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ DALGETY OSTAA
QUAKER OATSin LEMMIKKIELÄINRUOKIIN LIITTYVÄN
EUROOPAN LIIKETOIMINNAN

IP/95/245 95.03.14 KOMISSIO HYVÄKSYY UNION CARBIDE
CORPORATIONin JA ENICHEM S.P.A.:n VÄLISEN
YHTEISYRITYKSEN KEMIKAALIALALLA

IP/95/263 95.03.15 NOKIA - SP TYRES UK LTD -
KOMISSIO PÄÄTTÄÄ, ETTÄ ILMOITETTU LIIKETOIMI
KUULUU SULAUTUMISASETUKSEN ULKOPUOLELLE

IP/95/264 95.03.15 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN ,ETTÄ WINTERTHUR
OTTAA VALVONTAANSA SVEITSILÄISEN RUECKin
NELJÄ TYTÄRYHTIÖTÄ ITALIASSA JA ESPANJASSA

IP/95/266 95.03.21 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ RINASCENTE OSTAA
CEDIS MIGLIARINIn 

IP/95/275 95.03.21 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ BRITISH STEEL
OSTAA UES:n 
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IP/95/282 95.03.21 KOMISSIO HYVÄKSYY KESKITTYMÄN, JONKA
TARKOITUS ON TARJOTA AJONEUVOJEN
SEURANTAPALVELUJA ALANKOMAISSA

IP/95/305 95.03.29 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ DASSAULT
ELECTRONIQUE OSALLISTUU CGI:n TYTÄRYHTIÖN
PÄÄOMAAN (IBM FRANCE)

IP/95/311 95.03.29 KOMISSIO ALOITTAA "NORDIC SATELLITE
DISTRIBUTIONin" PERUSTEELLISEN TUTKINNAN

IP/95/312 95.03.29 KOMISSIO KATSOO, ETTÄ OMNITEL-PRONTO ITALIAn
PERUSTAMINEN EI OLE KESKITTYMÄ JA ON
ARVIOITAVA 85 ARTIKLAN MUKAAN

IP/95/314 95.03.31 KOMISSIO HYVÄKSYY NASTECH EUROPE LTD:n
PERUSTAMISEN

IP/95/316 95.03.31 LYONNAISE DES EAUX - NORTHUMBRIAN WATER:
KOMISSIO SUOSTUU YHDISTYNEEN
KUNINGASKUNNAN PYYNTÖÖN TARKISTAA TIETTYJÄ
PUOLIA RANSKALAISEN YHTYMÄN
SUUNNITTELEMASTA TARJOUKSESTA

IP/95/344 95.04.04 KOMISSIO HYVÄKSYY BEHRINGWERKE/ARMOUR
YHTEISYRITYKSEN PLASMASTA JOHDETTUJEN
TUOTTEIDEN MARKKINOILLA

IP/95/345 95.04.04 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ ALLIANZ OSTAA
ELVIAN JA LLOYD ADRIATICON

IP/95/416 95.04.26 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ RIVA-YHTYMÄ
OSTAA 100% ILVA LAMINATI PIANI SPA.:n
PÄÄOMASTA

IP/95/426 95.04.28 KOMISSIO HYVÄKSYY RUOTSALAISEN
TELEVIESTINTÄALAN YHTEISYRITYKSEN
PERUSTAMISEN

IP/95/489 95.05.16 KOMISSIO HYVÄKSYY EDS:n JA LUFTHANSAn
VÄLISEN YHTEISYRITYKSEN

IP/95/490 95.05.16 KOMISSIO TOTEAA, ETTÄ CLARK EQUIPMENT
COMPANYn OSTO INGERSOLL-RAND COMPANYN
TOIMESTA EI KUULU SULAUTUMISASETUKSEN
SOVELTAMISALAAN

IP/95/515 95.05.29 KOMISSIO HYVÄKSYY ELF ATOCHEMin JA UNION
CARBIDE CORPORATIONin VÄLISEN ASPEN-
YHTEISYRITYKSEN PERUSTAMISEN

IP/95/526 95.05.24 KOMISSIO TOTEUTTAA PERUSTEELLISEN
TUTKIMUKSEN ALANKOMAIDEN TELEVISIOALAN
EHDOTETUSTA YHTEISYRITYKSESTÄ

IP/95/534 95.05.30 KOMISSIO ALOITTAA ORKLA/VOLVO
VIRVOITUSJUOMA-YHTEISYRITYKSEN
PERUSTEELLISEN TUTKIMUKSEN

IP/95/535 95.05.30 KOMISSIO HYVÄKSYY CLT:n JA DISNEY:n VÄLISEN
SUPER RTL:n PERUSTAMISEN

IP/95/538 95.05.30 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ SEAGRAM HANKKII
MCA:n VALVONTAANSA
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IP/95/539 95.06.02 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ SAUDI ARAMCO
LIITTYY YHTEISYRITYKSEEN, JONKA
TARKOITUKSENA ON JALOSTAA JA MYYDÄ
RAAKAÖLJYTUOTTEITA KREIKASSA

IP/95/578 95.06.07 KOMISSIO HYVÄKSYY AASIAN/TYYNENMEREN
TOIMISTOAUTOMAATIOMARKKINOILLA TOIMIVAN
YHTEISYRITYKSEN PERUSTAMISEN

IP/95/599 95.06.12 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ EDF JA EDISON
OSTAVAT YHDESSÄ ISEn

IP/95/600 95.06.12 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ FERRUZZI OSTAA
KOKO FONDIARIAn

IP/95/617 95.06.16 KOMISSIO HYVÄKSYY EHDOTETUN
YHTEISYRITYKSEN GENERALIn, BANCA
COMMERCIALE ITALIANAn (COMIT) JA ROBERT
FLEMINGS HOLDINGin VÄLILLÄ

IP/95/662 95.06.23 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ HOECHST OTTAA
HALTUUNSA MARION MERREL DOW:in

IP/95/663 95.06.28 KOMISSIO HYVÄKSYY VOLVOn AND HENLYS-
YHTYMÄN VÄLISEN YHTEISYRITYKSEN
POHJOISAMERIKAN LINJA-AUTOMARKKINOILLA 

IP/95/668 95.06.26 KOMISSIO ALOITTAA ABB:N JA DAIMLER-BENZin
VÄLISEN RAUTATIEKULJETUKSIIN LIITTYVÄN
YHTEISYRITYKSEN PERUSTEELLISEN TUTKIMUKSEN

IP/95/674 95.06.28 IBM - PHILIPS YHTEISYRITYS MIKROSIRUJEN ALALLA
HYVÄKSYTTIIN

IP/95/679 95.06.28 KOMISSIO HYVÄKSYY DAIMLER-BENZin JA CARL
ZEISSin YHTEISYRITYKSEN SOTILAS-
OPTOELEKTRONIIKAN ALALLA

IP/95/688 95.06.29 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ SWISS BANK
CORPORATION OSTAA WARBURGin

IP/95/700 95.07.06 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ DOW EUROPE SA
OSTAA 80 PROSENTIN OSUUDEN BUNA SOW
OLEFINVERBUNDista (BSL)

IP/95/713 95.07.03 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ EMPLOYERS
REINSURANCE CORPORATION OSTAA FRANKONA
RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG:n JA
AACHENER RÜCKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT
AG:n

IP/95/714 95.07.03 KOMISSIO HYVÄKSYY SIEMENS AG:n JA BABCOCK
INTERNATIONAL GROUP PLC:n VÄLISEN
YHTEISYRITYKSEN

IP/95/735 95.07.10 KOMISSIO HYVÄKSYY VOEST ALPINE
INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH:n JA DAVY
INTERNATIONAL LTD:n PERUSTAMAN
YHTEISYRITYKSEN KUUMAVALSSAUSPROSESSISSA
KÄYTETTÄVIEN JÄRJESTELMIEN VALMISTAMISEKSI
TERÄSTEHTAILLE
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IP/95/767 95.07.27 KOMISSIO HYVÄKSYI GENERALIn JA BANCA
COMMERCIALE ITALIANAn VÄLILLE EHDOTETUN
YHTEISYRITYKSEN (PREVINET)

IP/95/786 95.07.18 KOMISSIO HYVÄKSYI KAHDEN SUUREN
JAPANILAISEN LUOTTOLAITOKSEN SULAUTUMISEN

IP/95/801 95.07.19 KOMISSIO PÄÄTTÄÄ OLLA HYVÄKSYMÄTTÄ NSD:tä
NYKYISESSÄ MUODOSSA, MUTTA ON VALMIS
TUTKIMAAN UUSIA EHDOTUKSIA

IP/95/805 95.07.19 SABENA/SWISSAIR : KOMISSIO HYVÄKSYY ASIAN
KOKONAISUUDESSAAN

IP/95/825 95.07.27 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ THYSSEN
HANDELSUNION AG SAA MÄÄRÄYSVALLAN
KLOCKNER AND CO. AG:N TERÄKSEN
KIERRÄTYKSEEN, METALLURGIAAN JA JÄTTEIDEN
KÄSITTELYYN LIITTYVISSÄ TOIMINNOISSA.

IP/95/831 95.07.28 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ RWE-DEA AG
OSTAA ENICHEM AUGUSTA S.P.A.:N
PETROKEMIKAALIEN ALALLA

IP/95/849 95.07.25 KOMISSIO JULISTAA, ETTÄ ATR/BAE ALUEELLISTEN
LENTOKONEIDEN YHTEISYRITYS EI OLE KESKITTYMÄ
JA ARVIOIDAAN 85 ARTIKLAN SÄÄNTÖJEN MUKAAN

IP/95/856 95.07.25 KOMISSIO ALOITTAA PERUSTEELLISEN
TUTKIMUKSEN SIITÄ, ETTÄ CROWN, CORK & SEAL
AIKOO OSTAA CARNAUDMETALBOXin 

IP/95/881 95.08.01 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ DRESDNER BANK
OSTAA KLEINWORT BENSONin

IP/95/893 95.08.01 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ JEFFERSON
SMURFIT OSTAA MUNKSJOn

IP/95/922 95.08.18 KOMISSIO HYVÄKSYY CABLE AND WIRELESS JA
VEBA TELEVIESTINTÄALAN YHTEISYRITYSTEN
PERUSTAMISEN

IP/95/928 95.08.23 KOMISSIO HYVÄKSYY THOMSON-CSF/TENEO/INDRA -
YHTEISYRITYKSEN

IP/95/929 95.08.23 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ UAP HANKKII SUNin
YKSINOMAISEEN MÄÄRÄYSVALTAANSA

IP/95/930 95.08.24 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ CREDIT LOCAL DE
FRANCE OSTAA BERLIINISSÄ SIJAITSEVAN
HYPOTHEKENBANKin

IP/95/931 95.08.24 KOMISSIO ANTAA LUVAN SILLE, ETTÄ GENERALI
OTTAA HALTUUNSA FRANCE VIEn AND FRANCE
IARD:n 

IP/95/932 95.08.24 KOMISSIO HYVÄKSYY NORDIC CAPITALin
TOTEUTTAMAN PÄÄOMANSIIRRON SWEDISH TRAVEL
GROUP TRANSPOOLiin

IP/95/935 95.08.29 KOMISSIO HYVÄKSYY YHTEISYRITYKSEN
JOUSTAVIEN PAKKAUSTEN ALALLA
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IP/95/950 95.09.11 KOMISSIO HYVÄKSYY EHDOTUKSEN NORANDA
FOREST INC:n JA GLUNZ AG:n VÄLISESTÄ
YHTEISYRITYKSESTÄ PUUPOHJAISTEN JA
LEVYTUOTTEIDEN ALALLA

IP/95/968 95.09.12 KOMISSIO ALOITTAA KIMBERLY-CLARKin JA SCOTT
PAPERin VÄLISEN SULAUTUMISEHDOTUKSEN
TUTKIMUKSEN

IP/95/978 95.09.14 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ RICOH OSTAA
GESTETNERin

IP/95/984 95.09.21 KOMISSIO TOTEAA, ETTÄ BANCA NAZIONALE DEL
LAVORO/BT -YHTEISYRITYS TELEVIESTINTÄALALLA
EI KUULU SULAUTUMISASETUKSEN
SOVELTAMISALAAN

IP/95/985 95.09.27 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ GENERALE BANK
N.V. OSTAA CREDIT LYONNAIS BANK NEDERLAND
N.V.:n 

IP/95/995 95.09.20 HOLLAND MEDIA GROUP - DUTCH TV -
YHTEISYRITYSTÄ EI VOIDA HYVÄKSYÄ NYKYISESSÄ
MUODOSSAAN - KOMISSIO JA OSAPUOLET
NEUVOTTELEVAT RATKAISUSTA MYÖNTEISESSÄ
HENGESSÄ, SANOO VAN MIERT

IP/95/1021 95.09.20 ORKLA/VOLVO : KOMISSIO HYVÄKSYY
YHTEISYRITYKSEN SEN JÄLKEEN, KUN ON
SITOUDUTTU MYYMÄÄN HANSA-PANIMO

IP/95/1024 95.09.22 EUROOPAN KOMISSIO ON PÄÄTTÄNYT, ETTÄ FISONSin
HALTUUNOTTOON RHONE POULENCin TOIMESTA EI
LIITY KILPAILUONGELMIA

IP/95/1059 95.10.02 KOMISSIO HYVÄKSYY UPJOHNin AND PHARMACIAn
SULAUTUMISEN 

IP/95/1085 95.10.04 KOMISSIO HYVÄKSYY KNP BT:n JA SOCIETE
GENERALEn VÄLISEN YHTEISYRITYKSEN TYÖSSÄ
KÄYTETTÄVIEN TIETOKONEIDEN JAKELUN,
HUOLLON, TEKNIIKAN JA KOULUTUKSEN ALALLA

IP/95/1126 95.10.18 KOMISSIO HYVÄKSYY RAUTATIEKULJETUKSIIN
LIITTYVÄN ABB:n JA DAIMLER-BENZin VÄLISEN
YHTEISYRITYKSEN

IP/95/1154 95.10.19 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ HENKEL OTTAA
HALTUUN SCHWARZKOPFin

IP/95/1164 95.10.24 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ CAISSE GENERALE
D'EPARGNE ET DE RETRAITE BANQUE HANKKII
SOCIETE NATIONALE DE CREDIT A L'INDUSTRIEn
MÄÄRÄYSVALLAN 

IP/95/1165 95.10.24 KOMISSIO HYVÄKSYY RHONE- POULENC CHIMIEn JA
ENGELHARD S.A.:n VÄLISEN YHTEISYRITYKSEN
PERUSTAMISEN 

IP/95/1174 95.10.26 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ SWISS LIFE OSTAA
OSAKE-ENEMMISTÖN I.N.C.A.:n PÄÄOMASTA
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IP/95/1177 95.10.27 KOMISSIO HYVÄKSYY CHEMICAL BANKING
CORPORATIONin JA CHASE MANHATTAN
CORPORATIONin SULAUTUMISEN

IP/95/1182 95.10.30 SUOMEN PAPERITEOLLISUUS: KOMISSIO HYVÄKSYY
REPOLAN JA KYMMENEN TÄYDELLISEN
SULAUTUMISEN

IP/95/1245 95.11.14 CROWN CORK & SEAL/CARNAUDMETALBOX:
KOMISSIO MÄÄRÄÄ TIUKAT EDELLYTYKSET

IP/95/1282 95.11.22 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ GE CAPITAL OSTAA
SOVACin

IP/95/1290 95.11.24 KOMISSIO HYVÄKSYY SEAGATE TECHNOLOGY INC.:n
JA CONNER PERIPHERALS INC.:n SULAUTUMISEN

IP/95/1323 95.11.30 KOMISSIO HYVÄKSYY MCDERMOTTin JA ETPM:n
VÄLISEN YHTEISYRITYKSEN
MERIRAKENNUSPALVELUIDEN TARJOAMISEN
ALALLA ÖLJYN- JA KAASUNPORAUSLAUTOILLE

IP/95/1327 95.12.01 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ CEP
COMMUNICATION (HAVASin TYTÄRYHTIÖ) HANKKII
MÄÄRÄYSVALTAANSA GROUPE DE LA CITEn,
L'EXPRESSin JA LE POINTin

IP/95/1335 95.12.04 KOMISSIO HYVÄKSYY EHDOTUKSEN, ETTÄ
BERTELSMANN LIITTYY TELE MONTE CARLOn
HALLINTARYHMÄÄN

IP/95/1379 95.12.11 KAIVOSTOIMINTA : KOMISSIO HYVÄKSYY RTZ:n JA
CRA:n SULAUTUMISEN

IP/95/1382 95.12.12 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ JOHNSON
CONTROLS OSTAA ROTH FRERESin 

IP/95/1383 95.12.12 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ MONTEDISON
OSTAA GARDINIn OSAKKEET SCI:ssä

IP/95/1385 95.12.12 KOMISSIO PERUU OSITTAIN KIMBERLY-CLARKin JA
SCOTT PAPERin VÄLISEN SULAUTUMISEN
LOPPUUNSAATTAMISEN LYKKÄÄMISEN 

IP/95/1449 95.12.21 KOMISSIO ALOITTAA GENCORin JA LONRHOn
PLATINATOIMINTOJEN SULAUTTAMISEN
PERUSTEELLISEN TUTKIMUKSEN

IP/95/1467 95.12.22 KOMISSIO PÄÄTTÄÄ, ETTÄ SWISS LIFEN
TOTEUTTAMALLA UBS:N OSTOLLA EI OLE
YHTEISÖNLAAJUISTA MERKITYSTÄ

IP/95/1468 95.12.22 KOMISSIO HYVÄKSYY BAYERISCHE LANDESBANKin
JA ITÄVALLAN AMMATTIYHDISTYSLIITTOJEN
VÄLISEN YHTEISYRITYKSEN PERUSTAMISEN

IP/95/1469 95.12.22 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ LYONNAISE OTTAA
HALTUUNSA NORTHUMBRIAN WATERin 

IP/95/1470 95.12.22 KOMISSIO HYVÄKSYY MANNESMANN DEMAGin JA
KOMATSUn VÄLISEN YHTEISYRITYKSEN
HYDRAULISTEN KAIVINKONEIDEN ALALLA 

IP/95/1471 95.12.22 KOMISSIO HYVÄKSYY EHDOTUKSEN SIITÄ, ETTÄ
ALCAO OSTAA ALUMIXin
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IP/95/1472 95.12.22 KOMISSIO HYVÄKSYY SEN, ETTÄ ELSAG BAILEY
OSTAA HARTMANN & BRAUNin 

D - Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot

1. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

Asia Osapuolet Päivä-määrä Julkaisu

T-2/93 (Dépens) SA à participation ouvrière
Compagnie nationale Air France
vastaan Euroopan komissio

8.3.95 EYVL N:o C 137, 3.6.95,
s. 21
[1995] Kok. II-535

T-96/92 Comité central d'entreprise de la
Société générale des grandes
sources, Comité d'établissement de
la source Perrier, Syndicat CGT de
la Source Perrier et Comité de
groupe Perrier vastaan Euroopan
komissio

27.04.95 EYVL N:o C 159, 24.6.95,
s. 21
[1995] Kok. II-1216

T-12/93 Comité central d'entreprise de la
société anonyme Vittel, Comité
d'établissement de Pierval ja
Fédération générale agroalimentaire
vastaan Euroopan komissio

27.04.95 EYVL N:o C 159, 24.6.95,
s. 21
[1995] Kok. II-1250
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IV - Valtion tuet

A - Tapausyhteenveto

1. Alueelliset tuet

Saksa

a) Konsolidointirahastot

Komissio teki vuoden aikana joukon päätöksiä, jotka koskivat Saksan uusia osavaltioita (Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berliini) ja joiden tarkoituksena
on ottaa käyttöön ns. konsolidointirahastoja ("Konsolidierungsfonds") vaikeuksissa olevien yritysten
tueksi.

Nämä järjestelyt ovat vaikeuksissa oleville yrityksille myönnettäviä tukia koskevien yhteisön
suuntaviivojen mukaisia. Ne rajataan pk-yrityksiin; suuryritysten hyväksi tehdyistä samoin kuin herkkiä
aloja koskevista järjestelyistä on tehtävä ilmoitukset tapauskohtaisesti.

b) Yritysten maksukykyä edistävät valtion laina- ja takuujärjestelyt

Helmi- ja maaliskuun aikana komissio tutki EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 1 kohdan
perusteella useita olemassa olevia taloudellisia tukiohjelmia. Nämä ohjelmat sisälsivät Hampurin ja
Baden-Württembergin osavaltioissa sijaitsevien yritysten maksukyvyn varmistamiseen tarkoitettujen
lainojen ja valtiontakuiden myöntämistä koskevia ohjeita.

Yhteismarkkinoiden kehittämisen ja niiden nykyisen toiminnan näkökulmasta komissio katsoi, että
kyseisiä ohjelmia olisi tarkistettava tiettyjen kohtien osalta; Saksan viranomaisille tehtiin ehdotus
näiden kohtien suhteen aiheellisista toimenpiteistä. Nämä toimenpiteet ovat seuraavat:

1) soveltamisalan ulkopuolelle on jätettävä sellaisia aloja koskevat tukijärjestelyt, joita koskevat
tietyt erityissäännöt, jos näitä ei ole noudatettu;

2) järjestelyjen yrityskohtaisen soveltamisalan rajoittaminen pk-yrityksiin;
3) järjestelyihin liitetään yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myönnettäviä tukia

koskeviin suuntaviivoihin sisältyvät täytäntöönpanoehdot;
4) tuen vuosittainen enimmäismäärä sekä yksittäisen edunsaajayrityksen tuen enimmäissummat

vahvistetaan;
5) järjestelyjen täytäntöönpanoehtoihin tehdään tarvittavat muutokset alkuinvestointeja koskevien

alueellisten sääntöjen noudattamiseksi14;
6) takuusummien vuosittaiset ylärajat, takuiden enimmäiskestot ja lainan myöntävän

rahoituslaitoksen vastuiden vähimmäisprosenttiosuus vahvistetaan.

                                                            

14 Alueellisten tukien yhteensovittamisperiaatteet: EYVL N:o C 31, 03.02.1979 ja neuvoston päätöslauselma 20 päivänä
lokakuuta 1971, EYVL N:o C 111, 04.11.1971. 
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c) Valtiontakuujärjestelyt

Komissio aloitti maaliskuussa EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan perusteella
tutkimusmenettelyn, joka koski takuujärjestelyjä Sachsen-Anhaltin, Rheinland-Pfalzin, Baijerin,
Bremenin, Niedersachsenin, Nordhein-Westfalenin, Mecklenburg-Vorpommernin, Schleswig-Holsteinin
ja Sachsenin osavaltioissa.

Komission hyväksyttyä yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myönnettäviä tukia koskevat
suuntaviivat15 näiden takuujärjestelyjen eräät osat eivät enää olleet yhteisön sääntöjen mukaisia. Näin
ollen sen jälkeen, kun komissio oli ehdottanut tarvittavia asianmukaisia toimenpiteitä elokuusta
joulukuuhun 1994, sen oli pakko aloittaa menettely, joka koski vaikeuksissa olevien suuryritysten
pelastamis- ja rakenneuudistushankkeisiin ilman eri ilmoitusta myönnettyjä takuita.

d) Saksan uusille osavaltioille myönnettävien investointien verotukien jatkaminen, muuttaminen ja
laajentaminen

Komissio hyväksyi marraskuussa joitakin mukautuksia Saksan investointien verotukijärjestelmään
uusissa osavaltioissa.

Näiden mukautusten kohteena ovat seuraavat asiat:

1) tiettynä aikana tehtyjä taloushyödykehankintoja ja -tuotantoa koskevien investointien
verotukien jatkaminen kahdella vuodella (vuoden 1998 loppuun)

2) tukiosuuden rajoittaminen viiden prosentin bruttomäärään teollisuusyrityksissä tehtyihin
investointeihin

3) bruttomäärältään kymmenen prosentin (enimmäismäärältään) investointien verotukien
käyttöönotto entisessä DDR:ssä tiettynä ajanjaksona tehdyille investoinneille, joiden tekijöinä
ovat oikeudellisesti itsenäiset kaupan alan yritykset, joissa henkilöstö on enintään 50
työntekijää.

Komissio hyväksyi nämä mukautukset seuraavista syistä:

1) koko entiseen DDR:ään sovelletaan EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan a
alakohdan alueellista poikkeusta

2) mukautuksista osan tavoitteena on pk-yritysten ja etenkin pienten kaupallisten yritysten
kehittämisen helpottaminen (10 prosentin osuus)

3) investointien veropalkkiot eivät hyödytä muita kuin kone- ja laiteinvestointeja
4) kyseisen mukautuksen enimmäisintensiteetti (netto) on ainoastaan 6,5 prosenttia (10 prosentin

brutto-osuus)
5) järjestelmään sisältyy kumulointisääntöjä ja valvonta yhteiseen tukiohjelmaan kuuluvan

alueellisen järjestelmän tukien enimmäisintensiteetin noudattamiseksi silloin, kun investointien
verotukijärjestelmän tuet ovat samanaikaisia yhteisen ohjelman tukien kanssa

6) järjestelmää on ajallisesti rajattu, ja sen tuet vähenevät asteittain

                                                            

15 EYVL N:o C 368, 23.12.1994
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7) koko entinen DDR saa vuoden 1999 loppuun asti tavoitteen 1 mukaisia alueellisia tukia
rakennerahastoista. Uusien osavaltioiden yhteiskunnallis-taloudellisten tunnuslukujen
kehittyessä komissio on varannut itselleen nimenomaisen oikeuden tarkistaa nykyistä
järjestelmää sen sopeuttamiseksi yhteismarkkinoiden kehitykseen EY:n perustamissopimuksen
93 artiklan 1 kohdan nojalla.

Belgia

a) Kehitysaluekartta

Komissio hyväksyi heinäkuussa EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdan nojalla uuden
Belgian kehitysalueita koskevan valtakunnallisen kartan, lukuun ottamatta Hainaut'n provinssia, josta
oli tehty erillinen päätös 
kesäkuussa 199416.

Uusi kartta on toteutettu sekä jatkuvuutta silmällä pitäen että noudattaen niitä periaatteita, jotka
ohjaavat komission alueellisia tukia koskevaa politiikkaa. Päätöksen tärkeimmät piirteet ovat seuraavat:

1) ainoa käytetty poikkeusperuste on EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c
alakohta, koska yksikään Belgian alue ei täytä 92 artiklan 3 kohdan a alakohdan
tukikelpoisuusperusteita;

2) alueellinen tuki kattaa maan koko väestöstä tästä lähtien 34,97 prosenttia (Hainaut mukaan
lukien);

3) hyväksytyt tuen intensiteetit pysyvät samoina kuin edellisessä kartassa (nettotukiekvivalentti
15 ja 20 %), mutta ne ovat suhteellisesti pienemmät (Hainaut'n ulkopuolella) kuin
aikaisemmin, sillä suurimman tuen intensiteetin piiriin kuuluva väestö on pienentynyt;

4) pk-yritysten hyväksi sovellettava ero on määritelty etukäteen, ja siten pk-yrityksille
myönnettäviä tukia koskevien puitesääntöjen tarjoamat mahdollisuudet on kirjattu muodollisesti
ennakolta;

5) on päätetty voimassaolon enimmäiskestosta (31 päivään joulukuuta 1999 asti) alueellisten
tukien kartan voimassaoloajan yhtenäistämiseksi rakennerahastojen kartan voimassaoloajan
kanssa.

Uuden kartan sanamuodoista käy ilmi, että päätöksellä vahvistetaan komission asiaa koskevan
toiminnan periaatteet ja tavoitteet. Belgian uusien kehitysalueiden määrittelyssä on käytetty seuraavia
periaatteita: 

1) tukien keskittäminen maan huonoimmassa asemassa oleville alueille;
2) tukien intensiteetin alentaminen;
3) pyrkimys maantieteelliseen yhdenmukaisuuteen rakennerahastojen alueellisten tavoitteiden

piiriin kuuluvien alueiden kanssa (tavoitteet N:o 1, 2 ja 5b);
4) voimassaoloajan rajoittaminen ja samanaikaisuus rakennerahastojen kanssa;
5) tuen piiriin kuuluvan väestön osuuden rajoittaminen;
6) pk-yritysten hyväksi sovellettava tuen intensiteettiero;

                                                            

16 Valtion tuki N307/A/93, hyväksytty 6. kesäkuuta 1994.
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Espanja

a) Kehitysalueiden tarkistaminen

Komissio ehdotti heinäkuussa edellisen alueellisia tukia koskevan kartan17 tarkistamisen yhteydessä
Espanjalle aluetukia koskevia, EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 
1 kohtaan perustuvia aiheellisia toimenpiteitä. Espanja noudatti syyskuussa komission päätöstä.

Uusi kartta kattaa niiden alueiden osalta, joiden kohdalla voidaan tehdä poikkeus EY:n
perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan perusteella, kaikki NUTS II -alueet, joiden
BKT/ostovoimastandardi18 asukasta kohti on 75 prosenttia19 yhteisön keskiarvosta tai vähemmän.
Uudessa kartassa tukikelpoiset alueet jaetaan neljään ryhmään käyttäen perusteena erityisesti NUTS
III -alueiden BKT:tä asukasta kohti sekä alueellisten ongelmien luonnetta, vakavuutta ja kiireellisyyttä;
ryhmien nettotukiekvivalenttien enimmäismäärät ovat 60, 50, 40 ja 30 prosenttia. Edelliseen karttaan
verrattuna merkittävin muutos on nettotukiekvivalentin suurimman enimmäismäärän alentaminen 75
prosentista 60 prosenttiin.

Uudessa kartassa on otettu huomioon tiettyjen alueiden erityisen vakavat ongelmat ja siinä on
poikkeuksellisesti sallittu näille alueille 60 prosentin (Cartagenan ja El Ferrolin alueet) ja 45 prosentin
enimmäismäärät (Alto Campon alue), jotka ovat korkeammat kuin näiden alueiden sijaintialueilla
keskimäärin.

Teruelin NUTS III -alue, joka edellisessä kartassa oli merkitty nimenomaan oikeutetuksi EY:n
perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiseen poikkeukseen, on nyt merkitty
oikeutetuksi poikkeukseen EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla. Sille
sallitaan kuitenkin poikkeukselliset enimmäismäärät, jotka tosin laskevat asteittain (60 %:sta 25 %:iin)
jakson 1995 - 1999 aikana.

Niiden alueiden osalta, jotka ovat oikeutettuja tukiin EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan
c alakohdan mukaisen poikkeuksen nojalla, uusi kartta sisältää osan sellaisista alueista, jotka kuuluvat
rakennerahastojen tavoitteiden N:o 2 ja 5b piiriin. Edellisen kartan tukeen oikeutettuihin alueisiin
nähden merkittävimmät muutokset koskevat yhtäältä 45 ja 30 prosentin enimmäismäärien poistamista
ja toisaalta sitä, että Baskimaan NUTS II -alue on nyt kokonaan tukikelpoinen. Enimmäismäärien 
osalta uudessa kartassa jaetaan tukikelpoiset alueet kolmeen ryhmään, joiden nettotukiekvivalenttien
enimmäismäärät ovat 25, 20 ja 15 prosenttia.

Yhteisön aluepolitiikan johdonmukaisuuden vuoksi uuden kartan määrittämien alueiden ja niihin
liittyvien tukien enimmäismäärien voimassaolo lakkaa samaan aikaan kuin rakennerahastojen pitkän
aikavälin kartan eli 31 päivänä joulukuuta 1999.

Soveltamalla tiukasti aluetukia koskevaa menetelmää20 ja alentamalla tukien intensiteettejä komissio
on lisäksi jatkanut politiikkaansa, jonka tarkoituksena on rajoittaa alueelliset tuet sellaisille alueille,
jotka kärsivät alueellisista kehitysongelmista enemmän kuin muut EU-maat keskimäärin, sekä toisaalta
pienentää tukien intensiteettejä kilpailua vääristävien vaikutusten vähentämiseksi. 

                                                            

17 Päätös 88/C 251/04, EYVL N:o C 251, 27.9.1988.
18 Bruttokansantuotteen ja ostovoimastandardin suhde.
19 BKT:n ja ostovoimastandardin suhde asukasta kohti ilmaistaan kaikissa yhteyksissä prosentteina yhteisön keskiarvosta. 
20 Komission tiedonanto menetelmästä EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan soveltamiseksi

alueellisiin tukiin. EYVL N:o C 212, 12.8.1988, muutettu OJ C 364, 20.12.1994.
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Ranska

a) Pk-yritysten kehitysrahasto

Komissio antoi helmikuussa suostumuksensa uuden pk-yritysten kehitysrahaston perustamiseen entisen
teollisuuden kehitysrahaston (Fonds de Redéveloppement Industriel, FRI) korvaamiseksi.

Uusi rahasto, jonka toiminta-ajaksi hyväksyttiin viisi vuotta, on tarkoitettu yksinomaan pienille ja
keskisuurille yrityksille ja teollisuusyrityksille, jotka noudattavat pk-yrityksille myönnettäviä tukia
koskevien yhteisön ohjeiden yhteydessä annettua määritelmää21. Sen kautta voidaan myöntää tukea
investointeihin, joiden teknologinen ja innovatiivinen sisältö on korkea. Tukea saavien (eli
väliaikaisesta luopumisesta maksettavaan palkkioon (PAT) oikeutettujen) alueiden osalta on
noudatettava alueellisten tukien enimmäisintensiteettejä lisättynä pk-yrityksiä koskevissa ohjeissa
sallitulla 10 prosentin lisäosalla. Väliaikaisesta luopumisesta maksettavaa palkkiota saavien alueiden
ulkopuolella noudatetaan pk-yritysten tukia koskevissa yhteisön ohjeissa määrättyjä tuen
enimmäismääriä.

Kreikka

a) Kreikan alueellisten tukien järjestelmä

Komissio hyväksyi toukokuussa tietyt syyskuussa 1994 hyväksyttyyn Kreikan alueellisten tukien
järjestelmään tehdyt muutokset.

Muutokset koskevat seuraavia kohtia: tuen enimmäismäärä, joka voi nykyään olla 10,1 miljoonaa ecua;
kehitysaluekohtaisten tukitasojen määrääminen sekä uuden kehitysalueen lisääminen (alue koostuu
Dodekanesian, Samoksen, Khioksen ja Lesboksen alueista sekä Samothraken saaresta ja joistakin
muista kunnista) 40 prosentin bruttotukiosuuden piiriin; korkohyvitysten voimassaoloajan pidentäminen
kolmesta neljään vuoteen B- ja C-alueilla.

Komissio katsoi, että muutokset olivat EY:n perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan sekä ETA-
sopimuksen 61 ja 62 artiklan mukaisia erityisesti ottaen huomioon, että Kreikan sosiaaliset ja
taloudelliset indikaattorit jäävät suurelta osin yhteisön keskiarvoa alhaisemmiksi, ja koko Kreikan alue
on oikeutettu tukeen EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla vuoden
1988 menetelmän perusteella.

Italia

a) Alueellisten tukien järjestelmä

Komissio hyväksyi maaliskuussa Italian uuden alueellisten tukien järjestelmän.

Järjestelmässä annetaan lupa alueittain 40:n ja 50:n prosentin nettoinvestointitukiin (sekä hyvityksiin
pk-yrityksille) kuudella Mezzogiornon alueella, jotka kuuluvat EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan
3 kohdan a alakohtaan perustuvan poikkeuksen piiriin (Campania, Basilicata, Apulia, Calabria, Sisilia
ja Sardinia); lisäksi samoilla alueilla (sekä Molisen alueella ja vuoden 1996 loppuun asti Abruzzissa)
toimii uusi pk-yritysten takuurahasto. Rahaston tarkoituksena on koota yhteen elinkelpoisten pk-

                                                            

21 EYVL N:o C 213, 19.8.1992, s. 2.
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yritysten velkoja pankeille ja institutionaalisille sijoittajille myönnettävien julkisten takuiden avulla tai
vaihtoehtoisesti myöntää pääomalainoja. Samojen takuiden tarkoituksena on lisäksi edistää pankkien
ja institutionaalisten sijoittajien vähemmistöosakkuuksia kyseisissä pk-yrityksissä.

Järjestelmään sisältyy lisäksi investointitukia Keski- ja Pohjois-Italian alueille, jotka kuuluvat EY:n
perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohtaan perustuvan poikkeuksen piiriin. Tuet voivat
olla nettointensiteetiltään enimmillään 10 - 20 prosenttia yrityksen koon mukaan. Näillä alueilla asuu
12,5 prosenttia koko maan väestöstä, mihin on lisättävä (31 päivään joulukuuta 1996 asti) 2,2
prosenttia Abruzzin-alueen väestön huomioon ottamiseksi. Kyseiset alueet kattavat lähes kaikki unionin
rakennerahastojen tavoitteen N:o 2 piiriin kuuluvat alueet, huomattavan osan tavoitteen N:o 5 b piiriin
kuuluvista alueista sekä tietyt erityisen hankalassa tilanteessa olevat paikoittaiset alueet.

Järjestelmässä varataan erityiskohtelu Abruzzin ja Molisen alueille, jotka kuuluvat rakennerahastojen
tavoitteen N:o 1 piiriin (Abruzzi 31. joulukuuta 1996 asti) mutta jotka eivät enää täytä EY:n
perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan a alakohtaan perustuvan, tukien kieltämisestä tehdyn
poikkeuksen soveltamisen ehtoja. Ne kuitenkin täyttävät EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3
kohdan c alakohtaan perustuvan poikkeuksen piiriin kuulumisen ehdot. Kuten aikaisemminkin,
komissio totesi sopivaksi myöntää tiettyjä tilapäisiä ja rajoitettuja liitännäistoimenpiteitä EY:n
perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan a alakohtaan perustuvan poikkeuksen nojalla myönnettävän
tuen päättymisen yhteydessä. Tukien intensiteetin määrä vaihtelee näin 25:stä 45 prosenttiin alueen ja
yrityksen koon mukaan.

Järjestelmään sisältyy myös tutkimustoimintaan myönnettäviä tukia Mezzogiornossa ja EY:n
perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohtaan perustuvan alueellisen poikkeuksen kattamilla
alueilla sekä tukia nuorten perustamille yrityksille (44 laki). 

b) Sosiaalimaksujen alentaminen ja verovähennyskelpoisuus

Maaliskuussa komissio hyväksyi lopullisen ehdollisen päätöksen Mezzogiornon alueen
sosiaalimaksujen alentamista ja verovähennyskelpoisuutta koskevasta järjestelmästä Italiassa.

Päätöksessään komissio vahvisti menettelyn22 aloittamisen yhteydessä hyväksymänsä kannan, jonka
mukaan tällaiset kilpailua erityisen voimakkaasti vääristävinä pidettävät tukijärjestelmät on purettava,
sillä ne ovat luonteeltaan toimintatukia, jotka ainoastaan vapauttavat saajayrityksen taloudellisten
toimijoiden tavallisesti maksamista kustannuksista.

Ottaen huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan a alakohtaan perustuvan
poikkeuksen ehdot täyttävien kuuden Mezzogiornon alueen (Campanian, Basilicatan, Apulian,
Calabrian, Sisilian ja Sardinian) heikko taloudellinen rakenne ei olisi kestänyt huomattavaa ja äkillistä
työvoimakustannusten nousua, joka toimenpiteiden lakkauttamisesta yhdellä kertaa olisi aiheutunut,
komissio katsoi tarpeelliseksi myöntyä niiden purkamiseen asteittain kohtuullisessa ajassa. 

Molisen ja Abruzzin taloudellinen tilanne puolestaan ei oikeuttanut niitä saamaan tällaista tukea; nämä
alueet ovat oikeutettuja ainoastaan EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohtaan
perustuvaan poikkeukseen. Italian hallitus olikin lakkauttanut sosiaalimaksujen alennukset näillä
alueilla 1 päivästä marraskuuta 1994 alkaen.

                                                            

22 EYVL N:o C 240, 19.9.1992, s. 7.
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Ottaen huomioon, että nämä kaksi aluetta kuuluivat EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan
a alakohtaan perustuvan poikkeuksen piiriin 31 päivään joulukuuta 1993 asti, komissio piti
sosiaalimaksujen verovähennyskelpoisuuden osalta aiheellisena sallia väliaikaisia
liitännäistoimenpiteitä, joilla edistettäisiin alueiden yritysten sopeutumista uusiin, vähemmän edullisiin
tukimuotoihin.

Niinpä näiden maksujen eriytetystä verovähennyskelpoisuudesta saatava etu myönnetään asteittain
vähenevänä erittäin nopeassa tukien purkamisaikataulussa Molisessa 31 päivään joulukuuta 1999 asti
ja Abruzzissa vuoden 1996 loppuun asti.

c) Triesten rahoitus- ja vakuutuspalvelukeskus

Komissio antoi huhtikuussa tietyin ehdoin suostumuksensa veroetuuksien myöntämiseen Triesten
rahoitus- ja vakuutuspalvelukeskukseen asettautuville yrityksille. 

Tämän keskuksen tarkoituksena on unionin ja Itä-Euroopan maiden välisten rahoitussuhteiden
kehittäminen keräämällä kansainvälisiltä markkinoilta varoja, joita käytetään näiden maiden kanssa
toteutettaviin rahoitustoimiin.

Tukia, jotka koostuvat etenkin tässä keskuksessa tehtyjen voittojen verovähennyksistä, voidaan
myöntää ainoastaan keskuksen viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana. Ne koskevat ainoastaan Itä-
Euroopan maiden kanssa toteutettujen toimien voittoja, ja niiden ylärajana ovat 65 miljardin Italian
liiran sekä 3,5 miljardin ecun suuruiset investoinnit. Jotta komissio voisi valvoa tarkasti näiden tukien
vaikutuksia, se sisällytti päätökseensä velvoitteen laatia asiasta yksityiskohtainen kertomus. 

Tämän päätöksen perustana on Itä-Euroopan yksityisten pääomamarkkinoiden kehittämisen merkitys
Euroopan unionille. Tämäntyyppiset toimenpiteet toteuttavat suoraan yhtä tärkeimmistä tavoitteista
unionin ja näiden maiden välisissä suhteissa.

Alankomaat

a) Kehitysaluekartta

Komissio hyväksyi maaliskuussa uuden aluetukisäännöstön soveltamisessa käytettävän kartan
Alankomaiden kehitysalueista eli kaikista niistä aluekokonaisuuksista, joilla sijaitsevat yritykset ovat
oikeutettuja valtion alueellisiin tukiin EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan
perusteella.

Tämä kartta, jolla korvataan edellinen 31 päivänä joulukuuta 1994 vanhentunut kartta, jatkaa
pääpiirteittäin edellisellä linjalla muutokset koskevat ainoastaan Flevolandin koko maakunnan (jonka
ministerineuvosto nimesi tavoitteen 1 piiriin kuuluvaksi alueeksi heinäkuussa 1993) sekä Drenthen
maakunnassa sijaitsevan Hoogeveenin kunnan lisäämistä tukeen oikeutettuihin alueisiin (näiden
lisäysten vastapainoksi kartasta poistettiin joukko Zuid-Limburgissa sijaitsevia kuntia). Jotkin alueet
on ilmoitettu saamaan tukea viideksi vuodeksi (1.1.1995 - 31.12.1999), kun taas toiset ovat oikeutettuja
tukeen vain kahden vuoden ajan (1.1.1995 - 31.12.1996). Tuen intensiteettejä ei koroteta, ja ne ovat
seuraavat: 25 prosenttia bruttotukea Flevolandin osalta, 20 prosenttia bruttotukea viiden vuoden tukeen
oikeutettujen alueiden osalta ja 15 prosenttia bruttotukea kahden vuoden tukeen oikeutettujen alueiden
osalta.
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Komissio piti karttaa hyväksyttävänä seuraavien näkökohtien perusteella: kaikki ehdotetut alueet (paitsi
Zuid-Limburg) täyttävät vuoden 198823 menetelmän ensimmäisen vaiheen kolmesta vaihtoehtoisesta
tukeen oikeuttavasta perusteesta vähintään yhden. Edellä mainitun menetelmän toinen vaihe tekee Zuid-
Limburgin maakunnan osien liittämisen suurelta osin hyväksyttäväksi kyseisen alueen yhteiskunnallis-
taloudellisten tunnuslukujen eristyneen sijainnin vuoksi; alueellisiin tukiin oikeutettu osuus maan
väestöstä nousi erittäin vähän (0,38 prosenttia); tämä lisäys on merkittävästi alhaisempi kuin se nousu,
joka olisi seurannut pelkästä Flevolandin nimeämisestä tavoitteen 1 alueeksi (1,5 %) sekä
rakennerahastojen uuden, ajanjaksoa 1994 - 1999 koskevan kartan laajentamisesta (11 prosenttia).
Lisäksi on mainittava, että alueellisiin tukiin oikeutettu väestöosuus on Alankomaissa 17,3 prosenttia
eli jäsenvaltioiden pienin.

b) Ensisijainen alueellinen tukijärjestelmä

Kartan hyväksymisen jälkeen komissio hyväksyi huhtikuussa IPR-järjestelmän
(Investeringspremieregeling), joka on ensisijainen aluetukijärjestelmä uuden kartan tuomien
mahdollisuuksien täytäntöönpanemiseksi. Uudessa IPR-järjestelmässä jatketaan myös huolellisesti
edellisten, komission vuosina 1988 ja 1990 hyväksymien järjestelmien noudattamista.

Tämän järjestelmän tavoitteena on maan pohjoisosan, Twenten ja Zuid-Limburgin alueellinen
kehittäminen uudessa kartassa ilmoitettujen tuen enimmäisintensiteettien mukaisten
investointipalkkioiden avulla. Tuen enimmäisintensiteetin ylittämisen välttämiseksi esitetään
erityyppisten tukien yhdistämissääntöjä. Kartan tavoin myös järjestelmän voimassaoloaikaa rajoitetaan,
jotta se olisi sama kuin rakennerahastojen voimassaoloaika.

Portugali

a) Madeiran vapaa-alue

Komissio päätti tammikuussa, tarkasteltuaan uudelleen vuodesta 1987 olemassa ollutta ja jo kertaalleen
vuonna 1991 tarkistettua järjestelmää, olla esittämättä huomautusta Madeiran vapaa-alueelle
perustettavia uusia yrityksiä koskevien toimenpiteiden soveltamisen jatkamisesta 31 päivään joulukuuta
2000 asti.

Tähän järjestelmään kuuluvat tuet voidaan myöntää valtion tukina ammatilliseen koulutukseen ja
investointeihin sekä verotukina (verovapautuksina). Nämä tuet voidaan lisäksi yhdistää muiden
sellaisten tukien kanssa, joita käytetään vapaa-alueen lisäksi myös muualla.

Vaikka järjestelmä käsittääkin toimintatukia, komissio hyväksyi kyseisen järjestelmän jatkamisen
seuraavien näkökohtien vuoksi: Madeiran vapaa-alue kuuluu alueeseen, joka on suuressa määrin
oikeutettu tukiin 92 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla, sillä sen BKT asukasta kohti on ainoastaan
24 prosenttia yhteisön keskiarvosta, mikä tekee Madeirasta yhden unionin köyhimmistä alueista;
Madeiran talouden rakenne on erittäin epävarma, ja alueella vallitsee erittäin epäsuotuisa
suhdannetilanne; syrjäisimmillä alueilla voidaan perustellusti toteuttaa erityistoimenpiteitä niiden
yhteiskunnalliseksi ja taloudelliseksi kehittämiseksi24. Kuitenkin toimintatukiin liittyvien määräysten
noudattamiseksi25 ja sen mukaisesti, miten meneteltiin Dublinin ja Shannonin samankaltaisten

                                                            

23 Komission tiedonanto menetelmästä EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan soveltamiseksi
alueellisiin tukiin. EYVL N:o C 212, 12.8.1988, muutettu OJ C 364, 20.12.1994. 

24 "Julistus yhteisön syrjäisimmistä alueista", sopimus Euroopan unionista, päätösasiakirjan liite, s. 238.
25 Katso komission tiedonanto menetelmästä 92 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan soveltamiseksi alueellisiin tukiin
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järjestelmien osalta, järjestelmän voimassaoloaikaa rajoitetaan siten, että uusien yritysten perustamiseen
alueelle annetaan lupa ainoastaan 31 päivään joulukuuta 2000 asti, jonka jälkeen järjestelmää
tarkastellaan uudelleen ja päätetään sen jatkamisesta tai lakkauttamisesta.

2. Toimialakohtainen tuki

2.1. Terästeollisuus

Itävalta

a) Voest Alpine Erzberg GmbH (VAEG)

Komissio päätti lokakuussa EHTYn perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla antaa neuvoston
käsiteltäväksi ehdotuksen tuotantotuen ja lopettamistuen myöntämisestä VAEG:lle, rautamalmia
tuottavalle avolouhokselle, vuosiksi 1995 - 2002. Tuotantotuen on tarkoitus kattaa yrityksen tulojen
ja menojen välinen erotus rajoitettuna ajanjaksona, jonka aikana yritys lopettaa vähitellen toimintansa.
Lopettamistuen avulla yritys voi lopettaa toimintansa ympäristöystävällisellä ja yhteiskunnallisesti
hyväksyttävällä tavalla. Mikäli tätä tukea ei myönnettäisi, yritys joutuisi lopettamaan toimintansa
välittömästi ja kaivosalue jätettäisiin nykyiseen tilaansa, mikä ei olisi kyseistä aluetta, yleistä
turvallisuutta tai ympäristöä ajatellen hyväksyttävää. Tämä tuki ei vaikuta haitallisesti kilpailuun
yhteismarkkinoilla, koska se on tiiviisti sidoksissa yrityksen toiminnan lopettamiseen
lähitulevaisuudessa. Itävalta saa myöntää vuotuista toimintatukea ainoastaan, jos tiettyjä
lopettamisvuoteen 2002 asti väheneviä tuotantorajoja noudatetaan.

Neuvosto antoi hyväksyntänsä komission ehdotukselle, ja komissio hyväksyi lopullisesti tuen
marraskuussa.

Saksa

a) Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH

Komissio aloitti syyskuussa 1994 menettelyn tappiokorvauksen ja investointituen myöntämistä
baijerilaisille teräsyhtiöille Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH:lle ja Lech-Stahlwerke GmbH:lle26

koskevan suunnitelman osalta terästukisääntöjen 6 artiklan 4 kohdan nojalla. Komissio päätti 4.
huhtikuuta 1995, että suunnitellut rahoitustoimenpiteet olisivat valtion tukea, joka on kielletty
terästukisäännöissä ja EHTYn perustamissopimuksessa, eikä niitä näin ollen saisi panna täytäntöön27.

Baijerin hallitus suunnitteli myyvänsä 45 %:n osuutensa Neue Maxhütte GmbH:sta yksityiselle
yrittäjälle nimellisellä kauppahinnalla ja kattavansa 80,35 % yhtiölle vuosina 1990 - 1994 kertyneistä
tappioista. Saksan hallituksen menettelyn aikana esittämässä lopullisessa tappiolaskelmassa summa oli
66,15 miljoonaa ecua. Edelleen Baijerin hallitus aikoi myöntää 29,5 miljoonaa ecua kattamaan eräiden
investointien kustannuksia. Se aikoi myös myydä 19,74 %:n osuutensa Lech-Stahlwerke GmbH:sta
samalle yrittäjälle nimelliseen yhden Saksan markan hintaan ja myöntää yhtiölle tappiokorvauksia
yhteensä 10,52 miljoonaa ecua.

                                                            

ja erityisesti kohta I.6., EYVL N:o C 212, 12.8.88.
26 Katso EYVL N:o C 377, 31.12.1994, s. 4. 
27 EYVL N:o L 253, 21.10.1995, s. 22.
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Saksan hallitus esitti, että suunnitellun tappiokorvauksen myöntäminen olisi tavanomaista markkinoilla
toimivan sijoittajan menettelyä eikä sitä näin ollen voitaisi katsoa valtion tueksi. Tutkittuaan Saksan
hallituksen perustelut komissio katsoi, että tappiokorvauksen myöntäminen ei vastaisi tavanomaista
markkinoilla toimivan sijoittajan menettelyä, koska korvauksen myöntäminen tapahtuisi yhtä aikaa
hallituksen omistamien osakkeiden myynnin kanssa. Näin ollen hallitus ei voisi odottaa sijoitukselleen
minkäänlaista tuottoa edes pitkän ajan kuluessa, kun taas markkinoilla toimiva yksityinen sijoittaja
sijoittaa pääomaa ainoastaan, jos sijoitukselle on luvassa kohtuullinen tuotto. Komissio teki sen
päätelmän, että suunniteltu tappiokorvaus olisi valtion tukea, joka ei ole terästukisääntöjen ja EHTYn
perustamissopimuksen mukainen. Suunnitellun investointituen osalta komissio teki myös sen
päätelmän, että tuki ei ollut terästukisääntöjen mukainen, koska kyseiset kaksi yhtiötä eivät sijaitse
entisen DDR:n alueella eivätkä ole oikeutettuja sääntöjen 5 artiklan mukaiseen yleiseen
investointitukeen.

Edellä mainitun perusteella komissio päätti olla antamatta lupaa tappiokorvaukseen ja investointitukeen.

Komissio aloitti marraskuussa 1994 terästukisääntöjen 6 artiklan 4 kohdan perusteella muita yhteensä
26,53 miljoonan ecun suuruisia pääomalainoja koskevan menettelyn; Baijerin hallitus oli myöntänyt
nämä lainat Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH:lle maaliskuun 1993 ja elokuun 1994 välisenä aikana.
Komissio arvioi, että hallituksen menettely ei ollut verrattavissa yksityisen markkinoilla toimivan
sijoittajan menettelyyn, sillä muut yhtiön osakkaat tai kaikki niistä eivät olleet valmiita myöntämään
lainoja vastaavin ehdoin. Näin ollen komissio katsoi lainojen olevan valtion tukea, joka lisäksi ei
vaikuttanut soveltuvan yhteismarkkinoille. 

Samanlaisten näkökohtien perusteella komissio päätti heinäkuussa aloittaa terästukisääntöjen 6 artiklan
4 kohdan nojalla toisen menettelyn, joka koski Baijerin hallituksen vuosina 1994 - 1995 myöntämiä,
kokonaisuudessaan 12,68 miljoonan ecun suuruisia lainoja, joiden tarkoituksena oli pitää yllä yhtiön
toimintaa.

Komissio päätti lokakuussa 1995, että yhtiölle maaliskuun 1993 ja elokuun 1994 välisenä aikana
myönnetyt, yhteensä 26,53 miljoonan ecun suuruiset lainat olivat valtion tukea, joka ei soveltunut
yhteismarkkinoille. Komissio teki päätöksensä yhtäältä sillä perusteella, että lainat myönnettiin
maksukyvyttömyyden estämiseksi ja että ne siten vastasivat riskipääoman sijoittamista, ja toisaalta
siksi, että yksityiset osakkeenomistajat eivät tarjonneet rahoitusta vastaavin ehdoin. Lisäksi kyseisen
yhtiön taloudelliset vaikeudet huomioon ottaen oli epätodennäköistä, että Baijerin hallitus saisi
osaakaan myöntämistään lainoista takaisin. Lainojen oli tarkoitus kattaa yhtiön käyttötappiot kyseisen
ajanjakson aikana. Tämänkaltainen tuki ei ole oikeutettu terästukisääntöjen tai EHTYn
perustamissopimuksen mukaisiin poikkeuksiin. Sen vuoksi komissio päätti, että tuki ei soveltunut
yhteismarkkinoille ja että Saksan olisi perittävä tukisumma takaisin yhtiöltä tuen myöntämispäivästä
laskettuine korkoineen. 

b) Georgsmarienhütte GmbH

Komissio päätti helmikuussa lopettaa terästukisääntöjen 6 artiklan 4 kohdan nojalla vuonna 1993
aloittamansa menettelyn, joka koski teräsyhtiö Georgsmarienhütte GmbH:lle myönnettyä 17 miljoonan
ecun suuruista tukea. Saksan hallitus katsoi, että tuki käytettäisiin tutkimus- ja kehitystoimintaan, joten
se olisi terästukisääntöjen 2 artiklan ja tutkimus- ja kehitystoimintaan myönnettävää valtion tukea
koskevien yhteisön puitteiden mukainen28. Tutkintamenettelyn aikana komissio kuitenkin totesi, että

                                                            

28 EYVL N:o C 83, 11.4.1986, s. 5.
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osa tukeen oikeuttavista kustannuksista, määrältään noin 32 miljoonaa ecua, ei aiheutuisi suoraan
tutkimus- ja kehitystoimintahankkeesta, vaan teollisista investoinneista, jotka olivat yhtiölle tarpeen
terästuotteiden tuottamiseksi. Nämä kustannukset eivät olleet oikeutettuja tutkimus- ja kehitystukeen.
Lisäksi komissio päätti hyväksyä ainoastaan 25 prosentin tuki-intensiteetin eikä hyväksynyt Saksan
hallituksen ilmoittamaa 5 %:n lisäystä, koska tutkimus- ja kehityshankkeeseen sisältyi soveltavaa
tutkimusta eikä siihen liittynyt yhtiölle erityisen suuria riskejä. Päätöksen tehdessään komissio otti
huomioon, että jos tutkimus- ja kehitystoimintahanke epäonnistuisi, yhtiö voisi mukauttaa hankkeen
tavanomaisiin standardeihin ja teräksen tuotantoon mahdollisimman pienin lisäkustannuksin.

Näiden näkökohtien perusteella komissio teki lopullisen päätöksensä, jossa se hyväksyi tutkimus- ja
kehitystoimintahankkeelle myönnettävän 8 miljoonan ecun suuruisen tuen. 

c) Werkstoff-Union GmbH, Reinwald Recycling GmbH, Hansa Chemie Abbruck und Recycling GmbH
ja Walzenwerk Ilsenburg GmbH.

Komissio päätti tammikuussa aloittaa terästukisääntöjen 6 artiklan 4 kohdan mukaisen menettelyn
teräsyhtiö Werkstoff-Union GmbH:n hyväksi toteutettavien erilaisten tukitoimenpiteiden osalta; näiden
toimenpiteiden avulla yhtiön oli määrä perustaa uusi rautatuotteita ja muita kuin rautatuotteita tuottava
laitos entisen DDR:n alueelle. Uuden laitoksen kustannuksiksi arvioidaan 148 miljoonaa ecua. Saksan
hallitus on jo antanut yhtiölle 23,9 miljoonaa ecua investointitukea sekä 8,9 miljoonan ecun suuruisen
verohelpotuksen kahden alueellisen EHTY-toimialoilla hyväksytyn investointijärjestelmän perusteella;
nämä järjestelmät ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 1994 asti. Koska näitä ja muita mahdollisia
tukitoimenpiteitä ei ollut ilmoitettu komissiolle terästukisääntöjen 6 artiklan 1 kohdassa määrättyyn
aikaan mennessä eli ennen 30 päivää kesäkuuta 1994, komissiolla ei ollut riittävästi aikaa tutkia tätä
tukea. Lisäksi 15 päivänä joulukuuta 1994 jätetty ilmoitus katsottiin puutteelliseksi. Näiden syiden
perusteella komissio epäilee vakavasti uuden tuotantolaitoksen perustamiseen tarkoitettujen
tukitoimenpiteiden yhteensopivuutta terästukisääntöjen ja EHTYn perustamissopimuksen kanssa. Tässä
yhteydessä komissio totesi, että terästukisäännöt ovat erittäin tiukat 5 artiklan mukaisen tuen
maksumääräajan suhteen. Investitionszulagengesetzia lukuun ottamatta määräaika on 31 päivänä
joulukuuta 1994.

Samankaltaisista syistä komissio päätti aloittaa terästukisääntöjen 6 artiklan 4 kohdan mukaisen
menettelyn, joka koskee teräsyhtiöille Reinwald recycling GmbH, Hansa Chemie Albruch und
Recycling GmbH ja Walzenwerk Ilsenburg GmbH myönnettävää tukea.

d) Eko Stahl GmbH

Komissio aloitti heinäkuussa 1994 terästukisääntöjen 6 artiklan 4 kohdan mukaisen menettelyn, joka
koskee Treuhandanstaltin jatkuvaa teräsyhtiö Eko Stahl GmbH:n tappioiden kattamista ja investointien
rahoittamista lainoilla ja takuilla ja valtion omistaman Kreditanstalt für Wiederaufbau -pankin Eko
Stahl GmbH:lle myöntämiä investointilainoja. Komissio päätti 21 päivänä joulukuuta 1994 antaa luvan
EHTYn perustamissopimuksen 95 artiklan perusteella 474 miljoonan ecun suuruisen tuen
myöntämiseen kyseiselle yhtiölle yhtiön myydessä 60 prosenttia osakkeistaan belgialaiselle teräsyhtiö
Cockerill Sambre S.A.:lle. Komissio valtuutti THA:n luopumaan rakenneuudistuksen yhteydessä
190,84 miljoonan ecun arvoisten velkojen perimisestä yhtiöltä ja antamaan takuun, joka kattaa 31,57
miljoonan ecun suuruiset investointilainat. Tällä perusteella:

- tappioiden kattamiseen tarkoitetut, enintään 190,84 miljoonan ecun suuruiset lainat ja
sijoituksiin, korjauksiin ja kunnossapitoon tarkoitetut, enintään 165,2 miljoonan ecun suuruiset
lainat, joiden osalta on aloitettu 6 artiklan 4 kohdan mukainen menettely, on katsottava
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takaisin maksetuiksi 31 päivästä joulukuuta 1994 alkaen, koska THA on komission
suostumuksella luopunut näiden velkojen perimisestä.

- THA:n antama takuu, joka kattaa kaikki 6 artiklan 4 kohdan mukaisen menettelyn aiheena
olevat investointilainat, on lopetettu.

Lisäksi Kreditanstalt fur Wiederaufbau -pankin myöntämät investointilainat myönnettiin yhdessä mm.
yksityisiä pankkeja sisältävän pankkien yhteenliittymän kanssa; tämä yhteenliittymä osallistui lainojen
myöntämiseen samoin ehdoin kuin valtion pankki. Näin ollen komissio katsoi, että näihin
investointilainoihin ei sisältynyt valtion tukea.

Edellä esitetyn perusteella komissio arvioi, että EKO Stahl ei saa enää mitään sellaista valtion tukea,
joka ei ole EHTYn perustamissopimuksen tai terästukisääntöjen mukaista. Näin ollen komissio päätti
helmikuussa lopettaa 6 artiklan 4 kohdan mukaisen menettelyn.

e) Hamburger Stahlwerke Gmbh

Komissio päätti lokakuussa, että lainat, jotka Hampurin kaupunki vuoden 1994 alussa myönsi
Hamburger Stahlwerke GmbH:lle Hamburgische Landesbankin kautta myönnetyn luottolimiitin avulla,
ovat EHTYn perustamissopimuksen ja terästukisääntöjen vastaista valtion tukea. Komissio totesi myös,
että vuoden 1993 alussa avatun 11 miljoonan ecun (20 miljoonaa Saksan markan) osittaisen
luottolimiitin perusteella annetut lainat olivat edellä mainittujen sääntöjen vastaista valtion tukea.
Komissio määräsi, että valtion tuki on maksettava takaisin.

Vuoden 1994 alussa komissio sai lehdistön välityksellä tietää, että Hampurin kaupunki oli myöntänyt
taloudellista tukea Hamburger Stahlwerke GmbH:lle. Komissio aloitti 6 päivänä kesäkuuta 1994
menettelyn, jonka aikana kävi ilmi, että Hamburger Stahlwerke GmbH:ta oli johdettu ikään kuin
valtionyhtiötä sen perustamisesta vuonna 1984 alkaen. Uusi Hamburger Stahlwerke GmbH perustettiin
1984 osana pelastussuunnitelmaa jatkamaan entisen, vararikkoon menneen Hamburger Stahlwerke
GmbH:n toimintaa. Hampurin kaupunki keräsi osakepääoman erilaisten välikäsien kautta ja sai
Hanseatische Landesbankin kautta ratkaisevan määräysvallan uudessa Hamburger Stahlwerke
GmbH:ssa.

Koska yksityistä ostajaa ei löydetty, Hamburgische Landesbank ja Hampurin kaupunki päättivät tukea
yhtiön toiminnan jatkamista. Ne katsoivat näin menettelemällä voivansa saada maksun entiselle
Hamburger Stahlwerke GmbH:lle jääneistä saatavistaan. Hampurin kaupunki antoi 11 miljoonan ecun
(20 miljoonan Saksan markan) pääoman ja myönsi 13 miljoonan ecun (23,5 miljoonan Saksan markan)
suuruisen tuen sekä noin 7,2 miljoonan ecun (13 miljoonan Saksan markan) takuut, jotka komissio
tuolloin hyväksyi. Hampurin kaupunki myönsi lisäksi 43,3 miljoonan ecun (78 miljoonan Saksan
markan) luottolimiitin Hamburgische Landesbankin kautta, joka itse myönsi 29 miljoonan ecun (52
miljoonan Saksan markan) luottolimiitin. 

Kun yritys joutui taloudellisiin vaikeuksiin vuoden 1992 lopulla, Landesbank kieltäytyi korottamasta
luottolimiittiä yrityksen maksuvalmiuden säilyttämiseksi. Hampurin kaupunki myönsi lisäluottoa 11
miljoonan ecun (20 miljoonan Saksan markan) arvosta omalla riskillään. Vuoden 1993 lopulla
Hamburger Stahlwerke GmbH oli jälleen vakavissa rahoitusvaikeuksissa ja tarvitsi jälleen luottorajan
korottamista 13,3 miljoonalla eculla (24 miljoonalla Saksan markalla). Pankki kieltäytyi täysin
tukemasta yritystä, mutta Hampurin kaupunki otti tehtäväkseen yhtiön rahoittamisen ja myönsi uuden
96,7 miljoonan ecun (174 miljoonan Saksan markan) luottolimiitin sekä 5,5 miljoonan ecun (10
miljoonan Saksan markan) lisäluottorajan omalla riskillään. Vuoden 1994 lopulla yhtiö myytiin
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indonesialaiselle Ispat-konsernille. Myyntiehtojen mukaisesti kaikki Hamburger Stahlwerken lainoista
aiheutuvat saatavat siirtyivät Ispatille tuolloin vielä määrittelemättömästä osuudesta niiden
nimellisarvosta. Komissio teki sen päätelmän, että Hamburger Stahlwerkelle luottorajan puitteissa
joulukuussa 1992 myönnetyt lainat ja luottorajan puitteissa vuoden 1994 alussa myönnetyt lainat ovat
kokonaisuudessaan terästukisääntöjen vastaista valtion tukea, joka näin ollen on maksettava takaisin.

Kreikka

a) Halyvourgia Thessalias S.A.

Komissio päätti toukokuussa aloittaa terästukisääntöjen 6 artiklan 4 kohdan mukaisen menettelyn, joka
koskee Kreikan hallituksen suunnittelemaa investointitukea teräsyhtiö Halyvourgia Thessalias SA:lle;
tuen avulla yhtiön oli määrä ostaa nykyaikaisia koneita ja nykyaikaistaa entisiä laitoksiaan.
Investointituen ei yleensä katsota olevan terästukisääntöjen tai EHTYn perustamissopimuksen mukaista
eikä sitä niin muodoin voida hyväksyä. Kuitenkin terästukisääntöjen 5 artiklan nojalla komissio voi
hyväksyä investointituen, joka on myönnetty Kreikassa 31 päivänä joulukuuta 1994 asti voimassa
olevien alueellisten tukien yleisten järjestelmien mukaisesti. Koska tuesta ilmoitettiin komissiolle 15
päivänä helmikuuta 1995, tuen ei voida 5 artiklan nojalla katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille. Sen
vuoksi komissio epäilee vakavasti investointituen yhteensopivuutta terästukisääntöjen ja EHTYn
perustamissopimuksen kanssa.

Irlanti

a) Irish Steel Ltd.

Komissio päätti huhtikuussa 1995 aloittaa terästukisääntöjen 6 artiklan 4 kohdan mukaisen menettelyn,
joka koskee Irlannin hallituksen antamaa 61,73 miljoonan ecun suuruista taloudellista avustusta
valtionyhtiö Irish Steel Ltd.:lle yhtiön rakenneuudistuksen tukemiseksi sekä vuonna 1993 myönnettyä
13,3 miljoonan ecun suuruista lainatakuuta. Ilmeni, että lainatakuiden ja rahoituksen muodossa annettu
taloudellinen avustus ja vuoden 1993 lainatakuut eivät näyttäneet kuuluvan mihinkään
terästukisääntöjen perusteella luvalliseen tukiluokkaan, ja näin ollen ne voitaisiin hyväksyä ainoastaan
EHTYn perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla. Irlannin hallitus perui myöhemmin suunnitelmansa
myöntää tätä tukea ja ilmoitti uudesta rakenneuudistussuunnitelmasta, johon liittyi yhtiön myyminen
Ispat Internationalille. Tämän suunnitelman perusteella Irlannin hallitus aikoi myöntää yhteensä 38,39
miljoonaa ecua taloudellista avustusta, johon liittyi velkojen poistamisia, ympäristötoimintaan
suunnattuja käteisavustuksia sekä eläkejärjestely.

Komissio katsoi, että taloudellinen avustus oli tukea, sillä oli kyseenalaista, oliko avustussumma
pienempi kuin yrityksen lopettamisesta aiheutuvat kustannukset, jotka markkinoilla toimiva yksityinen
sijoittaja ottaisi kaataakseen. Lisäksi, kun otetaan huomioon yhtiön useiden vuosien ajan tasaisesti
heikentynyt taloudellinen tila, järkevän yksityisen sijoittajan olisi voinut odottaa toimivan paljon
nopeammin omien tappioidensa vähentämiseksi. Komissio katsoi, että tämä tuki ei oikeuta mihinkään
terästukisääntöjen nojalla sallittuun poikkeukseen (lukuun ottamatta pientä tukisummaa
uudelleenkoulutusta varten) ja että se voidaan sen vuoksi hyväksyä ainoastaan EHTYn
perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla.

Komissio katsoi, että edellytykset ehdotuksen tekemiseksi neuvostolle 95 artiklan perusteella täyttyivät
tässä tapauksessa. Päätökseen vaikutti se, että tuki näyttää olevan rajoitettu ainoastaan välttämättömiin
tarpeisiin ja että se myönnetään sellaisen rakenneuudistussuunnitelman yhteydessä, jonka avulla yhtiö
voisi palautua kannattavaksi kohtuullisessa ajassa. Lisäksi komissio katsoi, että kilpailijoiden edut
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turvataan, koska tuen taso on melko pieni eikä yhtiön ole lupa lisätä tuotantokapasiteettiaan ainakaan
viiden vuoden ajanjaksona viimeisen tukierän maksusta luettuna. Nämä seikat sekä yhtiön sijainti 92
artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisella alueella, jolla sen sulkeminen aiheuttaisi vakavia
yhteiskunnallisia ja alueellisia ongelmia, vaikuttivat komission päätöksentekoon. Komissio päätti tehdä
neuvostolle 95 artiklan nojalla ehdotuksen, jolla hyväksytään rakenneuudistustuen myöntäminen Irish
Steel Ltd.:lle.

Kokouksessaan 21 päivänä joulukuuta 1995 neuvosto ilmoitti komission ehdotuksia koskevan
yksimielisen hyväksyntänsä, johon liittyi useita lisäehtoja, kuten yhtiön tuotevalikoimaa, tuotosta ja
myyntiä koskevia rajoituksia viiden seuraavan vuoden aikana mahdollisten kilpailuvääristymien
vähentämiseksi entisestään. Sovittiin myös, että tukea olisi lisättävä noin 9 miljoonalla eculla.

Italia

a) Acciaerie di Bolzano (Falck)

Valituksen jälkeen komissio sai tiedon useista teräsyhtiöön Acciaerie di Bolzano (Falckin tytäryhtiö),
kohdistuneista tukitoimenpiteistä. Tukia myönnettiin vuosien 1983 -1988 välisenä aikana ilman
ennakkoilmoitusta ja komission hyväksyntää. Kun kyseinen tuki tutkittiin nykyisten terästukisääntöjen
perusteella, vaikutti siltä, että osa tukitoimenpiteistä myönnettiin tuotannollisia investointeja varten,
mikä ei oikeuta terästukisääntöjen poikkeuksiin, ja loput tuesta myönnettiin ympäristönsuojelu-
tarkoituksiin ilman, että oli mahdollista todeta, noudatettiinko tällaisen tuen hyväksymistä koskevia
sääntöjen ehtoja.

Näin ollen komissio epäilee vakavasti näiden tukitoimenpiteiden soveltuvuutta yhteismarkkinoille ja
päätti aloittaa terästukisääntöjen 6 artiklan 4 kohdan mukaisen menettelyn.

b) Bresciani-laki

Komissio päätti olla esittämättä huomautuksia 20 lopettamistukihankkeesta, joista ilmoitettiin Italian
terästeollisuuden yksityissektorin purkamisesta 3 päivänä elokuuta 1994 annetun lain N:o 481
soveltamisen yhteydessä, sekä toisaalta aloittaa terästukisääntöjen 6 artiklan 4 kohdassa määrätyn
menettelyn Italian valtion ohjaamien kuuden muun julkisen tukihankkeen osalta.

Italian 3 päivänä elokuuta 1994 annetun lain N:o 481 hyväksymisestä päättäessään komissio totesi lain
olevan terästukisääntöjen ja etenkin niiden 4 artiklan määräysten mukainen ja määräsi sen jälkeen
Italian viranomaiset antamaan ennakkoilmoituksen jokaisesta kyseisen lain soveltamistapauksesta.
Komission saamista tiedoista ilmenee kuitenkin, että kun terästukisääntöjen mukaan 20 tapauksessa
kaikki edellytykset täyttyivät, kuudessa muussa tapauksessa kyseiset kuusi yritystä eivät valmistaneet
säännöllisesti EHTY-tuotteita siihen päivään mennessä, jolloin tuesta ilmoitettiin komissiolle.

Tämän vuoksi komissiolla oli syytä uskoa, että kyseisiä yrityksiä ei voitaisi alustavassa tarkastelussa
pitää oikeutettuina lopetustukiin tukia koskevien sääntöjen 4 artiklan perusteella, koska ne eivät olleet
valmistaneet säännöllisesti EHTY-terästuotteita siihen päivään mennessä, jolloin komissiolle ilmoitettiin
Italian terästeollisuuden yksityissektorin purkamisesta annetusta laista N:o 481.

Komissio katsoi näin ollen, että on tarpeen ja aiheellista aloittaa näissä kuudessa tapauksessa komission
päätöksen N:o 3855/91/EHTY 6 artiklan 4 kohdassa määrätty menettely. 
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2.2. EHTYn piiriin kuulumattomat terästuotteet

Saksa

a) Berg-Spezial-Rohr GmbH

Komissio päätti maaliskuussa 1993 aloittaa 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn investointituen
osalta, jota aiottiin myöntää hyväksytyn aluetukijärjestelmän perusteella Berg-Spezial-Rohr GmbH
-yritykselle, joka valmistaa EHTYn perustamissopimuksen piiriin kuulumattomia suuria teräsputkia.
Alalla vallitsee ylikapasiteetti, ja kapasiteetin käyttöaste vuosien 1989 - 1992 välisenä aikana on ollut
noin 40 prosenttia, mistä syystä komissio epäili tämän tuen yhteensopivuutta yhteismarkkinoiden
kanssa.

Tutkittuaan tuen Saksan viranomaisten ja niiden osapuolten, joita asia koskee, menettelyn aikana
toimittamien tietojen pohjalta komissio päätti syyskuussa 1995 hyväksyä tuen EY:n
perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla. Päätöstä tehdessään komissio arvioi
tuen alakohtaisia vaikutuksia ja vertasi niitä tuesta saatuihin alueellisiin hyötyihin. Tässä yhteydessä
komissio totesi, että yhtiön kokonaistuotantokapasiteetti pysyy muuttumattomana tuesta riippumatta
ja että tuki edisti alueen työmarkkinoiden paranemista ja monipuolistumista. Kuten samankaltaisten
tapausten kohdalla aiemmin, komissio katsoi, että tuen alueelliset hyödyt ovat merkittävämpiä kuin
tuen aiheuttama alakohtainen kilpailun vääristyminen.

Italia

a) Tubificio di Terni Srl ja Ilva Lamiere e Tubi, Srl

Komissio päätti maaliskuussa 1994 aloittaa 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koski
valtion myöntämiä rahoitusosuuksia edellä mainituille kahdelle yhtiölle, jotka valmistavat EHTYn
perustamisopimuksen piiriin kuulumattomia terästuotteita. Kun otettiin huomioon kyseisten yhtiöiden
toimialan, suurten hitsattujen putkien, vaikea markkinatilanne, komissio epäili, perustuivatko
rahoitusosuudet tavanomaisiin kaupallisiin näkökohtiin ja jos eivät, soveltuiko tuki yhteismarkkinoille.

Komissio arvioi, että Tubificio di Terni Srl:lle myönnetty rahoitusosuus, 3,1 miljoonaa ecua (6 300
miljoonaa Italian liiraa), perustui tavallisiin kaupallisiin näkökohtiin ja että näin ollen siihen ei
sisältynyt 92 artiklan 1 kohdan mukaista tukea. Päätelmää tehdessään komissio painotti, että
rahoitusosuuden   myöntämisen   aikaan yhtiön toimialalla oli kasvavat markkinanäkymät ja että
sijoittamalla yhtiöön valtio menetteli kuten yksityiset markkinoilla toimivat sijoittajat. Toimialan
nykyinen alhainen kapasiteetin käyttöaste ei ole ratkaisevaa. Vaikka rahoitusosuus olisikin valtion
tukea, se voitaisiin hyväksyä EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan
perusteella, koska tuen myöntäminen ei ennestään pahentaisi alan ylikapasiteettia, vaan parantaisi
osaltaan alueen työllisyystilannetta.

Ilva Lamiere e Tubi Srl:lle myönnetystä rahoitusosuudesta komissio katsoi, että sen antaminen ei
vastannut yksityisen markkinoilla toimivan sijoittajan menettelyä, kun otetaan huomioon yhtiön
toimialalla vallitseva ylikapasiteetti. Lisäksi rahoitusosuus oli suunnattu Ilvan tuolloin omistamalle
tehtaalle, joka oli rahoitusvaikeuksissa. Näin ollen komissio katsoi tämän rahoitusosuuden olevan
valtion tukea, joka on sidottu investointeihin. Investointituki ei kuitenkaan johda yhtiön
tuotantokapasiteetin lisäykseen, ja yhtiö sijaitsee alueella, joka on oikeutettu alueelliseen tukeen EY:n
perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan a alakohdan perusteella. Näin ollen komissio katsoi, että
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tuen myönteinen vaikutus alueelle on merkittävämpi kuin sen aiheuttamat mahdolliset alakohtaiset
ongelmat, ja hyväksyi tuen.

Espanja

a) Tubacex

Komissio päätti helmikuussa aloittaa terästukisääntöjen 6 artiklan 4 kohdan ja EY:n
perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koskee saumattomia
ruostumattomia teräsputkia valmistavan Tubacexin hyväksi suunnattuja useita mahdollisia
tukitoimenpiteitä. Päätöksessään komissio keskittyi erityisesti yhtiön ilmeiseen rahoitukselliseen
rakenneuudistukseen, johon kuului Sosiaaliturvarahaston päätös luopua etuoikeutetun velkojan
oikeuksistaan ja vapauttaa yhtiön omaisuus takavarikosta ilman, että kyseisen omaisuuden myynnistä
saatuja varoja käytettäisiin velkojen maksuun. Komissio kiinnitti erityisesti huomiota siihen, että yhtiö
myi Baskimaan hallitukselle maata hintaan, joka vaikutti olevan markkinahintoja korkeampi, ja siihen,
olivatko palkkatakuurahaston palkkojen maksua varten myöntämät lainat tavanomaisten
markkinaehtojen mukaisia.

2.3. Laivanrakennusteollisuus

Nykyiset laivanrakennusteollisuudelle myönnettäviä valtion tukia koskevat säännöt on esitetty
laivanrakennusteollisuudelle myönnettävästä tuesta annetussa seitsemännessä direktiivissä, jonka
voimassaoloaika päättyy 31 päivänä joulukuuta 1995. Yhteisön OECD:n puitteissa tekemän, 1 päivänä
tammikuuta 1996 voimaan tulevan kansainvälisen sopimuksen velvoitteiden noudattamiseksi on luotava
uusia järjestelyjä. Näin ollen komissio päätti heinäkuussa tehdä neuvostolle ehdotuksen
laivanrakennusteollisuuden tukia koskevaksi asetukseksi, jolla tämä sopimus pantaisiin täytäntöön 1
päivästä tammikuuta 1996 alkaen.

Neuvosto hyväksyi joulukuussa asetuksen N:o 3049/95, jolla pannaan täytäntöön OECD:n sopimus
normaaleista kilpailuolosuhteista kaupallisessa laivanrakennus- ja korjausteollisuudessa, mukaan lukien
tuotantotuen poistaminen. Asetuksen nojalla kaikki kaupallisen laivanrakennusteollisuuden suorat ja
epäsuorat tukitoimenpiteet ovat kiellettyjä, paitsi tuet, joista säädetään erikseen, kuten tutkimus- ja
kehitystuki, toiminnan lopettamiseen liittyvä sosiaalinen tuki, vientiluotot laivoille OECD:n laivojen
vientiluottoja koskevan sopimuksen nojalla ja kotimaiset luotot vastaavin ehdoin. Rakenneuudistustukia
ei yleensä hyväksytä, paitsi siirtymävaiheen aikana Belgiassa, Portugalissa ja Espanjassa. Uutta asetusta
sovelletaan OECD:n sopimuksen voimaantulosta alkaen. Tämän oli määrä tapahtua 1 päivänä
tammikuuta 1996, mutta vaikka Euroopan unioni ratifioi sopimuksen joulukuussa, sen voimaantulo
siirtyi muiden sopimuksen osapuolten ratifioinnissa tapahtuneiden viivytysten takia. Neuvosto on siksi
päättänyt, että laivanrakennusteollisuuden tuista annetun seitsemännen direktiivin29 sääntöjen
soveltamista on jatkettava väliaikaisesti ja enimmillään 1 päivään lokakuuta 1995 asti. Tällä perusteella
komissio päätti säilyttää yhteisen tuotantotuen enimmäismäärän 1 päivästä tammikuuta 1996 alkaen
enintään 9 prosentissa suurille aluksille ja 4,5 prosentissa aluksille, jotka maksavat vähemmän kuin
10 miljoonaa ecua, ja muutostöihin.

                                                            

29 Neuvoston direktiivi 90/684/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 94/73/ETY.
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Ranska

a) Sociéte nouvelle des Ateliers et Chantiers du Havre (ACH), Sociéte française de Constructions
Navales (SFCN) ja muut telakat Italiassa ja Saksassa

Komissio päätti kesäkuussa aloittaa 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koskee edellä
mainituille kahdelle ranskalaiselle, yhdelle saksalaiselle ja yhdelle italialaiselle telakalle myönnettyä
epäsuoraa tukea. Vuosien 1987 - 1990 välisenä aikana ranskalaistelakat SFCN ja ACH saivat
komission hyväksymän järjestelmän mukaista suoraa tukea kolmen laivan rakentamista varten. Tuen
intensiteetti oli 9,4 - 28 prosenttia kauppahinnasta, mikä oli komission hyväksymän järjestelmän
rajoissa. Kuitenkin Ranskan merentakaisia alueita koskevan hyväksytyn aluetukijärjestelmän perusteella
yhtiöt, jotka tekevät investointeja merentakaisilla alueilla, voivat saada verohelpotuksia. Investoidessaan
kyseisiin aluksiin niiden ostajat saivat tällaisia verohelpotuksia. Komission hyväksynnän ehtoihin
kuuluivat yksittäiset tuki-ilmoitukset sellaisilla toimialoilla, kuten laivanrakennusalalla, joita koskevat
erityiset valtion tukea koskevat säännöt.

Laivanrakennusteollisuudelle myönnettävästä tuesta annetun seitsemännen direktiivin 3 artiklasta
seuraa, että laivanomistajille tai kolmansille osapuolille laivan rakentamiseen tai muutostöihin
myönnettävän tuen tukiekvivalentti on kokonaisuudessaan direktiivin 4 artiklan mukaisten tuotantotuen
intensiteettien enimmäismäärien alainen sillä ehdolla, että tuki todella käytetään laivan rakentamiseen
tai muutostöihin yhteisön telakoilla. Saatavilla olevien tietojen perusteella komissio päätteli, että alusten
ostajille myönnetyn tuen päätarkoitus oli hyödyttää asianomaisia telakoita eikä edistää merentakaisten
alueiden alueellista kehitystä. Näin ollen tämä tuki on otettava huomioon, kun lasketaan SFCN:lle ja
ACH:lle kolmen laivan rakentamiseen myönnetyn tuen kokonaismäärää. Tästä seuraa, että
kokonaistuen intensiteetti ylittää komission edellä mainitussa järjestelmässä hyväksymän tuen
intensiteetin.

Samalla tavoin aluetukijärjestelmän perusteella saksalaiselle ja italialaiselle telakalle kahden laivan
rakentamista varten myönnetty epäsuora tuki ylitti kyseisten telakoiden tuotantotuen enimmäismäärän.

Saksa

a) Volkswerft, MTW-Shiffswerft, Warnow Werft, Elbewerft Boizenburg ja Peene Werft

Laivanrakennusteollisuutta koskeva seitsemäs direktiivi sisältää poikkeuksen entisen DDR:n alueella
sijaitsevien telakoiden eduksi. Sen nojalla ennen vuoden 1993 loppua maksettu toimintatuki voi ylittää
direktiivin 4 artiklassa määritellyn yleisen toimintatuen enimmäiskaton. Poikkeuksen myöntäminen
edellyttää, että Saksan hallitus sulkee aidosti ja lopullisesti 40 % uusissa osavaltioissa (Länder) vuonna
1990 olleesta laivanrakennuskapasiteetista vuoden 1995 loppuun mennessä. Vuonna 1993 tapahtuneen
yksityistämisen jälkeen komissio hyväksyi kaiken suunnitellun toimintatuen myöntämisen kullekin
edellä mainituista telakoista. Direktiivin 6 ja 7 artiklan perusteella komissio hyväksyi myös investointi-
ja lopettamistuen muodossa myönnettävän rakenneuudistustuen näille kolmelle telakalle. Komissio
hyväksyy erissä maksettavan rakenneuudistustuen edellyttäen, että voidaan osoittaa, että tuki on tarpeen
rakenneuudistussuunnitelman toteuttamiseksi; että tuetut investoinnit toteutetaan komission hyväksymän
suunnitelman mukaisesti; että tuen vaikutus ei leviä muille telakoille; ja että kutakin telakkaa koskevia
kapasiteetin vähennyksiä noudatetaan. 

Tältä perustalta komissio päätti hyväksyä lisätukierien maksamisen näille telakoille. Kuitenkin MTW-
Schiffwertin kohdalla lisätuen määrää pienennettiin, koska MTW ei ollut tehnyt sopimuksia
investointiohjelman kokonaismäärän arvosta. Täyden tukipaketin hyväksyminen kullekin telakalle
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perustuu investointiohjelman toteuttamiseen kokonaisuudessaan, muutoin tuen intensiteetti ylittää
hyväksyttävän rajan. 

Kreikka

Neorion Syros Shipyards SA

Komissio päätti heinäkuussa hyväksyä lopullisen myönteisen päätöksen 93 artiklan 2 kohdan
perusteella sen tuen osalta, jonka Kreikan hallitus päätti vuonna 1991 myöntää Neorion Shipyardsille
kokonaisuudessaan 53 433 ecun suuruisen velanpoiston muodossa. Tuki myönnettiin
laivanrakennusteollisuudelle myönnettävästä tuesta annetun seitsemännen direktiivin 10 artiklan nojalla
sillä edellytyksellä, että telakka yksityistettäisiin. Koska telakkaa ei ollut kuitenkaan yksityistetty
helmikuussa 1994, komissio päätti aloittaa 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn.

Komission heinäkuisessa päätöksessä otetaan huomioon, että Kreikan hallitus on täyttänyt velvoitteensa
yksityistää Neorion Shipyards, joka siirtyi syyskuussa 1994 yksityisen yhtiön omistukseen, ja tuki
katsottiin laivanrakennusdirektiivin mukaiseksi.

Komissio päätti lisäksi marraskuussa hyväksyä Neorion Syros Shipyards SA:n hyväksi tehtävän
investoinnin, jolla katetaan osa telakan rakenneuudistukseen ja nykyaikaistamiseen liittyvän
investoinnin kustannuksista. Investointituki on enintään 4,041 miljoonaa ecua, mikä on 50 prosenttia
koko investointikustannuksista. Tuki hyväksyttiin seitsemännen direktiivin 6 artiklan nojalla, koska tuki
liittyy rakenneuudistussuunnitelmaan, jonka tuloksena on telakan laivankorjauskapasiteetin
vähentäminen keskimäärin 20 prosentilla. Koska tukia myönnetään Kreikan ennen OECD-sopimuksen
allekirjoittamista voimassa olevan lainsäädännön perusteella, laivanrakennus- ja -korjausteollisuuden
normaaleja kilpailuedellytyksiä koskevan vuoden 1994 OECD-sopimuksen vallitsevan tilan säilyttävää
määräystä noudatetaan.
 
Espanja

Tuki valtion omistuksessa olevien telakoiden rakenneuudistukseen

Vuonna 1991 komissio antoi luvan Espanjan valtion telakoille maksettavaan tappiokorvaukseen näiden
telakoiden rakenneuudistuksen yhteydessä; korvaus kattoi vuodet 1987 - 1992 ja oli määrältään 792,3
miljoonaa ecua. Talousarvion rajoitteiden vuoksi ei kuitenkaan osoittautunut mahdolliseksi suorittaa
näitä maksuja ajallaan, ja valtion omistuksessa olevilla telakoilla on edelleen ollut vakavia taloudellisia
vaikeuksia, jotka johtuvat tukimaksujen viivästymisestä ja vallitsevasta vaikeasta markkinatilanteesta.

Espanjan viranomaiset ilmoittivat marraskuussa komissiolle suunnitelmista myöntää
kokonaismäärältään 1,125 miljardin ecun (180 miljardin pesetan) suuruinen tuki valtion omistuksessa
olevien telakoiden lisärakenneuudistuksen tukemiseksi. Tämä ilmoitus koskee yhteiskunnallisia
tukitoimenpiteitä, maksamatonta tappiokorvaustukea ja investointitukea, joista määrättiin OECD-
sopimuksen erityispoikkeuksessa Espanjalle.

Ottaen huomioon, että ilmoitettu 556,9 miljoonan ecun tappiokorvaustuki vastaa komission vuonna
1991 hyväksymää, mutta talousarvion rajoitteiden vuoksi maksamatonta tappiokorvaustukea, komissio
päätti joulukuussa, että tuki voidaan hyväksyä direktiivin 5a artiklan nojalla. Komissio pyysi kuitenkin
Espanjan hallitusta antamaan puolivuosittain kertomukset, jotta komissio voi todeta, että tukea
käytetään aiottuun tarkoitukseen eikä epäoikeudenmukaisiin kilpailukeinoihin, kuten alihinnoitteluun.
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Lisäksi komissio päätti aloittaa 93 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn ehdotetun, määrältään
301,8 miljoonan ecun (noin 48 miljardin pesetan) suuruisen veroluottojärjestelyn osalta, joka
myönnettäisiin kyseisille julkisille telakoille ajanjaksona 1995 - 1998. Tukien muista osista tehtävää
päätöstä siirrettiin lisätarkastelua varten.

2.4. Moottoriajoneuvoteollisuus

Yhteisön ohjeiden käyttöön ottaminen uudelleen

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 29 päivänä kesäkuuta 1995 antamassa tuomiossa todettiin, että
moottoriajoneuvoalalle myönnettävää tukea koskevien ohjeiden tarkistuksella vuonna 1992 ei voida
jatkaa ohjeita epämääräiseksi ajaksi. Koska tämä tuomio aiheutti oikeudellisen tyhjiön, komissio päätti
ottaa ohjeet uudelleen käyttöön EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 1 kohdan perusteella ja ottaa
käyttöön väliaikaisten toimenpiteiden muodossa alkuperäiset ohjeet takautuvasti vuoden 1995 loppuun,
kunnes EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 1 kohdan mukaiset ohjeet otetaan uudelleen käyttöön. 

Kaikki jäsenvaltiot Espanjaa lukuun ottamatta suostuivat ehdoitta ottamaan ohjeet uudelleen käyttöön
kahdeksi vuodeksi 1 päivästä tammikuuta 1996 alkaen. Komissio katsoi, että Espanjan hallituksen
esittämät perustelut eivät oikeuttaneet sitä kieltäytymään ohjeiden uudesta käyttöönottamisesta, ja koska
komissio ei voi hyväksyä ohjeiden soveltamattomuutta ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa, paitsi jos
kyseisessä jäsenvaltiossa vallitsisivat poikkeukselliset olosuhteet (näin ei ole Espanjassa), se päätti
syyskuussa aloittaa 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn kaikkien Espanjan käytössä olevien
tukijärjestelyjen osalta.

Komissio teki joulukuussa lopullisen päätöksen tästä menettelystä ja vaati Espanjan olemassa olevia
valtion tukijärjestelyjä muutettavaksi niin, että ne ovat uusiin yhteisön ohjeisiin sisältyvien, tukien
ilmoittamista ja vuosikertomusten antamista koskevien velvoitteiden mukaisia. Toisin sanoen Espanjan
hallituksen on ilmoitettava kaikista yli 17 miljoonaa ecua maksaviin hankkeisiin myönnettävistä
tukitoimenpiteistä kaikkien sellaisten olemassa olevien tai hyväksyttyjen tukijärjestelyjen perusteella,
jotka koskevat ohjeissa määriteltyjä, moottoriajoneuvoteollisuudessa toimivia yrityksiä.

Itävalta

a) Opel Austria

Komissio hyväksyi heinäkuussa kokonaismäärältään 16,1 miljoonan ecun suuruisen tuen Opel
Austrialle, General Motors Corp:in kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, tutkimus- ja kehitystyöhön sekä
ympäristö- ja koulutuskuluihin Aspernissa, Wienissä. Hankkeet, joihin tukea myönnettiin, saivat
alkunsa Opelin päätöksestä kehittää uusi pienikokoinen bensiinimoottorisarja 0-sarja, joka on osa
uudenlaista voimansiirtolaitteiden suunnittelua. Hanke kestää vuodesta 1994 vuoteen 1998 ja sen
kokonaiskustannukset ovat 375,4 miljoonaa ecua (4 913 miljoonaa Itävallan šillinkiä). Tästä summasta
261,4 miljoonaa ecua (3 421 miljoonaa Itävallan šillinkiä) koskee tavanomaisia investointeja, jotka
eivät ole oikeutettuja tukeen. Tukeen oikeutettuja kustannuksia on siis yhteensä 114 miljoonaa ecua
(1492 miljoonaa šillinkiä) erilaisissa luokissa; hankkeiden kustannuksiin suunnitellaan myönnettäväksi
tukea yhteensä 16,1 miljoonaa ecua (210,3 miljoonaa Itävallan šillinkiä). Tuki annetaan avustuksena,
jonka liittohallitus ja Wienin paikallishallinto myöntävät. Tuotteisiin liittyvän tutkimus- ja kehitystyön
tukisumma on 7,2 miljoonaa ecua (93,8 miljoonaa šillinkiä) ja sen intensiteetti on 15 prosenttia tukeen
oikeutetuista 48,1 miljoonan ecun (625,3 miljoonan šillingin) kustannuksista. Tuotantoprosessiin
liittyvän tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatioinvestointien tuen intensiteetti puolestaan on 10
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prosenttia, joten summaksi tulee 5,6 miljoonaa ecua (72,8 miljoonaa šillinkiä) tukeen oikeutetusta 56
miljoonan ecun (727,5 miljoonan šillingin) määrästä. 7,6 miljoonan ecun ( 99 miljoonan šillingin)
ympäristökustannuksiin myönnetään 30 prosenttia tukea, eli tuki on suuruudeltaan 2,3 miljoonaa ecua
(29,7 miljoonaa šillinkiä). Peruskoulutuksen tuki on 0,6 miljoonaa ecua (8 miljoonaa šillinkiä), eli tuen
intensiteetti on 50 prosenttia 1,2 miljoonan ecun (15,9 
miljoonan šillingin) kustannuksista. Työssä annettavan koulutuksen tuki puolestaan on 0,5 miljoonaa
ecua (6 miljoonaa šillinkiä), eli intensiteetti on 25 prosenttia tukeen oikeuttavista 1,8 miljoonan ecun
(24 miljoonan šillingin) kustannuksista. 

Hyväksyessään valtion tuen tutkimus- ja kehitystyökustannuksiin komissio teki sen päätelmän, että
tuotteiden ja prosessien kehittämisen kustannukset ovat koko Euroopan tasolla aidosti innovatiivisia
ja että tuen intensiteetit pysyvät rajoissa, jotka on määritelty autoteollisuudelle myönnettäviä valtion
tukia koskevissa yhteisön ohjeissa ja tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettäviä valtion tukia koskevissa
yhteisön ohjeissa. Ympäristöhankkeiden osalta komissio arvioi, että investointi uusiin moottorinosien
puhdistus- ja pesumenetelmiin johtaa merkittävään saastepäästöjen pienenemiseen ja näiden päästöjen
kierrättämiseen. Tällaiset toimenpiteet joko ylittävät tasoltaan kansallisen standardin tai ovat
vapaaehtoisia, koska standardeja ei ole olemassa, joten tuelle ehdotettu 30 prosentin intensiteetti on
autoteollisuuden tukia koskevien yhteisön ohjeiden ja ympäristönsuojeluun myönnettäviä valtion tukia
koskevien yhteisön suuntaviivojen rajojen mukainen.

Hankkeen innovatiivisuuden vuoksi komissio katsoi, että ammatillisen koulutuksen toimenpiteet
vastaavat aitoja laadullisia muutoksia työvoimalta vaadittavissa taidoissa. Peruskoulutusosat eivät ole
yhtiökohtaisia. Näiden seikkojen perusteella, ja koska tuen taso on kohtuullisissa rajoissa, koulutustuki
katsottiin hyväksyttäväksi autoteollisuuden tukia koskevissa yhteisön ohjeissa määriteltyjen
ammatillista koulutusta koskevien sääntöjen mukaisesti.

Belgia

a) Ford Werke AG

Komissio hyväksyi heinäkuussa alue- ja ympäristötuen myöntämisen Ford Werke AG:lle tukeakseen
sen investointisuunnitelmia Genkissä. Hankkeeseen kuuluu uuden Ford Mondeo -henkilöautomalliston
markkinoille tuonti ja tehtaan tuotantokapasiteetin laajentaminen tätä tarkoitusta varten. Hankkeeseen
liittyy myös ympäristöinvestointeja. Hanketta varten täytyy muun muassa rakentaa täysin uusi linja
runkojen rakentamiseksi ja tehdä huomattavia investointeja maalaamoon. Yhtiö on sen vuoksi
aktiivisesti tutkinut eri vaihtoehtoja tämän hankkeen sijoituspaikaksi. Tämä korostaa alueellisen tuen
tarpeellisuutta Genkin tehtaan tulevaisuuden turvaamiseksi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Hanke
toteutetaan vuosina 1992 - 1995, ja sen kokonaiskustannukset ovat 26 910 miljoonaa Belgian frangia,
joista 509 miljoonaa ecua (19 587 miljoonaa Belgian frangia) on alueelliseen tukeen oikeutettuja
kustannuksia. Alueellinen tuki myönnetään 24,1 miljoonan ecun (916,4 miljoonan Belgian frangin)
suuruisen hankeavustuksen muodossa. Avustus maksetaan kolmena samansuuruisena vuosieränä
vuosien 1995 ja 1997 välisenä aikana. Sen lisäksi yhtiö vapautetaan viideksi vuodeksi maksamasta
omaisuusveroa, jonka nykyarvo arvioidaan noin 4,5 miljoonaksi ecuksi (171,8 miljoonaksi Belgian
frangiksi). Kun otetaan huomioon viive tuen maksamisessa, kahden aluetukiosan tuki-intensiteetti on
tukiekvivalenttina ilmaistuna 4,3 prosenttia. Hyväksyessään tuen komissio vertasi keskenään alueellisen
kehityksen tuomia hyötyjä ja koko toimialaa koskevia mahdollisia haittavaikutuksia, kuten suuren
ylituotantokapasiteetin syntymistä. Komissio teetti kustannus-hyötyanalyysin todetakseen, missä määrin
aluetuen määrä on suhteessa niihin alueellisiin haittoihin, jotka Fordille aiheutuvat investoimisesta
Genkiin. Yrityksen kohtaamien haittojen todettiin olevan suurempia kuin suunniteltu tuen intensiteetti.
Näin ollen tuella ei ole haittavaikutuksia alalle. 
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Ympäristöhankkeet koskevat pääasiassa maalaamoon kohdistuvia investointeja, joiden tarkoituksena
on vähentää maalaamon liuotinpäästöjä. Lisäksi otetaan käyttöön uusi jätteen keräys- ja
hävitysjärjestelmä. Näiden hankkeiden kustannukset ovat 7,1 miljoonaa ecua (270,3 miljoonaa Belgian
frangia). Ympäristötuki myönnetään avustuksena, jonka suuruus on 15 prosenttia hankkeen
kustannuksista, eli 1,1 miljoonaa ecua (40,5 miljoonaa frangia). Koska hankkeiden lopputuloksena
oleva päästöjen vähennys on osittain suurempi kuin nykyisen alueellisen lainsäädännön standardit
edellyttävät ja myös osittain alueellisen lainsäädännön edellytysten mukainen, 15 prosentin intensiteetti
on ympäristönsuojeluun myönnettäviä valtion tukia koskevien suuntaviivojen rajoissa.

Belgia ja Alankomaat

a) DAF

Komissio teki syyskuussa osittain kielteisen lopullisen päätöksen kahdesta EY:n perustamissopimuksen
93 artiklan 2 kohdan mukaisesta menettelystään, jotka se oli aloittanut lokakuussa 199330. Menettelyjen
tarkoitus oli tutkia valtion tuen osuutta ja sen soveltuvuutta yhteismarkkinoille Alankomaiden valtion
ja Flanderin alueen julkisessa tuessa kuorma-autoja valmistavalle DAF:lle ennen yhtiön vararikkoa ja
sen jälkeen.

DAF N.V. ja sen lukuisat tytäryhtiöt Alankomaissa, Belgiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa
olivat joutuneet selvitystilaan helmikuussa 1993. Kuukautta myöhemmin kauppatuomioistuimet
Belgiassa ja Alankomaissa hyväksyivät entisen DAF:n näissä osavaltioissa sijaitsevan tärkeimmän
omaisuuden myynnin uudelle yhtiölle DAF Trucks N.V.:lle, jonka suurimmat osakkeenomistajat olivat
Alankomaiden valtio ja Flanderin alue.

Mitä tulee DAF België N.V.:n omaisuuden myyntiin ja julkisten viranomaisten rooliin kyseisessä
asiassa, komissio katsoi, että hallintoviranomaiset Alankomaissa ja Belgiassa olivat toimineet
itsenäisesti laissa säädetyllä tavalla. Valtion osallisuudesta DAF Trucks N.V.:n ja sen tytäryhtiön DAF
Trucks Vlaanderen N.V.:n riskipääomaan komissio teki sen päätelmän, että molempien jäsenmaiden
viranomaiset olivat tarjonneet riskipääomaa samoin ehdoin kuin yksityiset osakkeenomistajat, joiden
osakkuuksilla on todellista taloudellista merkitystä. Liiketoimintasuunnitelman yksityiskohtainen
tarkastelu osoitti, että osakkeenomistajien pääomalle oli odotettavissa kohtuullinen tuotto. Näin ollen
kyse ei ollut valtion tuesta.

Entiselle DAF-yhtiölle myönnettyjä erilaisia rahoitustukia käsittelevän yksityiskohtaisen analyysin
perusteella komissio teki sen päätelmän, että Alankomaiden valtion toteuttamat kolme
tukitoimenpidettä olivat EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtion tukea
ja että kaksi niistä oli myös yhteismarkkinoille soveltumattomia tukia, jotka näin ollen oli perittävä
takaisin.

Ensinnä vuonna 1983 myönnetyn TOK-lainan (Technisch ontwikkelingskrediet) uudelleenjärjestely
joulukuussa 1990 tuotti vaikeuksissa olevalle yhtiölle taloudellisia lisäetuja, joiden arvo selvitystilan
alkamispäivänä oli 8,4 miljoonaa ecua (17,7 miljoonaa Hollannin guldenia) ja jotka autoalan tukia
koskevien ohjeiden mukaan pitää ilmoittaa komissiolle. Ilmoittamatta jäänyt tuki, joka määriteltiin
pelastus- ja rakenneuudistustueksi, oli ohjeissa määriteltyjen suuntaviivojen vastaista, koska sitä ei ollut
sidottu rakenneuudistussuunnitelmaan.

                                                            

30 Katso XXIII kertomus kilpailupolitiikasta, kohta 508.
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Toiseksi Alankomaiden valtio ei kiistänyt viimeiseen, vuosina 1991 ja 1992 myönnettyyn TOK-lainaan
sisältyvää tukea ja lainan laittomuutta. Vastoin Alankomaiden valtion näkemystä komissio teki sen
päätelmän, että laina oli myös ohjeiden vastainen, koska tuettu hanke koski sellaista tutkimus- ja
kehitystyötä ja esiteollista vaihetta, jonka avulla uutta, mutta ei innovatiivista kuorma-automallistoa
valmisteltiin tuotavaksi markkinoille. Ohjeissa todetaan, että uusien, edeltäjiään vähemmän
saastuttavien ja tehokkaammin polttoainetta hyödyntävien mallien kehittely on standardivaatimus
kuorma-autoyhtiöille, jotta nämä pysyisivät kilpailukykyisinä Euroopan markkinoilla. Tällaista
tavanomaista liiketoimintaa ei periaatteessa pitäisi tukea. Koska Alankomaiden valtio oli jo perimässä
takaisin lainaa vararikkoon menneeltä yhtiöltä, komissio vaati ainoastaan lainan korkotukeen sisältyvän,
arvoltaan selvitystilan alkamispäivänä 0,2 miljoonan ecun (0,4 miljoonan Hollannin guldenin)
suuruisen lisätuen maksamista takaisin.

Kolmanneksi komissio katsoi, että vuoden 1992 lopulla maksettu 1,55 miljoonan guldenin suuruinen
ennakkomaksu jo ilmoitetusta, mutta ei vielä hyväksytystä kehitys- ja tutkimustyön tuesta oli edellä
mainittujen ohjeiden tutkimus- ja kehitystyötä koskevan tuen arviointiperusteiden mukainen, koska tuki
oli sidottu VOLEM-hankkeeseen (niukkapäästöisten moottoreiden nopeutettu kehittäminen), joka sisälsi
riittävästi kilpailuvaihetta edeltävää tutkimustyötä oikeuttaakseen todella maksetun tuen tason.

Näin ollen komissio vaati Alankomaiden valtiota perimään DAF N.V.:ltä takaisin yhteensä 8,6
miljoonaa ecua (18,1 miljoonaa guldenia) yhteismarkkinoille soveltumatonta tukea (8,4 + 0,2). Koska
DAF N.V. ja DAF Trucks N.V. ovat laillisesti täysin eri yhtiöitä ja koska DAF N.V.:n omaisuus
myytiin Alankomaiden vararikkomenettelyn mukaisesti, komissio ei vaatinut kahden ensimmäisen
tukitoimenpiteen takaisinperintää DAF Trucks N.V.:ltä, vaikka myöhemmin kävisikin ilmi, että
selvitystilassa oleva DAF N.V. ei pystyisi (kokonaan) maksamaan takaisin kyseisiä tukitoimenpiteitä.

Lopuksi komissio katsoi, että Belgian viranomaiset olivat myöntäneet uudelle DAF-yhtiölle laitonta
valtion tukea. Belgian viranomaiset myönsivät valtion tukea uudelle yhtiölle jättämällä veloittamatta
normaalin 1,5 prosentin takausprovision niistä valtion takuista, jotka ennestään liittyivät vararikkoiselta
DAF Belgiëltä DAF Trucks Vlaanderen N.V.:lle siirtyviin velkoihin. Velkojen ja takuiden siirtohetkellä
tämän keinotekoisen taloudellisen edun arvo oli 0,2 miljoonaa ecua (9,3 miljoonaa Belgian frangia).
Tämä toimintatuki katsottiin yhteismarkkinoiden vastaiseksi, koska mainittujen yhteisön ohjeissa
edellytetään, ettei tällä alalla anneta lupaa toimintatukiin. Näin ollen komissio määräsi, että kyseinen
summa myöntämispäivästä lukien kertyneine korkoineen peritään takaisin.

Saksa

a) Volkswagen Group (W)

Komissio päätti lokakuun lopussa velvoittaa Saksan hallituksen toimittamaan kuuden viikon aikana
kaikki asiakirjat ja kaikki tiedot Volkswagen Groupin (VW) uusista investointihankkeista Saksan
uusissa osavaltioissa sekä niille myönnettävistä tuista. Komissio teki heinäkuussa 1994 lopullisen
päätöksen erilaisista tukitoimenpiteistä, jotka oli myönnetty Sächsische Automobilbau GmbH:n (SAB),
VW:n ja Treuhandanstaltin (THA) yhteisyrityksen hyväksi olemassa olevien auto- ja moottoritehtaiden
Mosel I:n ja Chemnitz I:n sekä Eisenachissa sijaitsevan sylinterinkansia valmistavan tehtaan
rakenneuudistusta varten.31 Nämä hankkeet olivat VW:n toiminnan ensimmäinen vaihe uusissa
osavaltioissa. Lopullista päätöstä tehtäessä Saksa oli ilmoittanut komissiolle, että VW Group
viimeistelee suunnitelmat uusista Saksin osavaltiota koskevista investointihankkeistaan, jotka sisälsivät

                                                            

31 XXIV kertomus kilpailupolitiikasta, kohta 367.

KILPAILURAPORTTI 1995



Kilpailusääntöjen soveltaminen Euroopan unionissa 209

autotehdas Mosel II:n ja moottoritehdas Chemnitz II:n rakentamisen, vuoden 1994 loppuun mennessä.
Tiedot hankkeista välitettäisiin tällöin komissiolle, jotta se voisi arvioida niille suunniteltua aluetukea.

Lukuisista Saksan viranomaisille lähetetyistä muistutuskirjeistä huolimatta pyydettyjä tietoja ei ollut
toimitettu komissiolle lokakuun 1995 loppuun mennessä. Tässä tilanteessa komissio saattoi useiden
Euroopan yhteisön tuomioistuimen viimeaikaisten tuomioiden mukaisesti tehdä edellä mainitun
väliaikaisen päätöksen, jonka mukaan kyseisen jäsenvaltion oli toimitettava komissiolle edellä mainitut
tiedot. Jos Saksa ei noudattaisi tätä päätöstä, komissio voisi tehdä lopullisen päätöksen sillä hetkellä
saatavilla olevien tietojen perusteella. Päätös voisi sisältää vaatimuksen yhtiölle laittomasti ennen
menettelyn aloittamista maksetun, 197,3 miljoonan ecun (372,2 miljoonan Saksan markan) suuruisen
tuen maksamisesta takaisin korkoineen.

Espanja

a) SUZUKI Motor S.A. (SANTANA)

Komissio päätti tammikuussa aloittaa EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn, joka koski sekä kansallisten viranomaisten että Junta de Andalucian (alueellisen
hallituksen) myöntämiä tukia Linaresissa (Andalusiassa) sijaitsevalle SUZUKI Motor Corporation
-konsernin espanjalaisen tytäryhtiön Santana Motor S.A.:n (SANTANA) autotehtaalle. Kesäkuussa
1994 Espanjan viranomaiset ilmeisesti tekivät SUZUKIn kanssa sopimuksen, jonka mukaan
SANTANA saisi kaksi korotonta lainaa, joiden kokonaismäärä oli 85,1 miljoonaa ecua (vuoden 1994
hintatason mukaan 13 600 miljoonaa Espanjan pesetaa) yhtiön elinkelpoisuuden takaamiseksi.
Vastauksessaan komission lisätietopyyntöön Espanjan hallitus vahvisti, että se oli myöntänyt yhtiölle
27,5 miljoonan ecun (vuoden 1994 hintatason mukaan 10 116 miljoonan pesetan) lainan. Espanjan
hallitus toimitti myös jäljennöksen SANTANAn huhtikuussa 1994 laatimasta
rakenneuudistussuunnitelman luonnoksesta. 

Komission tarkistuksen tulos osoitti, että Espanjan hallituksen esittämä SANTANAn
rakenneuudistussuunnitelma oli tuossa vaiheessa epäselvä ja epäuskottava eikä sen tarkoituksena ollut
palauttaa yhtiön elinkelpoisuutta pitkällä aikavälillä. Lisäksi eräät muut SANTANAlle myönnetyn
valtiontuen näkökohdat jäivät epäselviksi. Espanjan hallituksen toimittamien tietojen perusteella
komissio ei voi tarkasti määritellä SANTANAlle suunnitellun valtion tuen ja yhtiön
rakenneuudistussuunnitelmaan kuuluvien toimenpiteiden välistä suhdetta. Espanjan hallitus ei myöskään
ilmoittanut pelastus- ja rakenneuudistussuuntaviivojen mukaisesta pelastustuesta. Näin ollen komissio
ei voi arvioida, oliko suunniteltu valtion tuki SANTANAlle komission pelastustukien myöntämiselle
vahvistamien ehtojen mukaista. Edellämainituista syistä komissio epäilee tuen soveltuvuutta
yhteismarkkinoille. 

EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn yhteydessä komissio ilmaisi
halukkuutensa toimia yhteistyössä Espanjan viranomaisten kanssa laadittaessa sellaista pelastus- ja
rakenneuudistussuunnitelmaa, joka oikeuttaa valtion tukeen EY:n perustamissopimuksen mukaisesti. 

b) SEAT S.A.

Lokakuussa komissio teki lopullisen ehdollisen päätöksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisessa
menettelyssä, jonka se oli aloittanut kesäkuussa 1995 ja muuntanut heinäkuussa 1995; päätöksellä
komissio hyväksyi Espanjan keskus- ja alueviranomaisten myöntämän 283 miljoonan ecun (46
miljardin Espanjan pesetan) suuruisen tuen SEAT S.A.:n, Volkswagen-konsernin moottoriajoneuvoja
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valmistavan tytäryhtiön, rakenneuudistussuunnitelmaa varten. Tästä summasta 221 miljoonaa ecua (36
miljardia pesetaa) annettiin kahden eri lainan muodossa Volkswagen A.G.:lle. Lainojen pääoma ja
korkokulut perittäisiin takaisin SEATille myönnettävistä tulevista avustuksista.

Komissio tutki riippumattoman konsulttiyrityksen avulla, missä määrin ilmoitettu suunnitelma vastaa
todellisia rakenneuudistustoimenpiteitä ja päätelläkseen, vastasiko se yleisesti EY:n pelastus- ja
rakenneuudistustukea koskevien suuntaviivojen ehtoja ja erityisesti EY:n autoteollisuudelle
myönnettäviä valtion tukia koskevien ohjeiden määräyksiä erityisesti. Komission tutkimuksen tulokset
voidaan tiivistää seuraavasti: komissio myönsi, että suunnitelma oli riittävä palauttamaan yhtiön
kannattavuuden kohtuullisessa ajassa. SEATin taloudellinen tilanne lokakuussa 1995 osoittikin, että
toiminnan tulos kehittyi rakenneuudistussuunnitelman odotusten mukaisesti. Rahoitustietojen
analysointi osoitti, että jos myynti kasvaa suunnitelman mukaisesti, yhtiö on kannattava vuonna 1997
eli kaksi vuotta myöhemmin kuin alkuperäisessä suunnitelmassa ennustettiin.

Rakenneuudistussuunnitelman kustannukset, 2,715 miljoonaa ecua (441,7 miljardia pesetaa), olivat
myös ilmoitettua pienemmät ja sisälsivät investointeja ja tuoteohjelmia, työvoiman irtisanomisia ja
muita lopettamiskustannuksia, koulutusohjelman, käyttöpääoman uudelleenjärjestelyn ja rahoitusvelan
supistamisen.

SEATin rakenneuudistussuunnitelman uusi tarkastelu osoitti, että VW-konserni myötävaikutti
huomattavasti autoteollisuuden rakenneuudistuksiin Euroopassa. Zona Francan tehtaan lopullinen
sulkeminen, jonka Martorellin ja muiden VW-konsernin tehtaiden kapasiteetin lisäys ainoastaan osittain
korvaa, vähentää SEATin kapasiteettia 29 prosenttia ja VW-konsernin kapasiteettia 5 prosenttia.

Vaikka SEATin kapasiteetin vähentäminen olikin huomattavasti pienempi kuin ilmoitetussa
suunnitelmassa ennakoitu 50 prosenttia, se katsotaan silti merkittäväksi ylikapasiteetin vähenemiseksi.
Ei myöskään ole odotettavissa, että SEATin tuotanto- ja myyntiennuste rakenneuudistussuunnitelman
jäljellä olevalle ajanjaksolle johtaisi sen markkinaosuuden kasvuun Euroopan talousalueella sellaisten
kilpailijoiden kustannuksella, jotka eivät saa tukea. Tuen määrä (289 miljoonaa ecua, 46 miljardia
pesetaa) ja sen intensiteetti (10,4 prosenttia rakenneuudistuksen kokonaiskustannuksista) ovat selkeästi
sopivassa suhteessa toteutettavaan rakenneuudistukseen. Tuen intensiteetti onkin prosentuaalisesti
pienempi kuin SEATin kapasiteetin vähennys.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että komission mielestä SEAT S.A.:lle maksettu 289 miljoonan ecun
(46 miljardin pesetan) rakenneuudistustuki täytti ne perusteet, joista on määrätty EY:n pelastus- ja
rakenneuudistustukia koskevissa suuntaviivoissa ja EY:n autoteollisuudelle myönnettäviä valtion tukia
koskevien puitteiden suuntaviivoissa edellyttäen, että seuraavia ehtoja noudatetaan:

- VW-SEAT ei muuta SEATin rakenneuudistussuunnitelman täytäntöönpanon keskeistä sisältöä
ja ajoitusta. Erityisesti Zona Francan maalaamo on suljettava lopullisesti ja purettava vuoden
1996 loppuun mennessä, SEATin tehtaiden kapasiteettia ei saa lisätä ennen 1 päivää
tammikuuta 1998 ja SEATin ajan tasalle saatettu investointiohjelma on toteutettava
kokonaisuudessaan.

- SEATille tai sen tytäryhtiöille ei myönnetä enempää pääoma-avustuksia tai muita
harkinnanvaraisia tukia rakenneuudistussuunnitelmaa varten.

- VW-konserni täyttää sitoumuksensa saavuttaa 5 prosentin nettovähennyksen konsernin
autontuotantokapasiteetissa Euroopan talousalueella.
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Lopuksi Espanjan hallitusta pyydettiin toimittamaan komissiolle vuosikertomus
rakenneuudistussuunnitelman täytäntöönpanosta.

Yhdistynyt kuningaskunta

Rover Group

Komissio pystyi marraskuussa päättämään vuosina 1988 ja 1990 tekemiensä Rover Groupille
myönnettävää rakenneuudistustukea koskevien päätösten täytäntöönpanon seurannasta. Ensimmäisessä
päätöksessä oli hyväksytty 640 miljoonan ecun rakenneuudistustuki velanpoiston ja alueellisen
avustuksen muodossa ja siihen liitettiin eri ehtoja, jotka yhtiön ja Yhdistyneen kuningaskunnan
hallituksen olisi täytettävä rakenneuudistussuunnitelman aikana ('Corporate Plan 1988 - 1992') ja joita
komissio valvoisi. Komissio teki vuonna 1990 toisen päätöksen, jolla se lisäsi alkuperäiseen
päätökseensä lisäehtoja ja vaati 52 miljoonan ecun palauttamista; tämä summa vastaa Yhdistyneen
kuningaskunnan viranomaisten British Aerospacelle yli sallitun summan maksamaa tukea Rover
Groupin ostoon. Yhteisön tuomioistuin kumosi päätöksen jälkimmäisen osan menettelyä koskevin
perustein helmikuussa 1992, mutta se vahvistettiin uudelleen maaliskuussa 1993 uudella kielteisellä
päätöksellä, joka pantiin täytäntöön samana vuonna, kun British Aerospace maksoi takaisin 67,4
miljoonaa ecun summan, joka vastasi pääomaa ja takautuvasti laskettua korkoa. Rover Group maksoi
vuonna 1992 vielä vapaaehtoisesti takaisin 35 miljoonan ecun summan, joka koostui vuoden 1988
päätöksen aikaisesta Rover Groupin velan kuorma-autojen ja bussien rakenneuudistusosuuden
käyttämättä jääneestä nettosummasta. Komissio pitää myös toteennäytettynä, että näiden kahden
päätöksen muut ehdot on asianmukaisesti täytetty sovittuina määräaikoina, erityisesti 'Corporate Planin'
saattaminen täysin valmiiksi investointi- ja rakenneuudistustoimien sekä -summien osalta, autojen,
moottoreiden ja vaihteistojen tuotantokapasiteetin vähennysten osalta sekä alueellista tukea saavilla
alueilla syntyneiden pääomakulujen määrän osalta.

2.5. Synteettikuidut

Belgia

a) DS Profil bvba

Komissio päätti huhtikuussa lopettaa toukokuussa 199432 EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2
kohdan perusteella aloittamansa menettelyn, joka koski Belgian hallituksen ehdotusta myöntää
takautuvasti tukea DS Profil bvba:lle. Tuki kattaisi osan kokonaiskustannuksista yhtiön investoinnissa
uuteen kapasiteettiin, jota tarvittiin untuvan valmistukseen katkotusta polyesterikuidusta. Investoinnit
toteutettiin yhtiön tehtaalla Dendermondessa Vlaanderenissa, ja tuki myönnettäisiin pienten ja
keskisuurten yritysten kehittämisestä 4.8.1978 annetun lain nojalla; komissio hyväksyi lain, jota se piti
yhteismarkkinoiden mukaisena EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan
perusteella. Tuki koostui korkotuesta (miljoona ecua), omaisuusveroennakosta vapauttamisesta (0,01
miljoonaa ecua) ja oikeudesta tehdä poistot etupainotteisina (tuen arvo epävarma). 

Asiantuntijalausuntojen perusteella komissio teki sen päätelmän, että yhtiön lopputuotteen, erään
untuvatyypin, valmistukseen tarvittavia kuituja ei ollut saatavilla keneltäkään kuituvalmistajalta
Euroopan talousalueella. Sen vuoksi yhtiön oli ollut pakko hankkia omaa kuiduntuotantokapasiteettia,
ja Belgian hallitus olisi voinut myöntää tukea kuiduntuotantoa seuraaville tuotantovaiheille ainoastaan

                                                            

32 EYVL N:o C 201, 23.7.1994, s. 2.
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silloin, kun nämä oli yhdistetty tähän kapasiteettiin. Tuki ei siis kohdistuisi kuiduntuotantoon eikä siten
kuulunut synteettikuituteollisuuden tukia koskevien sääntöjen33 piiriin. Näin ollen se oli
yhteismarkkinoiden ja ETA-sopimuksen mukaista. 

Ranska

a) Allied Signal Fibers Europe SA

Yhteisön tuomioistuin kumosi tuomiollaan 24 päivänä maaliskuuta 199334 päätöksen, jolla komissio
oli kieltäytynyt aloittamasta EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaista menettelyä.
Kyse oli Ranskan hallituksen Allied Signal Fibers Europe SA:lle myöntämästä avustuksesta (24
miljoonaa ecua), jonka tarkoitus oli tukea uuden tuotantolaitoksen rakentamista. Laitos valmistaisi
erittäin lujaa polyesteripitkäkuitu-lankaa ja sen sijaintipaikka olisi Longwy Meurthe-et-Mosellessa
eurooppalaisen kehitys-keskuksen alueella. Kyseinen alue on oikeutettu aluetukeen EY:n
perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan perusteella. Tuki myönnettiin alueellisen
suunnittelun avustusjärjestelmän mukaisesti. 

Tuomion mukaisesti komissio aloitti tukea koskevan, EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan
mukaisen menettelyn kesäkuussa 199335. Menettely koski myös lisätukea (6 miljoonaa ecua), joka
yhtiölle myönnettiin uudelle tuotantolaitokselle tarkoitetun alueen puhdistamisen ja saasteiden poiston
rahoittamiseksi.

Komissio päätti tammikuussa 1995 seuraavaa:

- Maanpuhdistustoimen rahoittaminen ei ollut tukea EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 1
kohdan tai ETA-sopimuksen 61 artiklan 1 kohdan mukaisessa merkityksessä.

- Tietyt tuen kohteena olleet investoinnin osat - polymerisointi ja muu erittäin viskoosisten
polyesterilastujen valmistamiseen liittyvä kemiallinen toiminta - eivät kuuluneet vuosien 1987 -
 1989 synteettikuituteollisuuden tukia koskevien sääntöjen piiriin36, jotka olivat voimassa
aikaisemman, kumotun päätöksen aikana. Sen vuoksi kyseisten toimintojen tukeminen oli
yhteismarkkinoiden ja ETA-sopimuksen toiminnan mukaista. Komission antaman luvan
mukaan tukea voidaan siihen oikeutetuille investoinneille eurooppalaisen kehittämiskeskuksen
alueilla myöntää 30 prosenttiin asti, joten kokonaisuudessaan 20 miljoonan ecun suuruinen tuki
voitiin myöntää kyseisiä toimintoja varten.

- Tuen loppuosa (4 miljoonaa ecua), joka oli myönnetty lankatuotantoa varten, ei ollut vuosien
1987 - 1989 sääntöjen mukaista. Kyseinen tuki oli siis yhteismarkkinoiden ja ETA-sopimuksen
toiminnan vastaista.

Lisäksi komissio vaati Ranskan hallitusta perimään yhtiöltä takaisin 0,01 miljoonaa ecua korkoineen.
Tämä summa on ennen komission EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn aloittamista yhtiölle maksetun tukisumman (20,1 miljoonaa ecua) ja sen tukisumman (20
miljoonaa ecua), johon komissio antoi luvan, välinen erotus.

                                                            

33 EYVL N:o C 346, 30.12.1992, s. 3. Sääntöjen voimassaoloaikaa on pidennetty kahdesti - katso EYVL N:o C 224,
12.8.1994, s. 4 ja EYVL N:o C 142, 8.6.1995, s. 4.

34 Asia C-313/90: Kansainvälinen rayon- ja tekokuitukomitea vastaan komissio.
35 EYVL N:o C 215, 10.8.1993, s. 7.
36 EYVL N:o C 183, 11.7.1987, s. 4.
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b) Beaulieu Group

Komissio aloitti huhtikuussa EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn,
joka koski Ranskan hallituksen ehdotusta myöntää tukea Beaulieu Groupille investointeihin, jotka
kohdistuivat uuteen maton nauhakudoksen ja mattojen tuotantolaitokseen Maubeugessa, Nord-Pas-de-
Calais'ssa. Laitos näytti olevan yhteydessä yhtiön uuden polypropeenimattokuitulangan
valmistuskapasiteetin käyttöönottoon, joten tuki vaikutti epäsuoralta lankatuotannon tuelta ja kuului
siten synteettikuituteollisuuden tukia koskevien sääntöjen piiriin. Lisäksi vaikutti siltä, että yhtiön
langantuottokapasiteetti kasvaisi, joten ehdotettu tuki ei olisi sääntöjen mukaista. Sääntöjen mukaan
tukeen voidaan antaa lupa ainoastaan, jos se johtaa huomattavaan kapasiteetin vähenemiseen. Näin
ollen ehdotettu tuki vaikutti olevan yhteismarkkinoiden ja ETA-sopimuksen toiminnan vastaista.

Aloittaessaan menettelyn komissio totesi, että tehdessään päätöstään tuen sopivuudesta
yhteismarkkinoille se ottaisi huomioon aikaisemmat päätöksensä37, joiden mukaan Belgiaa vaadittiin
perimään takaisin Beaulieu Groupille vuonna 1983 myönnetty yhteismarkkinoiden vastainen tuki.
Tämän vuoksi, vaikka komissio katsoisikin ehdotetun tuen yhteismarkkinoiden mukaiseksi, se harkitsisi
oikeuskäytännön perusteella maksun mahdollista peruuttamista, jos Belgia ei olisi edelleenkään
noudattanut aikaisempia päätöksiä.

Saksa

a) Rhotex Texturgarne GmbH Cottbus

Komissio antoi 20 päivänä joulukuuta 1995 luvan tukeen yhtiön investoinnille uusiin laitteisiin, joilla
voitaisiin valmistaa polyamiditekstiilikuitulankaa. Tuen myöntäminen perusteltiin sillä, että se on
synteettikuituteollisuuden tukia koskevien sääntöjen mukaista ja näin ollen yhteismarkkinoiden ja ETA-
sopimuksen toiminnan mukaista. 

2.6. Rahoitusala

Ranska

a) Komission lopullinen päätös Crédit Lyonnais -pankin rakenneuudistukseen myönnettyjen tukien
ehdollisesta hyväksymisestä

Heinäkuussa komissio päätti EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdassa esitetyn menettelyn
lopettamisesta Ranskan hallituksen Crédit Lyonnais -valtionpankin (CL) pelastamiseen ja elvyttämiseen
myöntämien tukien hyväksymisestä tietyin ehdoin.

CL oli vuoden 1993 lopussa Euroopan suurin pankki taseen loppusummalla mitattuna. Sen tulos oli
negatiivinen vuosina 1992, 1993 ja 1994. Omaan pääomaan nähden erittäin korkeat tappiot olisivat
alentaneet sen vakavaraisuusastetta (eli pankin omia varoja suhteutettuina sen riskipainotettuihin
saataviin) alle lakisääteisen 8 prosentin vähimmäistason, jos Ranskan viranomaiset eivät olisi
toteuttaneet CL:n rahoituksellisia tukitoimenpiteitä, kuten osakepääoman korottamista ja rahoituksellista
purkumekanismia. Viimeksimainitun tarkoituksena olisi vastata väliaikaiseen
omaisuudenhoitojärjestelmään siirrettävien 21 miljardin ecun (135 miljardin frangin) saataviin liittyvistä
riskeistä ja kustannuksista. Komissio katsoi, että kyseiseen järjestelmään sisältyy huomattavasti tukea,

                                                            

37 EYVL N:o L 62, 3.3.1984, s. 18 ja EYVL N:o L 283, 27.10.1984, s. 42.
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jonka lopulliset nettokustannukset valtiolle voivat nousta jopa 7 miljardiin ecuun (45 miljardiin
frangiin).

Komissio on tietoinen pankkialan erityisestä herkkyydestä, joka edellyttää niin kansallisilta kuin
yhteisönkin viranomaisilta erityistä varovaisuutta sen välttämiseksi, että merkittävän kokoisen
rahoituslaitoksen vakavat ongelmat leviäisivät rahoitusyhteyksien kautta ja johtaisivat alalla laajempaan
kriisiin. Tämän vuoksi tapauksen käsittelyssä otettiin huomioon etenkin valtion tukia koskevien
sääntöjen soveltuvuus pankkeihin. Komission asiasta vastanneet yksiköt olivat esittäneet asiasta
huomioita yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa, joka arvioi perustamissopimuksen sääntöjen
puutteellisesta soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvia ongelmia rahoitusalalla. Näiden huomioiden
perusteella komissio hyväksyi lopullisessa päätöksessään periaatteen, jonka mukaan valtion tukia
koskevia sääntöjä voidaan ja niitä täytyy soveltaa myös pankkeihin ottaen samalla huomioon alan
erityispiirteet, etenkin kun on kysymys suurikokoisen laitoksen vaikeuksista. Pankkialan vakauden
turvaaminen olisi toteutettava kilpailusääntöjen mukaisesti, etenkin valtion tukien osalta. Näiden
sääntöjen noudattaminen voi edellyttää asianomaiselta laitokselta merkittäviä
rationalisointitoimenpiteitä, jotta tuen aiheuttama kilpailuvääristymä voitaisiin korvata kilpailijoille.
Yleisesti ottaen komissio katsoo, että jos tuki vaikeuksissa olevalle pankille on muiden luottolaitosten
vapaaehtoisesti antamaa ja yksityisten laitosten osuus siitä on rahallisesti merkittävä, 92 artiklaa ei
sovelleta. Tämä oli yksi tärkeimmistä seikoista, joita komissio otti huomioon arvioidessaan esimerkiksi
espanjalaisen Banesto-pankin pelastamista. Myönteinen arvio perustui siihen, että yksityiset pankit
saivat vapaasti osallistua takuurahastoon, että ne olivat antaneet suostumuksensa pelastussuunnitelmalle
ja että suurin osa rahaston varoista tuli yksityiseltä sektorilta. Komissio otti myös huomioon sen, että
pelastaminen tapahtui verrattain lyhyessä ajassa yhtenäisen kokonaisratkaisun muodossa ja että pankki
myytiin heti yksityiselle sektorille avoimella ja julkisella ostotarjousmenettelyllä. Ilman vastaavaa
vapaaehtoista ja merkittävää yksityistä osallistumista tukitoimenpiteet voivat sitä vastoin sisältää 92
artiklassa tarkoitettuja valtion tukia, jos niihin sisältyy muita kuin kaupallisia ehtoja. Tämän vuoksi
niitäkin koskee 93 artiklan 3 kohdan mukainen ennakkoilmoittamisvelvoite, ja toimenpiteet voidaan
toteuttaa vasta, kun komissio on tehnyt lopullisen päätöksen.

Tässä tapauksessa komissio otti huomioon tuen suuruuden, alan herkkyyden näin suurille tuille ja sen,
että tuen tarkoituksena on kattaa Crédit Lyonnaisin aikaisemmin toteuttaman hyökkäävän ja huonosti
hallitun toiminta- ja riskinottopolitiikan negatiiviset seuraukset. Komissio katsoi, että Crédit Lyonnaisin
olisi myönnyttävä toimintansa merkittävään rationalisointiin, erityisesti alueilla, joilla tuella oli
merkittäviä vaikutuksia, eli toiminnan ja pankkiverkoston laajentamisessa. Sen vuoksi Crédit
Lyonnaisin tukijärjestelmä hyväksyttiin ainoastaan edellyttäen, että Crédit Lyonnais vähentää
merkittävästi liikepankkitoimintaansa Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Crédit Lyonnaisin
edellytetään myös osallistuvan purkumekanismin kustannuksiin sopimuslausekkeella, jossa saatu tuki
määrätään palautettavaksi vaikeuksien mentyä ohitse. Lisäksi komissio oli vakuuttunut siitä, että Crédit
Lyonnais ja erityinen omaisuudenhoitojärjestelmä on erotettava selvästi toisistaan eturistiriitojen
välttämiseksi. Tämän johdosta Crédit Lyonnais voi ostaa takaisin tietyt omaisuudenhoitojärjestelmään
siirretyt varat ainoastaan niiden luovutushinnalla. Lisäksi päätöksessä Crédit Lyonnaisin
pelastamisjärjestelmän hyväksymisestä komissio otti huomioon, että Crédit Lyonnais voidaan
todennäköisesti yksityistää 5 vuoden kuluessa. Jos lauseke, jossa saatu tuki määrätään palautettavaksi
vaikeuksien mentyä ohitse, tuona ajankohtana purkautuu, luovutushinnan ja markkinahinnan vastaavuus
pyydetään todentamaan riippumattomilla asiantuntijalausunnoilla. Rakenneuudistussuunnitelman ja
päätökseen sisältyvän määräyksen täytäntöönpanoa varten on myös laadittu valvontajärjestelmä. Tässä
yhteydessä on huomattava, että jos järjestelmän lopulliset kustannukset ylittävät komission hyväksymän
tukimäärän, näistä uusista tuista on ilmoitettava komissiolle, jonka on erikseen tutkittava niiden
soveltuvuus yhteismarkkinoille. Tuona ajankohtana on tarkasteltava uudelleen Crédit Lyonnaisin
kaupallisen toiminnan supistamisen määrää. Crédit Lyonnais joutuu mahdollisesti rationalisoimaan
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toimintaansa edelleen. Toisaalta komissio katsoo, että suunnitelmalla varmistetaan Crédit Lyonnaisin
elinkelpoisuuden palauttaminen; Crédit Lyonnais osallistuu järjestelmän kustannuksiin suurimmalla
mahdollisella summalla, jotta tuet voitaisiin pienentää minimiinsä. Lisäksi yksityistämisellä
varmistetaan Crédit Lyonnaisin ja valtion välisten erityissuhteen loppuminen ja näin rajoitetaan
mahdollisia kilpailuvääristymiä tulevaisuudessa.

2.7. Liikenne

2.7.1. Maantieliikenne

Ranska

Ottaen huomioon Ranskan maantieliikenteen tervehdyttämissuunnitelman komissio piti pieniin
maantieliikennettä harjoittaviin yrityksiin, joilla on eniten vaikeuksia sopeutua alan viimeaikaiseen
vapauttamiseen, kohdistettavaa kahta tukitoimenpidettä yhteismarkkinoille soveltuvana. Näiden kahden
toimenpiteen kokonaistalousarvio on 26,5 miljoonaa ecua: kyse on ensinnäkin vapaaehtoisesta
toiminnan lopettamisesta myönnettävästä palkkiosta, jonka osalta katsottiin 12 päivänä heinäkuuta
1995, että se ei ole perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan mukaista tukea, ja toiseksi
pienyritysten yhteenliittymiseen ylikapasiteettien vähentämisen ehdolla myönnettävästä tuesta, joka
katsottiin 18 päivänä lokakuuta yhteismarkkinoiden mukaiseksi, koska sen tarkoitus on helpottaa alan
kehitystä muuttamatta kaupan ehtoja yhteisen edun vastaisesti.

Italia

Komissio esitti 18 päivänä elokuuta 1995 kanteen yhteisön tuomioistuimessa Italian tasavaltaa vastaan,
koska tämä ei ollut toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä noudattaakseen 9 päivänä kesäkuuta 1993
tehtyä päätöstä, jolla Italian maantieliikenteen ammatinharjoittajien saama verohelpotus julistettiin
yhteismarkkinoiden vastaiseksi ja velvoitettiin Italian viranomaiset palauttamaan maksetut tuet. 

Lisäksi Italian viranomaiset jatkoivat tätä järjestelmää vuosina 1993 ja 1994 558 miljoonan ecun
talousarviolla. Tätä järjestelmää oltiin pidetty pelkkänä toimintatukena ja tarkoitettiin alunperin vain
verovuodeksi 1992. Komissio päätti 4 päivänä lokakuuta 1995 aloittaa perustamissopimuksen 93
artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn järjestelmän jatkamista vastaan ja pyysi tuen maksamisen
välitöntä keskeyttämistä.

Portugali

Portugalin maanteiden tavaraliikenteen ympäristövaikutusten parantamistavoitteen mukaisesti maan
hallitus esitti 60,9 miljoonan ecun tukihankkeen viideksi vuodeksi; komissio hyväksyi tämän hankkeen
26 päivänä huhtikuuta 1995 ympäristönsuojeluun myönnettäviä valtion tukia koskevien yhteisön
ohjeiden38 ja EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan perusteella. Hanke sisältää
useita tukitoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on liikenteen kapasiteetin siirtäminen itse toteutettavasta
liikennöinnistä muilta hankittaviin liikennöintipalveluihin, jotka tekevät liikenteestä tehokkaampaa, sekä
ääni- ja kaasupäästöjen vähentäminen.

                                                            

38 EYVL N:o C 72, 10.3.1994, s. 3. 
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2.7.2. Sisävesiliikenne

Saksa, Alankomaat ja Ranska ilmoittivat vuonna 1995 komissiolle sisävesiliikenteen hyväksi
toteutettavista valtion tukiohjelmista.

Näihin ohjelmiin sisältyy ensimmäisenä tavoitteena ylikapasiteetin vähentämistoimenpiteillä toteutettava
kansallisen jokiliikenteen rakenneuudistus, jonka on määrä tapahtua yhteisön tason toimintana. Ne
kattavat lisäksi liitännäistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on alan ja etenkin pienyritysten (1 - 2
laivaa) tukeminen. Yrityksiä on määrä valmistaa selviytymään vaikeuksista, joita ne kohtaavat
jokiliikenteen vapauttamiskehityksen yhteydessä, (komission ehdotus direktiiviksi 23 päivänä
toukokuuta 199539).

2.7.3. Rautatieliikenne

Yhdistynyt kuningaskunta

Valtion takuu European Night Stockin suorittamille vuokrauksille

Komissio päätti 16 päivänä tammikuuta 1995 olla esittämättä huomautusta valtiontakuusta, joka
myönnettiin valtion omistamalle yhtiölle European Night Stock Ltd.:lle (ENS) makuuvaunujen
vuokrauksesta kansainvälisiin matkustaja- ja liikennepalveluihin kanaalitunnelissa. Tämä järjestely
korvaa olemassa olevan, British Rail Boardin takuun, joka on päättynyt.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen aikomuksena on yksityistää ENS myymällä se tilapäiselle
yhteenliittymälle, joka on muodostettu kanaalitunnelin rautatieyhteyden (Channel Tunnel Rail Link)
suunnittelemista, rakentamista ja hoitamista varten.

Avustustuki Union Railways Limitedille

Komissio päätti 17. toukokuuta 1995 olla esittämättä huomautusta lisätuen myöntämisestä valtion
omistamalle Union Railways -yhtiölle kanaalitunnelin rautatieyhteysreittiä koskevan lisäsuunnittelun
ja insinöörityön toteuttamiseen.

Rautateiden liikkuvan kaluston yhtiöiden (ROSCOt) myynti

Komissio päätti 29 päivänä marraskuuta 1995 päättää asian käsittelyn, sillä kyseisten kolmen yhtiön
ostajille myönnetyt takuut maksimoivat voiton eivätkä siis olleet valtion tukea. 

Italia

Valtion tuki Ferrovie dello Stato S.p.A.:lle

Komissio hyväksyi 18 päivänä lokakuuta 1995 valtiontakuun, jonka Italian hallitus myönsi Ferrovie
dello Stato S.p.A.:lle 372 miljoonan ecun lainaan Brennerin ja Veronan väliseen
suurnopeusjunayhteyteen liittyviä rautateiden infrastruktuuri-investointeja varten. 

                                                            

39 KOM (95) 199 lopullinen.
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2.7.4. Lentoliikenne

TAP ja Air France

Komissio antoi vuonna 1994 luvan erissä suoritettavan rakenneuudistustuen myöntämiseen TAP:lle
ja Air Francelle. Kummassakin tapauksessa komission hyväksynnän ehtona oli, että Portugali ja
Ranska täyttäisivät tietyt sitoumukset ja panisivat rakenneuudistussuunnitelmat asianmukaisesti
täytäntöön. Vuonna 1995 komissio valvoi riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella kyseisten
sitoumusten täyttämistä.

TAP:n osalta komissio teki sen päätelmän, että lentoyhtiö oli pannut suunnitelman onnistuneesti
täytäntöön tarkasteluajanjaksona ja noudattanut tarkasti päätöksessä määrättyjä ehtoja. Sen vuoksi
komissio antoi huhtikuussa 1995 luvan tuen toisen erän maksamiseen40.

Samoin Air Francen osalta komissio katsoi heinäkuussa 1995, että rakenneuudistussuunnitelman
ensimmäisen vuoden tulokset olivat yleisesti ottaen tyydyttäviä ja että Ranska oli täyttänyt
sitoumuksensa. Näin ollen komissio päätti olla esittämättä huomautusta toisen erän maksamisesta41.

CDC

Komissio päätti vuonna 1994, että ranskalaisen julkisyhteisön CDC-P:n Air Francen
joukkovelkakirjojen merkitseminen oli laitonta tukea ja yhteismarkkinoiden vastaista, ja pyysi Ranskaa
varmistamaan tuen takaisin maksamisen korkoineen. Komissio otti huomioon ne tekniset vaikeudet,
jotka Ranska kohtaisi pannessaan päätöstä täytäntöön, koska takaisinmaksu johtaisi siihen, että Air
France rikkoisi Ranskan sopimusoikeutta. Ottaen huomioon sen, että lokakuussa 1994 Ranska ja Air
France veivät komission päätöksen yhteisön tuomioistuimeen, komissio päätti 4 päivänä huhtikuuta
199542 tarkistaa aikaisempaa päätöstään ja pyytää Ranskaa varmistamaan, että tuki ja korko
erääntyneistä saatavista talletetaan sen sijaan sulkutilille, kunnes tuomioistuin antaa lopullisen tuomion
asiassa. Tämän menetelmän taloudellisena vaikutuksena on se, että Air France ei voi käyttää tukea
vastaavaa rahasummaa ennen tuomioistuimen käsittelyä.

SABENA

Komissio tarkasteli toukokuussa 1995 Swissairin ja Belgian väliseen sopimukseen sisältyviä
rahoitustoimia, joiden tarkoituksena on se, että Swissair hankkii Sabenasta strategisen osuuden
(49,5%). Tämän toimenpiteen yhteydessä Sabena laski liikkeelle 245 miljoonan ecun (9,5 miljardin
Belgian frangin) arvosta uusia osakkeita; näistä Swissair merkitsi 155 miljoonaa ecua (6 miljardia
Belgian frangia) ja Belgia sekä joukko belgialaisia sijoittajia loput. Toimenpide edellytti myös, että
eräs Belgian julkisyhteisö osti Air Francen omistaman merkittävän osuuden osittain Swissairin
myöntämän lainan avulla. Komissio muistutti yhdistetyn käytäntönsä perusteella, että kun valtion
osakkuutta yhtiössä on määrä lisätä, pääoman lisäykseen ei sisälly valtion tukea edellyttäen, että
yksityinen osakkeenomistaja sijoittaa merkittävän määrän pääomaa yhtä aikaa valtion investoinnin
kanssa. Sen, että Swissair merkitsi uusia osakkeita samaan hintaan ja samoin ehdoin kuin Belgia ja
belgialaiset sijoittajat, katsottiin osoittavan, että toimenpide oli tavanomainen rahoitustoimi eikä valtion
tukea. Lisäksi Belgian hallitus peruutti tietyt lentäjiä ja lentomiehistöä koskevat erityiset

                                                            

40 EYVL N:o C 154, 21.6.1995.
41 EYVL N:o C 295, 10.11.1995.
42 EYVL N:o L 219, 15.9.1994. 
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sosiaalimaksut, minkä tarkoituksena oli ainoastaan Belgian sosiaaliturvajärjestelmässä vallinneen
poikkeavan tilanteen korjaaminen, mikä hyväksyttiin valtion vastuualueeseen kuuluvana yleisenä
talouspoliittisena toimenpiteenä.

LUFTHANSA

Euroopan komissio päätti 10 päivänä toukokuuta 1995 olla esittämättä huomautusta Saksan hallituksen
suunnitelmista osallistua Lufthansan työntekijöiden eläkerahastojen rahoitukseen vuonna 1992 aloitetun
yhtiön yksityistämisohjelman yhteydessä. Toimenpiteet olivat yhteydessä niihin Lufthansalle
määrättyihin maksuihin, jotka johtuivat sen pakollisesta vetäytymisestä julkisyhteisö VBL:n johtamasta
lisäeläkerahastosta, johon Lufthansa valtionyhtiönä olisi ollut velvollinen kuulumaan. Komissio katsoi,
että yksityinen sijoittaja, joka olisi samassa tilanteessa kuin Saksan valtio, eli velvoitettu luopumaan
Lufthansan hallinnasta, olisi toiminut samoin maksimoidakseen osakkuutensa lopullisen arvon.

AOM

Komissio tarkasteli 19 päivänä heinäkuuta 1995 AOM-yhtiön emoyhtiöltään, valtion omistamalta
Crédit Lyonnaisilta, saamaa 46,9 miljoonan ecun (300 miljoonan Ranskan frangin) pääomapanosta.
Tarkasteltuaan lentoyhtiön rakenneuudistussuunnitelmaa komissio teki sen päätelmän, että AOM
todennäköisesti saisi taloutensa tasapainoon lähitulevaisuudessa ja että tulevien kassavirtojen
nettonykyarvo olisi investoinnin arvoa suurempi. Toimenpiteen katsottiin olevan tavanomainen
rahoitustoimi eikä valtion tukea, sillä markkinataloudessa toimiva yksityinen sijoittaja olisi samoissa
olosuhteissa investoinut AOM:iin.

SARDINIA

Komissio päätti samana päivänä, että Italian 20 päivänä tammikuuta 1994 antamalla lailla säädetty
tukijärjestelmä ei ollut yhteismarkkinoiden mukainen. Laissa annettiin laajat harkintavaltuudet
avustusten myöntämiseen tietyille lentoyhtiöille, jotka tarjoavat paikallisia lentoliikennepalveluja
Sardiniaan ja Sardiniasta. Toisin kuin menettely asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan mukaisten
julkisen palvelun velvoitteiden määräämiseksi, järjestelmä ei ollut riittävän avoin, ja se jätti
mahdollisuuden muiden palvelujen ristikkäistukemiseen.

VLM

Komissio ilmoitti 26 päivänä heinäkuuta, että Flanderin alueen VLM-lentoyhtiölle vuonna 1994
myöntämään 517 000 ecun (20 miljoonan Belgian frangin) korottomaan lainaan sisältyi tukiosa, joka
ei ole yhteismarkkinoiden mukainen43. Komissio katsoi, että VLM:n tappiot vuoden 1994 alussa eivät
estäneet sen pääsyä rahoitusmarkkinoille, ja oli tämän vuoksi sitä mieltä, että tuen määrä vastasi
korkoa, jonka VLM olisi joutunut maksamaan tavanomaisin markkinaehdoin. Komissio otti huomioon
riskilisän, joka olisi lisätty Belgian kuusivuotisen lainan peruskorkoon kyseisenä ajankohtana, ja päätti
vaatia Belgiaa määräämään 9,3 prosentin koron maksettavaksi 517 000 ecun (20 miljoonan Belgian
frangin) lainasta kahden kuukauden kuluessa.

                                                            

43 EYVL N:o L 267/49, 9.11.1995.
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Saksa

Komissio tarkasteli 29 päivänä marraskuuta poikkeuksellista poistomenetelmää, joka koski Saksaan
rekisteröityä ja kansainväliseen kaupalliseen toimintaan tai ulkomailla tarjottaviin liikennepalveluihin
käytettävää lentokalustoa. Tietyissä oloissa järjestelmä antoi mahdollisuuden poikkeukselliseen poistoon
30 prosenttiin asti hankinnan kokonaiskustannuksista. Komissio katsoi, että järjestelmä oli
erityistoimenpide eikä yleinen verotuksellinen toimenpide. Lisäksi otettiin huomioon, että järjestelmä
ei voinut kuulua 92 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamisalaan. Saksan viranomaisia pyydettiin näin ollen
olemaan jatkamatta sen soveltamista viidellä lisävuodella.

2.7.5. Meriliikenne

Espanja

Komissio katsoi, että Espanjan alueellisten viranomaisten ja laivayhtiön välisellä sopimuksella tehdyt
muutokset poistivat määräykset, jotka olivat valtion tukea, ja tämän vuoksi perustamissopimuksen 93
artiklan 2 kohdan mukainen, 29 päivänä syyskuuta 1993 aloitettu tutkimusmenettely voitiin lopettaa.
Päätös tehtiin 6 päivänä kesäkuuta 1995.

Ranska

Ranskan valtion omistamalle laivayhtiölle Compagnie Générale Maritimelle ('CGM') myönnetyn tuen
perustamissopimuksen mukaisuudesta esitettiin epäilyjä. Komissio päätti 31 päivänä lokakuuta 1995
aloittaa 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn. Tuki on noin 330 miljoonaa ecua.

Tanska

Komissio antoi 1 päivänä helmikuuta 1995 luvan Tanskan suunnitelmaan siltasimulaattorin
kehittämisen tukemiseksi. Simulaattoria käytetään merenkulun harjoittajien kouluttamiseen, ja sen
odotetaan osaltaan parantavan osaamista ja näin ollen meriturvallisuutta. Valtion tuki on 4 miljoonaa
ecua.

2.8. Maatalous

Tähän asti komissio on voinut hyväksyä suurimman osan uusien jäsenvaltioiden ilmoittamista tuista.
Sen on kuitenkin ollut pakko aloittaa perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukainen menettely
kahden itävaltalaisen tuen osalta, jotka katsottiin toimintatuiksi ja siis yhteismarkkinoiden ja
liittymisasiakirjan vastaisiksi.

Kyse on kahdesta hehtaaripalkkiosta (toinen palkkio maksetaan pääluvun mukaan maidontuotannosta
ja hiehoista, toinen palkkio öljysiemenistä, lääkekasveista ja maustekasveista). Komissiolla on
kuitenkin sääntönä katsoa yhteismarkkinoiden vastaisiksi ne valtion tuet, joihin sisältyy minkä tahansa
tyyppisiä tulotukitoimenpiteitä joillakin markkinoilla, sillä tavallisesti nämä esimerkiksi
tuotantoyksikköä tai hehtaaria kohden myönnetyt tuet saattavat häiritä yhteisön tukijärjestelmiä, ja
toimintatukina ne eivät vaikeuta kestävästi kyseisen alan toimintaan.

Komissio noudatti samaa lähestymistapaa myös useisiin muiden jäsenvaltioiden myöntämiin
toimintatukiin.
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Komissio hyväksyi muun muassa lopullisen kielteisen päätöksen eräästä Italian tukijärjestelmästä,
jonka Sardiniaa koskevien toimenpiteiden tarkoituksena oli etenkin vaikeuksissa olleiden
maatalousosuuskuntien rahoitusrakenteen tervehdyttäminen (tuki N:o C 18/94). Se aloitti myös 93
artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Sisilian alueen vastaavien toimenpiteiden osalta, jotka se arvioi
takautuviksi toimintatuiksi osuuskunnille. 

Komissio aloitti myös EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn
useiden tukijärjestelmien osalta, jotka eivät näyttäneet olevan oikeutettuja perustamissopimuksen 92
artiklassa esitettyihin poikkeuksiin. Näin oli Ranskan lammastalouden mainonnan edistämistoimia
koskevien tukien (tuki N:o NN 103/94) tapauksessa. Saamiensa tietojen perusteella komissio ei näet
voinut todeta, että maataloustuotteiden mainontaan myönnettäviä kansallisia tukia koskevia puitteita
olisi noudatettu44, varsinkaan kun kyseiset mainostamistoimet näyttävät rikkovan perustamissopimuksen
30 artiklaa kannustamalla kuluttajia ostamaan kansallisia tuotteita ainoastaan niiden kansallisen
alkuperän perusteella. Näin on myös Sisilian alueen luonnononnettomuuksia koskevien toimenpiteiden
tapauksessa (tuki N:o NN 31/94), joiden osalta luonnononnettomuuksissa myönnettäviä kansallisia
tukia koskevien yhteisön perusteiden noudattamista ei voitu todentaa.

Viinialalla, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2328/9145 ja komission asetuksen (ETY) N:o 2741/8946

soveltamisalaan kuuluvien valtion tukien tarkastelun yhteydessä komissio aloitti EY:n
perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Saksassa sijaitsevan Rheinland-
Pfalzin alueen viininviljelyn järkeistämistä koskevan tuen osalta. Tietyiltä osin tämän tuen määrä
ylittää asetuksen N:o 2328/91 12 artiklan 1 kohdassa sallitut tukimäärät. Komissio hyväksyi samalla
perustamissopimuksen 93 artiklan 1 kohdan mukaisia aiheellisia toimenpiteitä, jotka koskevat tällä
alalla jo olemassa olevia tukia. 

Sen jälkeen, kun neuvosto oli hyväksynyt asetuksen (ETY) N:o 2611/95, jossa säädetään
mahdollisuudesta myöntää kansallista tukea korvaukseksi muissa jäsenvaltioissa tapahtuneista
valuuttapoliittisista liikkeistä johtuvista maataloustulon menetyksistä47, komissio ei esittänyt
huomautusta Ranskan myöntämistä poikkeustuista, joiden tarkoituksena on nuorten nautaeläinten
kasvattajien tulonmenetysten korvaaminen keväällä 1995 tapahtuneiden maatalouden rahapoliittisten
häiriöiden vuoksi (tuet N:o NN 176/95 ja N 922/95). Komissio näet katsoi, että tuet täyttivät kaikki
perusteet ollakseen neuvoston asetuksen säännösten mukaisia.

Kaikissa niissä tapauksissa, joissa tuet eivät olleet yhteismarkkinoiden mukaisia, komissio otti
päätöksissään tiukan asenteen jäsenvaltioita kohtaan ja käytti kaikkia EY:n perustamissopimuksen ja
yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytännön antamia keinoja.

Tässä yhteydessä komissio on hyvin tarkka jäsenvaltioille määrättyjen, komission päätösten
soveltamista koskevien määräaikojen noudattamisen ja komission lopullista päätöstä odottamatta
myönnettyjen, yhteismarkkinoiden vastaisten tukien takaisinperimisen suhteen. Se vaatiikin säädetyissä
määräajoissa paitsi kyseisen jäsenvaltion sitoumusta periä takaisin kyseinen tuki, myös todistusta
toteutetusta takaisinperinnästä. Se on toteuttanut tätä ajatusta käytännössä etenkin Ranskan sianliha-alan
tukia koskevassa menettelyssä; tuista annettiin lopulliset kielteiset päätökset vuonna 1994 (tuet

                                                            

44 EYVL N:o C 272, 28.10.1986, s. 3 ja EYVL N:o C 302, 12.11.1987, s. 6.
45 EYVL N:o L 218, 6.8.1991, s. 1.
46 EYVL N:o L 264, 12.9.1989, s. 5.
47 EYVL N:o L 268, 10.11.1995.
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N:o C 8/94 ja C 9/94). Komissio pyysi Ranskan viranomaisia antamaan todisteet siitä, että edunsaajat
ovat maksaneet takaisin laittomasti suoritetut summat.

Komissio päätti myös heinäkuussa 1995 toista kertaa saattaa yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi
pyynnön Euroopan unionin neuvoston päätöksen kumoamisesta; tällä päätöksellä annettiin lupa
poikkeusoloissa48 Ranskan viinialan tuotannon hallinnan tukeen, jota vastaan komissio oli helmikuussa
aloittanut EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn (tuki N:o NN
127/94). Edelliseksi viinin markkinointivuodeksi myönnetystä vastaavasta tuesta, josta esitettiin
ensimmäinen kumoamispyyntö yhteisön tuomioistuimelle (asia N:o C-122/94), julkisasiamies antoi
päätelmänsä 21 päivänä marraskuuta 1995.

Yhteisen maatalouspolitiikan ja muiden yhteisön politiikkojen välisten suhteiden osalta
kilpailusääntöjen soveltamisessa on aiheellista ottaa esiin biopolttoaineisiin myönnetyt tuet. Komissio
tutki alan tukia Belgiassa, Ranskassa ja Italiassa. Belgiassa kyse on tuista syysrapsin tuotantoon
hehtaaripalkkioiden tai hintatakuiden muodossa (tuet N:o N 679/94 ja N 741/94); Ranskassa (tuet N:o
NN 10/A/92, NN 10/B/92, NN 51/94) ja Italiassa (tuki N:o NN 49/93) toteutetaan perustuotteita
koskevien kansallisten tukien lisäksi verotoimenpiteitä biopolttoaineiden hyväksi. Komissio aloitti EY:n
perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn kaikkien näiden toimenpiteiden
osalta, ja niissä ilmeni useita perustamissopimuksen 95 artiklaa, kyseisten markkinoiden yhteisestä
markkinajärjestelystä annettuja asetuksia ja tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien tuottajille annettua
neuvoston asetusta (ETY) N:o 1765/92 koskevia rikkomuksia49.

Komissio täsmensi, että tällä kannanotolla ei kyseenalaisteta biopolttoaineiden kehittämistä kannustavaa
yhteisön politiikkaa. Se halusi kuitenkin korostaa, että tätä politiikkaa voidaan harjoittaa ainoastaan
noudattamalla niitä perustamissopimuksen perustavia sääntöjä ja yhteisen maatalouspolitiikan
säännöksiä, jotka kieltävät etenkin kaikki kyseisiä tuotteita alkuperän mukaan erottelevat
verotustoimenpiteet ja kesannoidusta maasta peräisin oleville tuotteille varatut valtion tuet.

2.9. Muut alat

Itävalta

Head Tyrolia Maresin rakenneuudistustukea koskevan, EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2
kohdan mukaisen menettelyn aloittaminen

Komissio päätti joulukuussa aloittaa EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn itävaltalaiselle yhtiölle Head Tyrolia Maresille (HTM) myönnetyn tuen osalta; HTM on
merkittävä urheilutarvikkeiden (pääasiassa hiihto- ja tennistarvikkeiden) tuottaja, joka on kokonaan
valtion tupakkakonsernin Austria Tabakwerken (AT) omistuksessa.

Sijoitettuaan joitakin kuukausia aikaisemmin pelastamispääomaa tappiolliseen HTM:iin AT päätti
myydä sen yksityisille sijoittajille. Myynnin yhteydessä sovittiin symbolisesta hinnasta, jonka lisäksi
AT:n oli annettava vielä lopullinen rahoitusosuus HTM:n pääomaan. Komission toiminnan perusteena
olivat useat kilpailijoiden valitukset ja vaikea tilanne hiihto- ja tennistarvikkeiden
maailmanmarkkinoilla.

                                                            

48 Neuvoston päätös 22 päivältä kesäkuuta 1995.
49 EYVL N:o L 181, 1.7.1992, s. 12.
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Komissio ei yhtynyt Itävallan hallituksen mielipiteeseen, jonka mukaan toimenpiteeseen ei liittynyt
valtion tukea. Komissio katsoi erityisesti, vastoin Itävallan viranomaisten perusteluja, että:

1) Toimeen liittyy valtion varoja, sillä: a) AT:tä ei voida väittää riippumattomaksi valtiosta, jolla
on 100 prosenttia sen osakkeista ja joka nimittää johtokunnan jäsenet; b) AT:n perinteisesti
positiivista rahoitusprofiilia ja sen osakkeenomistajalleen tuomia osinkoja ei voida pitää
todisteena valtion varojen puuttumisesta, koska voitot tulivat pääasiassa AT:n valtion
monopolista tupakkaliiketoiminnassa; c) AT:n viimeaikaiset huonommat tulokset, jotka
johtuvat sen tappiota tuottavasta osuudesta HTM:ssä, merkitsevät saamatta jäävää tuottoa
osakkeenomistajalle, eli suoraa valtion varojen myöntämistä HTM:lle.

2) AT ei käyttäytynyt kuten yksityinen markkinoilla toimiva sijoittaja, sillä a) ensimmäinen
pelastustuki toteutettiin ilman rakenneuudistussuunnitelmaa, ja sen olisi normaalioloissa pitänyt
tapahtua huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa; b) HTM:n myyntiä sovituin ehdoin ei voida
pitää halvimpana vaihtoehtona AT:lle sen tappiota tuottavan investoinnin lopettamiseksi; c)
HTM:n pääomarakenteen järjestelyä ja yhtiön myyntiä ei voida verrata muihin samanlaisiin
yksityisten yhtiöiden toteuttamiin toimiin; d) HTM:n myynti ei ole seurausta avoimesta, ilman
ehtoja tapahtuneesta tarjousmenettelystä; e) HTM:n myynti liittyy "ei-kaupallisiin" näkökohtiin,
kuten HTM:n toiminnan pitämiseen Itävallassa ja Itävallan hallituksen suunnitelmaan
yksityistää AT vuoden 1996 aikana.

Myönnetyllä tuella rahoitetaan HTM:n pelastaminen ja rakenneuudistus. HTM:n
rakenneuudistussuunnitelma muodostaa perustan tuen lopulliselle arvioinnille. Julkinen tutkinta antaa
HTM:n kilpailijoille ja kaikille niille osapuolille, joita asia koskee, mahdollisuuden ilmaista kantansa
asiasta.

Tutkimuksen käynnistämisen lisäksi komissio päätti ennen lopullista päätöstään antaa luvan
väliaikaiseen pelastamistukeen HTM:n maksuvalmiusvaatimusten kattamiseksi päätökseen asti.

Ranska

a) La Poste française

Valitusten perusteella komissio tutki, olivatko jotkin Ranskan postin saamat verohelpotukset 92 artiklan
1 kohdassa tarkoitettuja valtion tukia, jotka vääristävät kilpailua niillä kilpailluilla markkinoilla, joilla
Ranskan posti toimii, ja soveltuvatko ne siinä tapauksessa yhteismarkkinoille.

Päätöksessään komissio huomauttaa, että EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan 2 kohdan mukaisesti
yrityksiin, joille on uskottu yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen harjoittaminen, sovelletaan
EY:n perustamissopimuksen kilpailusääntöjä, mukaan lukien 92 - 94 artiklan valtiontukia koskevat
säännöt, siltä osin kuin tällaisten sääntöjen soveltaminen ei haittaa kyseisille yrityksille annettujen
erityistehtävien suorittamista, lain mukaan tai tosiasiassa50. Tämän perusteella ja 92 artiklan 1 kohdan
mukaisesti komissio katsoo, että Ranskan postille myönnetyt verohelpotukset ovat taloudellinen etu
Ranskan postille ja että ne eivät 90 artiklan 2 kohdan mukaisesta vapautuksesta hyötymiseksi saa
ylittää Ranskan postille annettujen yleistä etua koskevien palvelujen harjoittamiseen tarvittavaa määrää.

                                                            

50 Tässä yhteydessä komissio viittaa erityisesti Euroopan tuomioistuimen tuomioon 15 päivältä maaliskuuta 1994 asiassa
C-387/92, Kok. 1992 s. I - 908, §17.
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Toisin sanoen tämä taloudellinen etu ei saa hyödyttää Ranskan postin kilpailluilla markkinoilla
toteuttamaa toimintaa.

Komissio totesi, että näiden verohelpotusten arvo on pienempi kuin kustannukset Ranskan postin
julkisiin palveluihin liittyvistä velvoitteista, jotka koostuvat velvoitteesta pitää yllä postitoimistoja koko
maassa ja velvoitteesta jakaa postia Ranskan koko alueella riippumatta siitä, että tämän palvelun hinnat
eivät aina vastaa kustannuksia. Verohelpotusten arvoksi lasketaan 186 miljoonaa ecua (1,196 miljardia
Ranskan frangia), kun edellä mainittujen julkisiin palveluihin liittyvien velvoitteiden kustannuksiksi
arvioidaan ainakin 434,6 miljoonaa ecua (2,782 miljardia Ranskan frangia). Jälkimmäinen summa
lasketaan kuitenkin kaikkien Ranskan postin toimien perusteella. Ottaakseen huomioon
maaseutualueiden olemassa olevasta posti-infrastruktuurista johtuvan hyödyn Ranskan postin toimille
kilpailluilla markkinoilla komissio piti välttämättömänä vähentää jälkimmäisestä 434,6 miljoonan ecun
(2,782 miljardin Ranskan frangin) summasta prosenttiosuus, joka vastaa näiden kaupallisten toimien
prosenttiosuutta Ranskan postin koko liikevaihdosta, eli 34,7 prosenttia. Näin julkisiin palveluihin
liittyvien velvoitteiden kokonaiskustannukset vähennettiin 284 miljoonaan ecuun (1,82 miljardiin
Ranskan frangiin), mikä ylittää 186 miljoonan ecun (1,196 Ranskan frangin) verohelpotusten arvon.

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoi, että Ranskan postin saamat verohelpotukset eivät ylitä
määrää, joka tarvitaan Ranskan postille uskotun, yleisen edun mukaisen palvelun tarjoamiseen. Sen
johdosta 90 artiklan 2 kohdan nojalla päätettiin, että verohelpotukset eivät ole 92 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua valtion tukea.

Saksa

a) Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH 

Komissio päätti joulukuussa aloittaa 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn yritysjätteen keräyksen
ja kierrätyksen alalla toimivan Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH -yhtiön (GAV) hyväksi
toteutettujen tukitoimenpiteiden osalta.

Vaikka kotitalousjätteen keräys on perinteisesti paikallisviranomaisten tehtävä, komissio katsoo, että
näin ei ole yritysjätteiden keräyksen, lajittelun ja markkinoinnin osalta. Monet kaupalliset yhtiöt
toimivat tällä alalla kilpaillen toistensa kanssa. Siksi komissio katsoo, että tuki GAV:lle voi vääristää
kilpailua ja haitata kauppaa yritysjätteiden markkinoilla 92 artiklan 1 kohdan merkityksessä.
Tehdessään tämän päätelmän komissio piti asian kannalta merkityksettömänä sitä, että GAV on voittoa
tavoittelematon yhtiö. Lisäksi, koska komissio ei heti voinut todeta, että tukitoimenpiteet, mukaan
lukien 1,5 miljoonan ecun investointituki uuden lajitteluhallin rakentamiseen ja kokonaisuudessaan 1,7
miljoonan ecun suuruiset vuosittaiset tuet yhtiön työvoiman kannustamiseen, olisivat
yhteismarkkinoiden mukaisia, se päätti aloittaa 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn.

b) Työstökoneala

Komissio päätti joulukuussa aloittaa 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn saksalaista
työstökoneiden tuottajayritystä Gildemeister AG:tä koskevien toimenpiteiden osalta.

Tuen myöntämistä yritykselle koskevien valitusten perusteella komissio sai Saksan viranomaisilta tietoa
Gildemeister AG:n suhteesta Westdeutsche Landesbank Girozentraleen (WestLB) ja Nordrhein-
Westfalenin osavaltioon sekä siitä toiminnasta, joka toteutettiin Gildemeisterin ryhtyessä jatkamaan
konkurssiin vuonna 1994 joutuneen baijerilaisen työstökonetuottajan Deckelin/Mahon toimintaa.
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Tämän tiedon perusteella komissio piti tarpeellisena tarkastella perusteellisemmin tiettyjä toimenpiteitä,
nimittäin WestLB:n luopumista 26,1 miljoonan ecun (47 miljoonan Saksan markan) maksamattomista
saatavista vuonna 1984; Nordrhein-Westfalenin osavaltion vuonna 1993 myöntämää takuuta
Gildemeisterille vuonna 1992 myönnettyyn 411,1 miljoonan ecun (20 miljoonan Saksan markan)
lainaan; Baijerin viranomaisten vuonna 1994 "Bayernfonds"-ohjelman kautta antamaa 1 %:n rahoitusta
Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierungin (LfA) myöntämän 8,3 miljoonan ecun (15
miljoonan Saksan markan) lainan 9,25 %:n korkomenoista Gildermeisterin jatkaman Deckelin/Mahon
toiminnan yhteydessä; sekä LfA:n ja Thüringische Industrie-Beteiligungsgesellschaftin (TIB)
myöntämää 10 miljoonan Saksan markan (5,6 miljoonan ecun) toissijaista takuuta WestLB:lle sen
takuuseen, joka koskee Gildermeisterin 18,9 miljoonan ecun (34 miljoonan Saksan markan)
osakepääoman korotuksen laskemista markkinoille lokakuussa 1994.

Komissio katsoi käytössään olevan tiedon perusteella, että näitä toimenpiteitä olisi tarkasteltava osana
Gildemeister AG:n rakenneuudistusponnisteluja. Komissio katsoi, että siinä vaiheessa oli kyseenalaista,
täyttivätkö toimenpiteet vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen
myönnettäviä valtion tukia koskevissa yhteisön suuntaviivoissa esitetyt ehdot; komissiolle ei ollut
toimitettu rakenneuudistussuunnitelmaa, ja ottaen huomioon työstökonealan tilanteen oli epäselvää,
aiheutuiko Deckelin/Mahon tiettyjen osien siirtymisestä Gildermeisterille koko yrityksen kapasiteetin
vähennystä.

c) Petrokemian ala

Komissio antoi marraskuussa lopullisen päätöksen tuesta BSL Polyolefinverbund GmbH:lle, joka
koostuu entisistä Itä-Saksan petrokemian alan yhtiöistä Buna GmbH:sta, Sächsische Olefinwerke
GmbH:sta ja osasta Leuna Werke GmbH:ta uusissa Saksin ja Sachsen-Anhaltin osavaltioissa. Nämä
kolme yhtiötä omisti ja niitä johti vuodesta 1990 valtion holdingyhtiö Treuhandanstalt (THA)51 ja
vuodesta 1995 sen seuraaja Bundesanstalt fu  r vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), joka aloitti
rakenneuudistuksen sulkemalla vanhentuneita tehtaita, toteuttamalla kiireellisiä investointeja
turvallisuuteen ja saastumisen hallintaan sekä vähentämällä työvoimaa 26 000:sta 5 800:an. 

Avoimen tarjouskilpailun jälkeen Dow Chemical osoittautui kyseisten kolmen yhtiön ainoaksi
mahdolliseksi ostajaksi; Dow'n ja Saksan viranomaisten sopima yksityistämissuunnitelma vaatisi
kuitenkin suuria summia tukea. Komissio päätti kesäkuussa 1995 tutkia, olisiko Dow'n ehdottama
yhteishanke toteuttamiskelpoinen. Se epäili myös kaiken tuen tarpeellisuutta ja vastusti 'avoimia'
tukisummia.

Saksan valtion kanssa käytiin neuvotteluja menettelyn puitteissa. Saksan valtio suostui muuttamaan
ehdotustaan useissa kohdin. Menettelyssä komissiota avustivat riippumattomat asiantuntijat, jotka
tarkastelivat Dow'n ehdottaman suunnitelman toteuttamiskelpoisuutta ja myös ilmaisivat mielipiteensä
tuen tarpeellisuudesta ja suunnitelman vaikutuksista kilpailuun yhteisössä. Useat kilpailijat ja eräs
toinen jäsenvaltio esittivät huomioita menettelyn kuluessa. 

Dow'n suunnitelma vähentää olefiinien ja joidenkin tuotantoketjun loppupään tuotteiden
tuotantokapasiteettia, mutta lisää ja luo muiden tuotantoketjun loppupään tuotteiden
tuotantokapasiteettia. Komissio selvitti neuvonantajiensa kanssa, oliko jokainen näistä investoinneista
tarpeellinen ja tärkeä yhdistyneelle yhtiökokonaisuudelle ja mikä niiden vaikutus kilpailuun olisi. Se
totesi, että ainoastaan aniliinintuotantolaitos oli kyseenalainen. Sen vuoksi tuetusta

                                                            

51 24. kilpailukertomus, kohta 361.
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rakenneuudistussuunnitelmasta poistettiin kyseinen 83,3 miljoonan ecun (150 miljoonan Saksan
markan) investointi. 533,3 miljoonan ecun (960 miljoonan Saksan markan) energiatuki ja
188,9 miljoonan ecun (340 miljoonan Saksan markan) toimintatuki rakenneuudistuksen jälkeen
poistettiin myös. Jäljelle jääväksi mahdolliseksi tukisummaksi vahvistettiin yhteensä 5309 miljoonaa
ecua (9556,22 miljoonaa Saksan markkaa). Komissio oli sitä mieltä, että muutettu tukipaketti
muodostaa rakenneuudistussuunnitelman toteuttamiseen tarvittavan vähimmäisosuuden.
Valvontamenettelyllä varmistetaan, että tukea ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin siihen, mihin se
myönnettiin.

 Italia

a) Ehdolliset lopulliset päätökset Enichem Agricoltura S.p.A.:lle ja Iritecna S.p.A.:lle myönnettävän
rakenneuudistustuen hyväksymisestä

Komissio päätti kesäkuussa lopettaa kaksi 93 artiklan 2 kohdan mukaista menettelyä hyväksymällä tuet
italialaisille yhtiöille Enichem Agricoltura S.p.A.:lle ja Iritecna S.p.A.:lle, jotka ovat kahden Italian
valtion holdingyhtiön, ENIn ja IRIn, täysomistuksessa.

Komissio hyväksyi molemmat rakenneuudistusta koskevat tuet tietyin ehdoin. Näiden ehtojen
mukaisesti molemmat tukitoimenpiteet täyttävät taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten
pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myönnettäviä valtion tukia koskevissa yhteisön suuntaviivoissa
esitetyt perusteet. Tämän vuoksi ne soveltuvat yhteismarkkinoille 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan
perusteella. Hyväksymisen tärkeimmät perusteet olivat: 1) Sekä Enichem Agricolturan että Iritecnan
rakenneuudistussuunnitelmat sisältävät tuotantoyksikköjen, varojen ja tytäryhtiöiden lakkauttamisia ja
luovuttamisia. Lisäksi ne sisältävät toiminnan keskittämisen ydinaloille sekä tehokkaimpiin ja
kannattavimpiin yksiköihin yksityistämistarkoituksessa. Jäljelle jäävät yritykset myydään tai
lakkautetaan; 2) Molemmissa suunnitelmissa on kyse huomattavasta ponnistelusta kummankin ryhmän
tuotantokapasiteetin ja markkinoilla läsnäolon vähentämiseksi kaikkien niiden tuotteiden osalta.
Suunnitelmiin sisältyy myös henkilöstön merkittävä vähentäminen, sillä suurin osa yhtiöiden
työvoimasta irtisanotaan rakenneuudistuksen loppuvaiheessa. Rakenneuudistukselta vaadittavat
edellytykset ovat:

1) Rakenneuudistus- ja lakkauttamissuunnitelma on pantava täytäntöön kokonaisuudessaan.
2) Italian hallituksen on noudatettava sitoumustaan yksityistää lopuksi molemmat yhtiöt. 
3) Rakenneuudistuksen läpikäyneiden yhtiöiden myynnistä saatavat tulot on kokonaisuudessaan

käytettävä tuen kattamien kustannusten ja tappioiden vähentämiseen. Tuloja ei saa investoida,
etteivät nämä investoinnit johtaisi lisätukeen muille konsernin yhtiöille tai toiminnoille, joita
ei ole vielä myyty.

4) Yksityistämisen on oltava avointa ja julkista, sen on tapahduttava ilman ehtoja, ja sitä ei saa
rahoittaa valtion lisätuella.

5) Komissio valvoo rakenneuudistussuunnitelman täytäntöönpanoa.

Erityisesti Enichem Agricolturan osalta, ottaen huomioon sen toiminnan alalla, jolla on rakenteellista
ylikapasiteettia yhteismarkkinoilla, komissio vaati, että suunnitelmaan sisältyvien kapasiteetin
lakkautusten on oltava aitoja ja peruuttamattomia ja että tätä on noudatettava siihen saakka, kunnes
tuen vaikutukset kilpailutilanteeseen yhteisössä tulevat merkityksettömäksi. Lisäksi mistä tahansa
suunnitelmasta niiden tehtaiden uudelleen käynnistämiseksi, jotka nyt jäävät pois toiminnasta ja
odottavat hävittämistä tai sulkemista, on ilmoitettava komissiolle ja saatava sen ennakkohyväksyntä.
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b) Breda Fucine Meridionali (BFM)

Komissio päätti helmikuussa aloittaa 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koskee yhteensä
256,4 miljoonan ecun (52 miljardin LIT:n) suuruisten rahoitusosuuksien antamista julkiselta
holdingyhtiöltä EFIMiltä BFM-yhtiölle sekä valtion takuuta, jonka avulla yhtiö voisi nostaa
keskimäärin 49,3 miljoonan ecun (10 miljardin LIT:n) verran lainoja yksityisistä pankeista.

Ottaen huomioon yhtiön vakavat rahoitusongelmat, mukaan lukien yhtiön liikevaihdon ylittävät tappiot
vuonna 1993 ja yli viisi kertaa osakepääoman suuruisen kokonaisvelan komissio katsoi, että yksityinen
markkinoilla toimiva sijoittaja ei olisi sijoittanut tällaista rahoitusosuutta. Yksityinen sijoittaja ei olisi
edes pitkällä aikavälillä voinut kohtuudella odottaa tuottoa tälle investoinnille. Täten rahoitusosuus oli
valtion tukea yhtiölle. Samankaltaisista syistä komissio katsoi, että valtion takuu oli valtion tukea,
koska yhtiö ei taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi olisi kyennyt saamaan rahoitusta yksityisiltä
markkinoilta ilman takuuta. Lisäksi yhtiö sai vapautuksen Italian lainsäädäntöön kuuluvasta
säännöksestä, jonka mukaisesti yhtiö olisi sen rahoitusongelmien vuoksi ollut pakko asettaa
selvitystilaan. 

Käytettävissään olevan tiedon perusteella komissio epäilee vahvasti, etteivät nämä tukitoimenpiteet
sovellu yhteismarkkinoille. 

c) Tuki kenkäteollisuuden tuotantoon ja työllisyyteen 

Komissio päätti aloittaa EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan mukaisen menettelyn, joka
koskee Italian hallituksen hyväksymän "kenkäteollisuuden tuotannon ja työllisyyden tukemisen"
yhteydessä suunniteltuja tukia.

Tämä erityistuki kuuluu suunnitelmaan, johon sisältyvät tuet koostuvat yritysten kaikista uusista
työntekijöistään maksamien sosiaalimaksujen kokonais- tai osittaisesta verovähennysoikeudesta. Näiden
ehtojen mukainen palkattavien työntekijöiden määrä on 5 000, joista puolet palkataan toistaiseksi
voimassa olevilla työsopimuksilla. Maksujen verovähennysoikeus on suunniteltu myönnettäväksi 5
vuodeksi ja väheneväksi niiden työntekijöiden osalta, jotka palkataan toistaiseksi voimassa olevilla
työsopimuksilla.

Komissio arvioi, että kyseiset toimenpiteet ovat alakohtaista tukea, koska toimenpiteiden hyöty koskee
ainoastaan tiettyjä aloja, jotka kärsivät työllisyyskriisistä. Lisäksi niin vaikeuksissa olevat alat kuin
elinvoimaisetkin alat, kuten kenkäteollisuus, saattavat joutua työllisyyskriisiin; Italian viranomaiset
eivät ole osoittaneet, että olisi tarpeen myöntää kenkäteollisuudelle erityiskohtelu. Nämä tuet
vapauttavat yritykset osasta palkkakustannuksia, jotka ovat tuotantotoiminnan harjoittamiseen liittyviä
tavanomaisia menoja. Tämä antaa näille yrityksille mahdollisuuden parantaa keinotekoisesti
kilpailuasemaansa ETAn jäsenmaiden kilpailijoiden kustannuksella.

Italialaisten yritysten näistä toimenpiteistä saama etu voi olla sitäkin suurempi, koska Italian
kenkäteollisuuden osuus unionin jäsenvaltioiden välisestä tämän alan kaupasta on lähes puolet ja koska
EFTA-maat muodostavat ensisijaiset unionin ulkopuoliset vientimarkkinat.

Tuen myöntämistä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vuoksi tuki muistuttaa toimintatukea.
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d) Polyeteenin kierrätysmaksu

Komissio päätti aloittaa EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka
koskee Italian perustamaan "polyeteenin kierrätysmaksuun" sisältyviä tukia, sekä tämän veron
keräämiseen liittyviä yksityiskohtaisia sääntöjä.

Maksu koostuu verosta, joka on 10 prosenttia Italian alueella markkinoiden ja Italian markkinoilla
käytettäviin muovikelmuihin tarkoitetun ensimmäistä kertaa käytettävän polyeteenin liikevaihdosta.
Maksu (edelleen 10 prosenttia liikevaihdosta) koskee myös yhteisöstä peräisin olevia polyeteeniä ja
muovikelmuja. Sen sijaan Italian ulkopuolelle vietävät tuotteet vapautetaan tästä verosta.

Tämän veron tarkoitus on kaksitahoinen. Yhtäältä sillä pyritään rahoittamaan polyeteenijätteiden
keräystä, lajittelua ja uudelleen käyttöä, ja toisaalta rahoittamaan muovikelmujen uudelleen käytöstä
ja kierrätyksestä syntyvän materiaalin hyödyntämismarkkinoiden kehittämistä.

Ne tukimuodot, joiden soveltuvuudesta yhteismarkkinoille komissiolla on ainakin epäilyjä, voidaan
luokitella useilla tavoin:

- Tuontia muista unionin maista verotetaan ja verotulolla rahoitetaan ne (edellä mainitut)
toimenpiteet, jotka muodostavat veron tarkoituksen. Tämä luo edun italialaisille yrityksille,
jotka hyötyvät eniten näistä toimenpiteistä.

- Ainoastaan Italiaan tuoduista muovikelmuista ja muovikelmuista tehdyistä tuotteista joudutaan
maksamaan veroa. Koska vero kannetaan toteutuneen liikevaihdon perusteella, italialaisilla
muovikelmun tuottajilla on edullinen asema, sillä ne ovat jo maksaneet veron polyeteenin
(raaka-aineen) myynnistään, kun taas Italiaan vientiä harjoittavat yritykset maksavat veron
muovikelmujen tai muovikelmuista tehtyjen tuotteiden arvosta (väli- tai lopputuotteista).
Tämän tuen vaikutus on sitäkin suurempi, koska muovikelmuja käytetään erittäin monella
tuotantoalalla.

- On erittäin todennäköistä, että polyeteenin lajittelun ja uudelleen käytön sekä
polyeteeninkierrätyksen tuotteiden hyödyntämismarkkinoiden kehittämisen rahoitus on tukea
tietyille yrityksille. Koska Italian viranomaiset eivät kuitenkaan ole vielä määritelleet tuen
myöntämisen yksityiskohtaisia sääntöjä, komissiolla ei ole riittävästi tietoa ilmoittaakseen
kantansa sen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille.

- Viennin vapauttaminen kyseisen veron maksamisesta vaikuttaa vientituelta.

e) EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn aloittaminen Enirisorse-
konsernin osalta

Komissio päätti joulukuussa aloittaa EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn Enirisorse-konsernin saamien 887 500 ecun (1 800 miljardin Italian liiran) suuruisten
väitettyjen valtion tukien osalta. Nämä toimenpiteet jakautuvat seuraavasti:

- 246 500 ecua (500 miljardia Italian liiraa) konsernin rahoituksellisten velkojen vähentämiseen
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- 394 476 ecua (800 miljardia Italian liiraa) tietyistä yhtiöistä luopumisesta ja tehtaiden
sulkemisesta aiheutuneiden tappioiden kattamiseen sekä

- 246 500 ecua (500 miljardia Italian liiraa) poikkeuksellisten kustannusten kattamiseen
toimivissa yhtiöissä irtisanomisten ja ympäristönsuojelutoimen-piteiden ym. helpottamiseksi.

Komissio ei ole vakuuttunut siitä, että Enirisorsen käyttöön annettu pääoma vastaa luopumisista ja eri
yhtiöiden myynnistä sekä jäljelle jääneiden yhtiöiden rakenneuudistuksesta aiheutuneita tarkkoja
kustannuksia ja että tukea olisi käytetty ainoastaan näihin tarkoituksiin.

Lisäksi toistaiseksi ei ole tullut ilmi, palauttaako rakenneuudistus Enirisorsen elinkelpoisuuden ja
kannattavuuden etenkin, kun rakenneuudistus ei ole kohdistunut suurimpaan tappiolliseen toimintoon -
 lyijy- ja sinkkituotantoon.

Tämän vuoksi komissio pitää kyseenalaisena, että yksityinen markkinataloudessa toimiva sijoittaja olisi
toiminut ENIn tavoin.

On vielä selvitettävä, eikö ENIin verrattavissa oleva yksityinen sijoittaja olisi vetäytynyt Enirisorsesta
vuosien tappioiden ja kasvavien velkojen sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin oletetun
elinkelvottomuuden vuoksi. 

Espanja

a) Piezas y Rodajes SA (PYRSA)

Vuonna 1991 komissio hyväksyi tuen myöntämisen PYRSAlle, joka toimii teräksen valun ja
hammaspyörien sekä voimansiirron osien tuotannon alalla. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin päätti
toukokuussa 1993 kumota komission päätöksen lukuun ottamatta alueellisen tukisuunnitelman
puitteissa myönnettyä 975 905 000 pesetan avustusta, ja heinäkuussa 1993 komissio päätti aloittaa 93
artiklan 2 kohdan mukaisen tukea koskevan menettelyn.

Pääsyy siihen, että tuomioistuin kumosi komission päätöksen oli se, että komissio oli tukea
hyväksyessään pyrkinyt luottamaan ylikapasiteetin puuttumiseen hammaspyörien ja voimansiirron osien
alalla. Komissio ei kuitenkaan oikeudenkäynnissä kyennyt todistamaan, että näin todella olisi asianlaita.
Komission olisi tämän vuoksi täytynyt aloittaa 93 artiklan 2 kohdan mukainen menettely.

Komissio sai 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn aikana sellaista tietoa, jonka avulla se saattoi
todeta, että jo vuonna 1990 kyseisillä markkinoilla eli teräksen valannassa oli ylikapasiteettia, joka oli
oletettavasti vielä mittavampaa vuosina 1988 ja 1989. Vaikka PYRSA sijaitsee 92 artiklan 3 kohdan
mukaiseen aluetukeen oikeutetulla alueella, sille myönnetty tuki ei ilman eri toimenpiteitä ole
oikeutettu hyväksyttäväksi tämän poikkeuksen perusteella. Koska kyseistä tukea ei myönnetty
hyväksytyn aluetukisuunnitelman puitteissa, komission oli itse asiassa suoritettava tukea koskeva
yksittäinen arviointi. Koska tuensaaja toimii ylikapasiteetista kärsivällä alalla, komission on
varmistettava, että tuen kielteinen vaikutus kyseisellä tuotannonalalla ei ylitä myönteisiä vaikutuksia
alueelle. Ottaen huomioon sen, että tuki PYRSAlle huonontaa osaltaan alalla vallitsevaa tilannetta
entisestään, ei kyseinen edellytys täyttynyt tässä tapauksessa, eikä komissio voinut hyväksyä tukea 92
artiklan 3 kohdan a alakohdan perusteella. Samoista syistä komissio katsoi, että tukea ei voitu
hyväksyä 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan perusteella.
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Edellä mainitun perusteella komissio hyväksyi maaliskuussa lopullisen kielteisen päätöksen tuesta
PYRSAlle. Koska tuki oli jo myönnetty, komissio päätti lisäksi, että tuki olisi perittävä yhtiöltä
takaisin tuen maksamispäivästä laskettavine korkoineen.

b) Gutierrez Asunce Corporacion SA (Guascor)

Komissio päätti heinäkuussa 1994 aloittaa 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn, joka koski
Espanjan hallituksen Guascor-yhtiölle myöntämää 18 kuukauden lainatakuuta kokonaisuudessaan 4,6
miljoonan ecun (730 miljoonan pesetan) suuruisille kaupallisille lainoille. Komissio epäili, oliko takuu
yhteismarkkinoiden mukainen niiden perusteiden mukaisesti, jotka on esitetty vaikeuksissa olevien
yritysten pelastamista ja rakenneuudistusta koskevissa yhteisön suuntaviivoissa52.

Espanjan viranomaiset esittivät, että takuu myönnettiin hyväksytyn, pk-yrityksille suunnatun
pelastamis- ja rakenneuudistustukea tarjoavan suunnitelman yhteydessä ja että takuu myönnettiin, jotta
yritys selviytyisi sillä aikaa, kun rakenneuudistussuunnitelmaa laadittiin. Tämän vuoksi Espanjan
viranomaiset pitivät takuuta pelastamistukena. Hyväksytyn pk-yrityksiä koskevan suunnitelman
perusteella ja taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten pelastamista ja rakenneuudistusta koskevien
edellä mainittujen suuntaviivojen mukaisesti pelastamistuen kesto ei saisi kuitenkaan ylittää 6
kuukautta. Komissio katsoi sen vuoksi, että 18 kuukautta kestävä takuu ei täyttänyt pelastamistuen
edellytyksiä eikä sitä voitaisi suuntaviivojen perusteella hyväksyä uutena väliaikaisena
pelastamistukena. Lisäksi tuki ei näyttänyt täyttävän hyväksytyn suunnitelman mukaisia
rakenneuudistustuen edellytyksiä, sillä yhtiön rakenneuudistussuunnitelma ei näyttänyt vähentävän
kapasiteettia vähintään yhdellä sellaisella tuotealalla (dieselgeneraattorit), jolla on ylikapasiteettia
EY:ssä. Samoista syistä komissio katsoi, että tuki ei täyttänyt edellä mainittuihin suuntaviivoihin
sisältyviä rakenneuudistustuen edellytyksiä ja että tukea ei voitaisi hyväksyä uutena väliaikaisena
tukena.

Komissio päätti sen vuoksi heinäkuussa, että tuki oli valtion tukea, joka ei ole yhteismarkkinoiden
mukaista, ja että sitä ei voitu hyväksyä. Koska tuki oli jo peritty takaisin yhtiöltä korkoineen, kun
päätös hyväksyttiin, ei kuitenkaan ollut tarvetta toteuttaa lisätoimenpiteitä, ja komissio päätti asian
käsittelyn.

3. Horisontaalinen tuki

3.1. Ympäristö

Tanska

a) Uusi energiaveropaketti

Komissio hyväksyi heinäkuussa Tanskan uuden energiaveropaketin, joka säätää nykyistä vieläkin
korkeamman hiilidioksidiveron ja ulottaa huonelämmitykseen käytettävän energian verottamisen
teollisuuteen ja jolla otetaan käyttöön uusi rikkidioksidipäästöjä koskeva vero. Tällä
energiaveropaketilla Tanska ylittää tuntuvasti tason, jolla muut jäsenvaltiot ovat "vihreiden verojen"
käyttöönotossa. Sitä on tarkasteltava epäonnistumisen valossa, mikä toistaiseksi vallitsee yhteisön
tasolla yhteisestä hiilidioksidi- ja energiaverosta sopimukseen pääsemisessä. Suunnitelmassa esitetään
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12,6 ecun veroa tonnilta tuotantoprosessissa käytetystä energiasta vapautunutta hiilidioksidia ja 77 ecun
veroa tonnilta huonelämmitykseen käytetystä energiasta vapautunutta hiilidioksidia. Lisäksi otetaan
vähitellen käyttöön 1,3 ecun vero rikkidioksidipäästökiloa kohden vuosina 1996 - 2000. Suunnitelman
perusteella paljon energiaa käyttävät yritykset, jotka käyttävät runsaasti energiaa vaativia
tuotantoprosesseja, saavat väliaikaisen ja asteittain vähenevän verohelpotuksen tuotantoprosessissa
käytetyn energian hiilidioksidiverosta. Tätä verohelpotusta voidaan lisätä, jos paljon energiaa käyttävät
yritykset tekevät vapaaehtoisesti sopimuksia viranomaisten kanssa sitoutuen investoimaan energian
käytön tehokkuutta lisääviin toimenpiteisiin, ja vähentämään näin hiilidioksidipäästöjä.
Huonelämmitykseen käytetyn energian hiilidioksidiveroa vähennetään vähitellen, eivätkä mitkään
yritykset saa verohelpotuksia. Rikkidioksidiveron osalta samat paljon energiaa käyttävät yritykset, jotka
saavat helpotuksia hiilidioksidiverosta, saavat myös väliaikaisen verohelpotuksen.

Energiaveroista saatu tuotto hyvitetään teollisuudelle kokonaisuudessaan joko koko teollisuutta
hyödyttävien yleisten toimenpiteiden muodossa, kuten työvoimaan kohdistuvan veron yleisenä
vähennyksenä, tai erityistoimenpiteinä, jotka suunnataan ympäristönsuojelutoimenpiteitä, kuten
energiansäästöinvestointeja, toteuttavien yritysten hyväksi.

Energiapaketilla odotetaan saatavan aikaan vuoteen 2005 mennessä 20 prosentin vähennys
hiilidioksidipäästöissä vuoden 1988 tasoon verrattuna ja vuoteen 2000 mennessä 80 prosentin
väheneminen rikkidioksidipäästöissä vuoden 1980 tasoon verrattuna. Energiapaketti tarkistetaan vuonna
1998, jotta voidaan arvioida, saavutetaanko sillä ympäristötavoitteet.

Tanskan uusissa energiaveroissa on kyse kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä teollisuuden
energiankulutukseen kohdistettavilla veroilla, ja siltä osin ne ovat yhteneviä yhteisön tämän alan
perustavoitteiden kanssa sekä "saastuttaja maksaa" -periaatteen kanssa, jonka mukaan kaikki
ympäristökustannukset olisi sisällytettävä yrityksen tuotantokustannuksiin. Tämäntyyppisiä
ympäristöveroja koskevien verohelpotusten myöntämistä paljon energiaa käyttäville yrityksille on
pidettävä eräänlaisena väistämättömänä hintana siitä, että Tanska ottaa yhtenä ensimmäisistä maista
käyttöön koko maapallon ympäristöä hyödyttävän veron, joka ilman eräitä helpotuksia vakavasti
vahingoittaisi runsaasti energiaa käyttävien yritysten kilpailukykyä maissa, joissa vero otettaisiin
käyttöön, ja olisi siten poliittisesti mahdoton toteuttaa. Tämä näkyy erityisen selvästi tässä tapauksessa,
jossa energiaa runsaasti käyttävien yritysten nettoympäristöverotaakka kasvaa merkittävästi nykyiseen
verrattuna. Tämän vuoksi yhteisön ympäristönsuojelun tukea koskevat suuntaviivat antavat
mahdollisuuden ympäristöveroja koskeviin helpotuksiin edellyttäen, että nämä helpotukset ovat
väliaikaisia ja periaatteessa asteittain väheneviä. Koska Tanskan suunnitelman mukaisesti myönnetyt
verohelpotukset täyttivät nämä edellytykset ja komissio pystyi toteamaan, että paljon energiaa käyttävät
yritykset eivät saa yhdistetyistä verohelpotuksista eivätkä suunnitelmaan kuuluvista
hyvitystoimenpiteistä taloudellista nettoetua, komissio päätti hyväksyä nämä verohelpotukset 92
artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla. Koska ympäristöystävällisiä investointeja tekevien yritysten
hyväksi toteutettavat hyvitystoimenpiteet olivat lisäksi ympäristöalan suuntaviivojen mukaisia, komissio
päätti hyväksyä myös tämän osan suunnitelmasta 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla.

b) Käytettyjen paristojen keräys- ja hävittämisjärjestelmä

Komissio päätti marraskuussa lopettaa Tanskan vaarallisia aineita sisältävien paristojen keräys- ja
hävittämisjärjestelmän käsittelyn. Järjestelmää sovellettaessa Tanskan hallitus määrää tiettyjä
ympäristölle erityisen haitallisina pidettyjä aineita sisältäville maahantuoduille tai kotimaisille
paristoille erityisen myyntimaksun. Maksun tuotolla maksetaan yhtiöille käytettyjen tuotteiden
keräyksestä ja hävittämisestä. Komissio katsoo, että järjestelmään ei sisälly valtion tukea, koska maksu
asetetaan kaikille kyseisten tuotteiden maahantuojille/tuottajille ilman erottelua, maksu keräysyrityksille
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perustuu tavanomaisiin kaupallisiin ehtoihin eikä järjestelmä anna suoraan tai välillisesti keräysyhtiöille
mahdollisuutta myydä kerättyjä tuotteita alle markkinahinnan.

Alankomaat

a) Pohjavesi- ja jätevero

Komissio päätti toukokuussa hyväksyä Alankomaiden suunnitelman, jossa säädetään vero pohjaveden
käytölle ja jätteenkäsittelylaitoksiin viedyille jätteille, mutta jossa samalla annetaan tiettyjä helpotuksia
näistä verotoimenpiteistä. Komissio ei katsonut, että kumpikaan näistä verotoimenpiteistä olisi itsessään
valtion tukea. Kierrätettäviin tuotepakkauksiin käytetyn huuhteluveden pohjaveden verotusta koskevat
huojennukset sekä musteenpoistojätteen ja muovin kierrätysjätteen jäteverohelpotukset hyödyttävät
kuitenkin vain tiettyjä yhtiöitä. Toimenpiteet katsottiin kuitenkin valtion tueksi, vaikka alennetuista
veroista aiheutui asianomaisille yhtiöille kasvanut nettoverotaakka.

Ympäristöverojen käyttöönotto on EY:n perustamissopimuksen 130 r artiklassa vahvistettujen yhteisön
tavoitteiden sekä "saastuttaja maksaa" -periaatteen mukainen. Ilman eräitä helpotuksia yritysten
kilpailukyky kuitenkin vahingoittuisi niissä maissa, joissa näiden verojen käyttö aloitetaan, mikä tekisi
verojen käyttöönotosta poliittisesti hankalaa. Tästä syystä ympäristönsuojelun tukea koskevien yhteisön
suuntaviivojen perusteella tämänkaltaiset verohelpotukset voidaan hyväksyä, jos ne ovat väliaikaisia
ja niitä tarvitaan ehkäisemään tiettyjen yritysten joutuminen epäedulliseen asemaan verrattuna
kilpailijoihin maissa, joissa samanlaisia energiaveroja ei käytetä. Lisäksi nykyisen suunnitelman
mukaisesti veroista vapautetun toiminnan täydellä verottamisella näyttäisi olevan vahingollinen
vaikutus ympäristöön. 

Alankomaiden verosuunnitelma katsottiin tämän vuoksi yhteismarkkinoiden mukaiseksi EY:n
perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla.

b) Autonromujen keräys- ja hävittämisjärjestelmä

Komissio päätti marraskuussa lopettaa autonromujen keräys- ja hävittämisjärjestelmän käsittelyn, sillä
komission mukaan järjestelmään ei sisälly 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtion tukea. Päätös
perustuu edellä Tanskassa sovelletun käytettyjen paristojen keräys- ja hävittämisjärjestelmän yhteydessä
esitettyihin periaatteisiin.

c) Pienten energiankuluttajien energiaverojärjestelmä

Komissio päätti joulukuussa hyväksyä pienten energiankuluttajien energiavero-järjestelmään sisältyvän
tuen eräille suurille energiankuluttajille.

Veroa kannetaan ensimmäisten 50 000 kWh:n sähkönkulutuksesta ja ensimmäisten 170 000 m³:n
maakaasunkulutuksesta. Vero on suunnattu ainoastaan pienille energian-kuluttajille, pääasiassa
yksityisille kotitalouksille ja pienyrityksille. Veron tarkoituksena on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja
edistää energian säästöä. Saatu verotulo hyvitetään veronmaksajille välittömänä tulonveron
vähennyksenä eikä vero siksi lisää nettoverotaakkaa.

Suurten energiankuluttajien energiankulutuksen vähentämiseksi on toteutettu muita toimenpiteitä, ja
suuret energiankuluttajat on täysin tai osittain vapautettu sähkö- sekä kaasuverosta. Komissio pitää
näitä vapautuksia valtion tukina, sillä ne kohdistuvat nimenomaan rajalliseen määrään yrityksiä,
nimittäin suuriin energiankuluttajiin. Komissio katsoi kuitenkin tukijärjestelmän olevan
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yhteismarkkinoiden mukainen, koska se on yhdenmukainen yhteisön ympäristöverotuksen alan
politiikan ja erityisesti ympäristönsuojeluun myönnettäviä valtion tukia koskevien yhteisön
suuntaviivojen53 kanssa. Verohelpotus on näin ollen väliaikainen, eli siitä ilmoitetaan komissiolle
uudelleen kolmen vuoden kuluttua, ja sen katsotaan olevan tarpeen kansainvälisen kilpailukyvyn
menetysten korvaamiseksi. Lisäksi Alankomaiden suuria energiankuluttajia sitovat jo monivuotiset
sopimukset niiden energiankulutuksen tuntuvasta vähentämisestä. Järjestelmä on myös yhtenevä
komission oman hiilidioksidipäästö- ja energiaveroa koskevan ehdotuksen kanssa, ja Alankomaiden
viranomaiset muuttavat tarvittaessa järjestelmän yhteisön tason yhteisen hiilidioksidi- ja
energiaveroehdotuksen mukaiseksi.

Komission lupa ei koske teräsalaa, josta tehdään erillinen päätös.

3.2. Tutkimus ja kehittäminen 

Ranska

EUREKA-hankkeet

Komissio päätti lokakuussa 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla hyväksyä Ranskan viranomaisten
ehdottaman tuen samalla, kun vuosina 1992, 1993 ja 1994 myönnetystä tuesta ilmoittaminen
säännönmukaistettiin jäsenvaltioille helmikuussa 1990 lähetetyssä kirjeessä määriteltyjen perusteiden
täyttämiseksi; tämä kirje koski EUREKA-hankkeista ilmoittamista. Kyse oli tuesta EUREKA-
hankkeille EU 205 EXIMER, EU 863 CAS.CADE, EU 815 INTEC, EU 226 SOLID, EU 68
FIELDBUS ja EU 676 EUROLANG. Ne on suunniteltu (tässä järjestyksessä) tutkimuksen
harjoittamiseen laserin soveltamisen, tietokoneavusteisen suunnittelun ja tuotannon, jätehuollon,
laserteknologian sekä tietokoneavusteisen kääntämisen ja tiedonsiirron erityisverkoston aloilla. Tuet
myönnetään soveltaen yhtä tai useampaa seuraavista tukiohjelmista. "Filière électronique", "Fonds de
la Recherche et de la Technologie" (FRT) ja "Grands Projets Innovants" (GPI); komissio hyväksyi ne
tässä järjestyksessä vuosina 1986, 1988 ja 1989.

Eräiden pk-yritysten ja laboratorioiden lisäksi edunsaajia ovat: Laserdot (EU 205), Matra (EU 863),
Generale des Eaux (EU 815), Quantel (EU 226), Cegelec, Merlin Gerin (EU 68) ja Sonovision Itep
Technologies (EU 676). Lukuun ottamatta EU 863:a ja EU 815:ä, joihin sisältyy ainoastaan soveltavaa
tutkimusta ja kehittämistä, loput hankkeista koskevat myös teollista perustutkimusta. Eri
tutkimusluokkiin sovellettava tuki koostuu edellisessä tapauksessa edellisessä tapauksessa takaisin
maksettavista ennakoista ja jälkimmäisessä tapauksessa avustuksista. Hankkeiden rahoituksen taso
vaihtelee sen mukaan, ovatko eri hankkeet yhteneviä tutkimuksen ja kehittämisen puitesääntöjen ja
komission omaksuman politiikan kanssa.

Komissio tarkasteli jokaisen hankkeen kohdalla yhtiöiden tutkimukseen ja kehittämiseen käyttämien
määrärahojen kehitystä viime vuosien aikana ja osoitti, että tutkimuksen ja kehittämisen kulut olivat
nousseet. Tukien seurauksena oli siten lisäponnisteluihin kannustaminen tutkimuksen ja kehittämisen
alalla päivittäisten normaalitoimintojen lisäksi. Tuet kannustavat myös edunsaajia osallistumaan
sellaisiin rajat ylittäviin yhteistyöhankkeisiin, jotka eivät selvästikään kuulu yritysten tavanomaiseen
toimintaan. Tämän vuoksi myönnetyt tuet ovat nk. lisäysperusteiden mukaisia, ts. ne saavat aikaan
aidosti uusia hankkeita, joita ei ilman tukea oltaisi toteutettu.
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GENELEX

Komissio päätti heinäkuussa 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti hyväksyä Ranskan
viranomaisten ehdottaman tuen EUREKA-hankkeelle "EU 524 Genelex". Se on suunniteltu
monikielisen elektronisen sanakirjan laatimiseksi muihin kuin kaunokirjallisuuden käännöstarkoituksiin.
Siihen sisältyvät kielet ovat italia, ranska, espanja ja portugali, ja sitä voidaan myös laajentaa muihin
eurooppalaisiin kieliin, kuten englantiin ja saksaan. Tuki myönnetään komission vuonna 1986
hyväksymän "Filière électronique" ja vuonna 1988 hyväksymän "Fonds de la recherche et de la
Technologie (FRT)" -tukiohjelman soveltamisen yhteydessä.

Edunsaajana on SEMA-konserni. Muut EUREKA-hankkeen osanottajat ovat: Bull, Hachette, IBM-
France, GSI ERLI, Université Paris 7, LADL-CNRS (Ranska); Tecsidel, Salvat, Universidad
Autónoma de Barcelona (Espanja); Iltec (Portugali); SERV.EDI, Consorzio Lexicon Ricerche (Italia).

Hankkeeseen sisältyy teollista perustutkimusta sekä soveltavaa tutkimusta ja kehittämistä. Hankkeen
rahoituksen tasot ovat edellisessä 45 % ja jälkimmäisessä 25 %, mikä noudattaa tutkimuksen ja
kehittämisen puitesääntöjä komission omaksumaa politiikkaa. Tuki koostuu 6,4 miljoonan ecun (42,3
miljoonan frangin) avustuksesta, joka kattaa viisi vuotta. Koko hankkeeseen tarvittava investointi, joka
tutkimus- ja kehitystyötä koskevien yhteisön puitesääntöjen mukaan on oikeutettu tukeen viiden
vuoden ajan, on 21 miljoonaa ecua (138 miljoonaa frangia). Hanke on yhteydessä ESPRIT
MULTILEX- ja AQUILEX-hankkeisiin sekä EAGLES-ohjelmaan ja toiseen EUREKA-hankkeeseen,
EUROLANGiin. Tuella kannustetaan SEMA-konsernia osallistumaan tavanomaiset rajat ylittävään
yhteistyöhankkeeseen, joka ei selvästikään kuulu yrityksen tavanomaiseen toimintaan. Tuki on siten
nk. lisäysperusteiden mukainen. 

PLANET

Komissio päätti kesäkuussa 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti hyväksyä Ranskan ja Italian
viranomaisten ehdottaman tuen EUREKA-hankkeelle "EU 265 PLANET" (Production Line for
Automotive New Electronic Technologies). Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja ottaa käyttöön
kokonaan automatisoitu tuotantolinja elektronisesti valvotun polttoaineen hallintajärjestelmän
valmistamiseksi. Hankkeeseen sisältyy teollista perustutkimusta sekä soveltavaa tutkimusta ja
kehittämistä.

Edunsaajia ovat Marelli Autronica S.p.A. (Italia) ja Marelli Autronica S.A. (Ranska). Tuet myönnetään
vuonna 1989 hyväksytyn Italian "Fondo Ricerca Applicata" -tuki-ohjelman ja vuonna 1986 hyväksytyn
Ranskan "Filière technologique" -tukiohjelman nojalla. Avustusta myönnetään vastaavassa
järjestyksessä 14,3 miljoonaa ecua (30,817 miljardia Italian liiraa) ajanjaksoksi 1988 - 1995 ja
5 miljoonaa ecua (33,4 miljoonaa frangia) ajanjaksoksi 1989 - 1994. Hanke pannaan täytäntöön
yhteistyössä muiden yhtiöiden kanssa Espanjassa (Jaeger Ibérica) ja Ranskassa (SORMEL) sekä
yliopiston laitosten kanssa Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Wolfson Image Analysis Unit -
Manchester University), Irlannissa (A.M.T. Centre - Dublin University), Espanjassa (Universidad de
Madrid) ja Portugalissa (Istituto de Soldatura y Qualidad).

PLANET-hanke on EUREKA-tutkimushanke, joka tutkimuksen ja kehittämisen puitesääntöjen
mukaisesti voi saada suurempaa tukea, koska se on yhteydessä yhteisön tutkimuksen ja teknologisen
kehittämisen ohjelmiin (kuten ESPRIT'hin) ja siihen sisältyy kansainvälistä yhteistoimintaa. Hankkeen
rahoitustasot, 33,29 % Italialle ja 34 % Ranskalle, ovat komission käytännön mukaisia. PLANET-
tutkimushanke pantiin täytäntöön ajankohtana, jolloin sekä Marelli Autronican että Marelli Autronica
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Francen rahoitustilanne oli tiukka, ja luvattu tuki on antanut niille mahdollisuuden pitää yllä (ja
italialaisen yhtiön kohdalla jopa lisätä) investointeja tutkimustoimintaan. Tuki on siten nk.
lisäysperusteiden mukainen.

Saksa

Ilmailualan tutkimus ja teknologia 

Komissio päätti heinäkuussa hyväksyä 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti tukijärjestelmän
tutkimuksen edistämiseksi ilmailun alalla. Tuen tavoitteena on lisätä ja lujittaa keskipitkällä aikavälillä
perustietoa ilmailuun liittyvillä tieteen ja teknologian eri aloilla siten, että ilmailun perusilmiöitä
ymmärrettäisiin paremmin ja tekniikoiden sekä tuotantomenetelmien merkitys teknisille sovelluksille
voitaisiin arvioida paremmin. Tuki keskitetään yhteisten teknologisten käsitteiden aloilla suuria
lentokoneita (Airbus-kumppanit) ja helikoptereita (Saksan ja Ranskan välinen yhteistyö) koskevan
Euroopan sisäisen teollisuusyhteistyön puitteissa.

Järjestelmän kokonaistalousarvio on 324 miljoonaa ecua, joka kattaa ajanjakson 1995 -1998. Tuen
saajia ovat tutkimuslaitokset ja teollisuus. Teollisuusoikeudet kuuluvat järjestelmässä teollisuudelle,
mutta sillä on velvollisuus julkaista tutkimustulokset ja antaa kolmansille osapuolille kotimaisiin
käyttötarkoituksiin ja kansainvälisen yhteistoiminnan tarpeisiin käyttö/nautintaoikeus, joka ei ole
poissulkeva ja eikä siirrettävissä.

Perustutkimukseen myönnettävä tuki on 5 - 10 % talousarviosta, 85 - 90 % koskee teollista
perustutkimusta ja alle 5 % soveltavaa tutkimusta ja kehittämistä. Tukien intensiteetit ovat 100 %
perustutkimukseen, 50 % teolliseen perustutkimukseen ja 25 % soveltavaan tutkimukseen ja
kehittämiseen. Mukana on myös 10 %:n lisäpalkkiot pk-yrityksille ja 10 % lisäpalkkiot entiselle
DDR:lle. Nämä hankkeen rahoitustasot ovat tutkimukseen ja kehittämiseen myönnettäviä valtion tukia
koskevien puitesääntöjen ja komission käytännön mukaisia.

Italia

a) S.G.S. Thomson Microelectronics s.r.1., Finmeccanica S.p.a., BULL HN ja Italtel S.p.a.

Komissio päätti toukokuussa hyväksyä valtion tuen neljälle edellä mainitulle yhtiölle JESSI-nimiseen
EUREKA-tutkimushankkeeseen. JESSI-ohjelman tarkoitus on lujittaa eurooppalaista
elektroniikkateollisuutta luomalla sellaisia taitotieto- ja tutkimusverkostoja koko Eurooppaan, joissa
tutkijat, komponenttien valmistajat ja järjestelmän käyttäjät työskentelevät yhdessä varmistaakseen
Euroopan itsenäisen aseman mikroelektroniikan perusteknologiassa. Tuki maksetaan kaikille yhtiöille
avustuksena, joka ei ylitä 35 prosenttia tukeen oikeutetuista kustannuksista. Neljälle yhtiölle annettavan
tuen kokonaissumma on arviolta 5,2 miljoonaa ecua.

Komissio hyväksyi tuen EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan b alakohdan perusteella
Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen täytäntöönpanon edistämiseksi. JESSI-ohjelmaa on
aikaisemmin pidetty tämän säännöksen piiriin kuuluvana EUREKA-hankkeena. Komissio katsoo sen
johdosta, että JESSI-ohjelmaan osallistuville yhtiöille myönnettävä tuki vaikuttaa edistävästi ja että se
suunnataan hankkeeseen, jonka ehdot ja tavoitteet on selvästi määritelty ja joka on merkittävä ja
edustaa tärkeää askelta eteenpäin kohti yhteisön erityistavoitteiden saavuttamista. Euroopan yhteinen
etu edellyttää myös yhteisön strategisen aseman saavuttamista kilpailussa Amerikan ja Japanin kanssa
mikroelektroniikan alalla.
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Vaikka komissio tavallisesti hyväksyy tuen intensiteetiksi ainoastaan 25 prosenttia soveltavaa
tutkimusta ja kehittämistä varten, tuen nimellistä 35 prosentin intensiteettiä pidettiin yhteismarkkinoille
soveltuvana, koska tuki on yhteydessä JESSI-ohjelmaan, jossa on mukana yhtiöitä, yliopistoja ja
tutkimuskeskuksia yhdestätoista Euroopan maasta.

b) Alcatel Italia S.p.a.

Komissio päätti tammikuussa 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti hyväksyä Italian hallituksen
tuen Synchronous Digital Hierarchy -nimiselle EUREKA-hankkeelle. Se on suunniteltu määrittelemään
uusi digitaalinen hierarkia tyydyttämään sellaiset uudet tiedonsiirtoverkostoja koskevat tarpeet, joita
ei voida kattaa olemassa olevilla plesiokronisilla järjestelmillä. Synkroniset tiedonsiirtotekniikat sopivat
vastaamaan siirtojärjestelmien suuremman joustavuuden tarpeeseen, sillä niihin sisältyy ominaisuus
karttaa monimutkaisia kanavointitoimintoja yksinkertaisesti muotoillen uudelleen ns.
multipleksauskehyksen.

Tuen edunsaaja on Alcatel Italia S.p.A. Yhtiö kehittää ja valmistaa digitaalisia kaapelisiirtojärjestelmiä,
optisia siirtopäätteitä, valokuitusiirtojärjestelmiä kauko-yhteyksiä varten ja muita elektronisia laitteita.
Hanke on yhteydessä muihin Euroopan teknologisiin yhteistyöhankkeisiin. Tuen kokonaismäärä on
9,5 miljoonaa ecua neljäksi vuodeksi. Tutkimushanke koskee pääasiassa soveltavaa tutkimusta ja
kehittämistä (perustutkimusta on ainoastaan 10 %). Tuen intensiteetti on 32 prosenttia, joka on
tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettäviä valtion tukia koskevan komission politiikan mukainen. Tuki
kannustaa yhtiötä pitämään yllä ja jopa lisäämään kyseisiin tutkimus- ja kehittämistoimiin käytettäviä
määrärahoja, vaikka yhtiön liikevaihto on pienentynyt viime vuosina. Lisäksi osallistuminen edellä
mainittuun rajat ylittävään yhteistyöhön ei selvästikään kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan,
ja tämän vuoksi komissio katsoo, että tuki täyttää nk. lisäysperusteen. 

3.3. Kansainvälistymistuki

Komissio päätti lokakuussa aloittaa 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn Saksan ja Itävallan
järjestelmän osalta. Tukijärjestelmässä myönnetään valtiontakuita ja/tai korottomia lainoja suoriin
investointeihin Itä-Euroopassa, erityisesti yhteisyritysten perustamiseen ja yritysostojen tekemiseen.
Komissio katsoo, että koska eurooppalaiset yhtiöt eivät kilpaile ainoastaan EY:ssä ja ETAssa vaan
kilpailevat myös investoinneista muilla markkinoilla, kuten Itä-Euroopassa, Venäjällä ja Kaakkois-
Aasiassa, tällainen tuki saattaa vääristää kilpailua ja haitata kauppaa yhteisön sisällä. Komissio epäilee
lisäksi, voidaanko tämänkaltaiset investointitukia koskevat järjestelmät hyväksyä ja millä ehdoin, mitä
entisestään korostaa se, että kumpikaan järjestelmä ei rajoittunut pk-yrityksiin eikä noudattanut pk-
yritysten tukia koskevissa suuntaviivoissa54 esitettyjä investointitukien intensiteettejä. Laatiakseen
selkeät toimintaperiaatteet tälle alalle komissio päätti aloittaa 93 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn ja kehottaa jäsenvaltioita sekä kolmansia osapuolia esittämään huomautuksensa.

Komissio hyväksyi kuitenkin joulukuussa Saksan pk-yrityksille suunnatun takuusuunnitelman, jolla
tuetaan niiden ns. kumppanuuslainoja tai osuuksia pk-yrityksissä, jotka sijaitsevat demokratiaa ja
markkinataloutta koskevaa uudistuskehitystä läpi käyvissä Itä-Euroopan maissa. Tämän järjestelmän
tuen intensiteetti on 2 prosenttia eli huomattavasti alhaisempi kuin pk-yrityksiä koskevissa
suuntaviivoissa sallitut tukien intensiteettien enimmäismäärät. Koska järjestelmä on pk-yrityksiä
koskevien suuntaviivojen mukainen, komissio päätti olla esittämättä huomautusta järjestelmän
täytäntöönpanosta.

                                                            

54 EYVL N:o C 213, 22.8.1992.
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B - Lista valtiontukitapauksista muilla aloilla kuin maataloudessa,
kalastuksessa, liikenteessä ja hiiliteollisuudessa

1. Komission ehdottamat tai hyväksymät uudet lait ja ilmoitukset

Päivämäärä Julkaistu

Laittomasti myönnetyn tuen
paljastuessa sovellettava korko

1.2.1995 Kirje jäsenvaltioille -
22.2.1995

Tiedonanto ilman komission
hyväksyntää myönnetyn tuen
paljastumistapauksissa

10.5.1995 EYVL N:o C 156, 22.6.1995

Komission ehdotus neuvoston
direktiiviksi
laivanrakennusteollisuudelle
myönnettävistä tuista

26.7.1995 KOM (95) 410
EYVL N:o L 332, 30.12.1995

Luonnos työllisyystuen
suuntaviivoista

19.7.1995 EYVL N:o 334, 12.12.1995

Moottoriajoneuvoalan valtion
tukia koskevan järjestelyn
uudelleen- hyväksyminen ja
laajentaminen

5.7.1995 EYVL N:o C 284, 28.10.1995

Tekokuituteollisuuden
tukisäännöstön voimassaolon
jatkaminen 31.03.1996 asti

12.4.1995 EYVL N:o C 142, 8.6.1995

Tiedonanto yhteistyöstä
kansallisten tuomioistuinten
kanssa

31.10.1995 EYVL N:o C 312, 23.11.1995

Tutkimukseen ja kehityk-seen
myönnettyjä valtion-tukia
koskeva kehys

20.12.1995 EYVL N:o C 45, 17.2.1995

2. Tapaukset, joita komissio ei vastusta tutkimusmenettelyä aloittamatta

Saksa

N/0621/94 04.01.1995 TUKI EKOLOGISTA JA
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ
TUOTANTOA KOSKEVAAN
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-
TYÖHÖN (ITÄ-BERLIINI) 

EYVL N:o C 058,
08.03.1995
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N/0664/94
IP(95)35

17.01.1995 TUKI METSÄNHOITOTUOT-TEIDEN
JALOSTUKSEN JA MARKKINOINNIN
EDELLY-TYSTEN PARANTAMISEEN 
(THÜRINGEN)

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0768/94
IP(95)36

17.01.1995 YKSITYISTÄMISTÄ KOSKEVAT 
TUKIJÄRJESTELMÄT UUSISSA
OSAVALTIOISSA

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0405/94 23.01.1995 TUKI AUTOTEOLLISUUS-ALALLA -
STEUERFREIE RUCKLAGE 1991 -
VOLKSWAGEN

N/0524/94 23.01.1995 YHTEISÖN OHJELMAN TAVOITTEEN
5B MUKAISET TUET RHEINLAND-
PFALZIN OSAVALTIOLLE

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0554/94 23.01.1995 OHJELMA TEKNOLOGIAN
EDISTÄMISEKSI

EYVL N:o C 062,
11.03.1995

N/563/A/94 23.01.1995 ERP-LAKI TALOUSARVIOSTA
VUODELLE 1995

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0649/94 23.01.1995 ERIKOISRAHASTO BERLIINI-
LÄISILLE PIENILLE JA KESKI-
SUURILLE YRITYKSILLE

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0700/94 23.01.1995 ALASAKSIN OSAVALTION OHJELMA
MAAPERÄN KAAVOITTAMISEKSI 
TEOLLI-SUUDEN TARPEISIIN
ALUEEL-LISTEN RAKENNERAHASTO-
JEN OHJELMAN MUKAISESTI

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0737/94 23.01.1995 TUET SAKSAN UUDISTUVIIN
ENERGIAVAROIHIN

N/0752/94 23.01.1995 TUKI PK-YRITYSTEN LAATU-
JÄRJESTELMÄN HALLINTOON
(UUDET OSAVALTIOT)

N/0770/94 23.01.1994 TUKI YMPÄRISTÖALALLA:
YMPÄRISTÖNSUOJELUN LFA-
OHJELMA

N/0784/93 23.01.1995 UUSIA LAIVANRAKENNUS-
TEKNIIKOITA KOSKEVAN
TUTKIMUSTYÖN EDISTÄ-MINEN

EYVL N:o C 058,
08.03.1995

N/767/A/94 26.01.1995 YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ
TUOTANTOA KOSKEVAT ALOITTEET
(LÄNSI-BERLIINI) 

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/745/C/94 30.01.1995 HESSENIN OSAVALTION
MUUNTAMISOHJELMA

EYVL N:o C 265,
12.10.1995
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N/745/B/94 30.01.1995 HESSENIN OSAVALTION
SUUNTAVIIVAT MAAPERÄN
KAAVOITTAMISEKSI TEOLLISUUDEN
KÄYTTÖÖN 

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0001/95
IP(95)78

01.02.1995 WARNOW-WERFT-TELAKAN
RAKENNEUUDISTUKSEN
TUKEMINEN

EYVL N:o C 265,
12.10.1995 

N/0007/95 01.02.1995 RHEINLAND-PFALZIN OSA-VALTION
OHJELMAN SELLAISIA PK-
YRITYKSIÄ KOSKEVA MUUTOS,
JOTKA SIJAITSEVAT OSAVALTION
TAVOITTEIDEN 2 JA 5B TAR-
KOITTAMILLA ALUEILLA, JOTKA
EIVÄT OLE VALTION ALUETUKEEN
OIKEUTETTUJA YHTEISEN
TEHTÄVÄN "ALUEELLISTEN
TALOUDEL- LISTEN RAKENTEIDEN
PARAN- TAMINEN" MUKAISESTI 

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0009/95
IP(95)80

01.02.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI PEENE-
WERFT-TELAKALLE

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0618/94 01.02.1995 TUKI YMPÄRISTÖNSUOJE-LUUN:
"UFP IV" (LÄNSI-BERLIINI)

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0622/94 01.02.1995 TUKI YMPÄRISTÖNSUOJE-LUUN:
"UFP III" (ITÄ-BERLIINI) 

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0722/94 01.02.1995 TUKI YMPÄRISTÖNSUOJE-LUUN:
UMWELTFÖRDERUNG-OHJELMA

EYVL N:o C 290,
01.11.1995

N/0619/94 07.02.1995 TUKI YMPÄRISTÖNSUOJE-LUUN:
[ZOW] (LÄNSI-BERLIINI) 

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0733/94 07.02.1995 TUKI INVESTOINTEIHIN JÄTTEIDEN
KÄSITTELYN ALALLA
(BRANDENBURG)

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/767/B/94 07.02.1995 TUKI YMPÄRISTÖNSUOJE-LUUN:
[ZOW] (ITÄ-BERLIINI) 

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0084/94 13.02.1995 TUKI LAITTEISTOJEN KÄYTTÖÄ
KÄSITTELEVÄÄN TUTKIMUKSEEN 

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0772/94 13.02.1995 OHJELMA TIETOTEKNIIKAN
HYVÄKSI (BERLIINI) 

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0550/94 14.02.1995 PK-YRITYSTEN
INVESTOINTIOHJELMA 
(THÜRINGEN)

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/175/A/94 14.02.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUET
KULJETUSALALLA VUOSILLE 1995 -
1999

EYVL N:o C 062,
11.03.1995
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N/0534/94 16.02.1995 TUKI NAISTEN ASEMAN
EDISTÄMISEKSI MAASEUTU-
ALUEILLA (SAKSI)

N/0051/95
IP(95)190

01.03.1995 LIITTOVALTION OHJELMA
ITÄSAKSALAISTEN YRITYS-TEN
MYYNNIN EDISTÄMI-SEKSI ERÄILLÄ
LÄNSI-MARKKINOILLA

EYVL N:o C 295,
10.11.1995

N/0099/95
IP(95)191

01.03.1995 TUKI RAUTATIELIIKENTEEN
ALALLA KAELBLE GMEIDER
GMBH:LLE

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0320/94
IP(95)185

01.03.1995 UUSIEN MATERIAALIEN
TUTKIMUSTA KOSKEVA OHJELMA

EYVL N:o C 266,
13.10.1995 

N/0584/94
IP(95)186

01.03.1995 MECKLENBURG-ETU-POMMERIN
OSAVALTION JÄRJESTELMÄ
KONSOLIDOINTIHANKKEIDEN
EDISTÄMISEKSI

N/0641/93
IP(95)175

01.03.1995 TOIMENPITEET MERI-LIIKENTEEN
HYVÄKSI 

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

NN/021/95
IP(95)192

01.03.1995 SAKSIN OSAVALTION TUKIOHJELMA
HARJOITTELU-PAIKKOJEN
LUOMISEKSI

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/119/95 08.03.1995 LIITTOVALTION OHJELMA TULVIEN
VUOKSI KÄRSINEIDEN YRITYSTEN
AUTTAMISEKSI

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/745/D/94

N/745/E/94

08.03.1995

08.03.1995

HESSENIN OSAVALTION OHJELMA
ALUEELLISTEN
INNOVAATIOKESKUSTEN
LUOMISEKSI

HESSENIN OSAVALTION OHJELMA
MATKAILUN JULKISTEN PERUSPAL-
VELUJEN EDISTÄMISEKSI

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/0128/95
IP(95)253

14.03.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI ELBEWERFT
BOIZENBURGILLE 

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/0156/95
IP(95)254

14.03.1995 TUKI EI-RAUTAMETALLI-
TUOTTEIDEN ALALLA ALUHETT
ALUMINIUMWERK GMBH:LLE

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0761/94 24.03.1995 NORDRHEIN-WESTFALENIN
OSAVALTION TALOUS-
ALOITEOHJELMAN OSA "LUOMINEN
JA KASVU"

N/0166/95 30.03.1995 OHJELMA TYÖN JA TEKNOLO-GIAN
EDISTÄMISEKSI 1995 -1998

EYVL N:o C 266,
13.10.1995 

N/0006/95
IP(95)351

04.04.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI:
TUOTANTO 2000

EYVL N:o C 267,
14.10.1995
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N/0740/94 04.04.1995 TUKI TERÄSTEOLLISUUTEEN
[EHTY:ÖÖN KUULUMATTO-MAT]
MANNESMANN-ROHREN-WERKE
SACHSEN GMBH:LLE

EYVL N:o C 295,
10.11.1995

N/0161/95 04.04.1995 TOIMENPITEET YRITYSTEN
TEKNOLOGISEN KEHITTY-MISEN JA
INNOVAATION EDISTÄMISEKSI [1995
- 2005] (THÜRINGEN)

EYVL N:o C 267,
14.10.1995

N/0682/93
IP(95)380

12.04.1995 SAARLANDIN OSAVALTION
OHJELMA VALTION TAKUISTA

N/0052/95 12.04.1994 UUSIEN OSAVALTIOIDEN
YRITYSTEN HENKILÖKUNNAN JA
ORGANISAATION KEHITTÄ-MISEN
TUKIOHJELMAA VAL-MISTELEVA
SUUNNITELMA

EYVL N:o C 295,
10.11.1995

N/0081/95
IP(95)382

12.04.1995 BERLIININ OSAVALTION
KONSOLIDOINTIRAHASTO

EYVL N:o C 295,
10.11.1995

N/0117/95
IP(95)382

12.04.1995 SAKSIN OSAVALTION
KONSOLIDOINTIRAHASTO

EYVL N:o C 295,
10.11.1995

N/0184/95 12.04.1995 BRANDENBURGIN OSA-VALTION
TOIMENPITEET PK-YRITYSTEN
HENKILÖ-KUNNAN
UUUDELLEENKOULUTTA-MISEKSI
TAVOITTEEN N:o 1 TUKIEN
MUKAISESTI

N/0185/95 12.04.1995 BERLIININ OSAVALTION
TOIMENPITEET PK-YRITYSTEN
HENKILÖKUNNAN UUDEL-
LEENKOULUTTAMISEKSI
TAVOITTEEN N:o 1 TUKIEN
MUKAISESTI

N/0186/95 12.04.1995 MECKLENBURG-ETU-POMME-RIN
OSAVALTION TOIMENPI-TEET PK-
YRITYSTEN HEN-KILÖKUNNAN
UUDELLEEN-KOULUTTAMISEKSI
TAVOIT-TEEN N:o 1 TUKIEN MUKAI-
SESTI

N/0187/95 12.04.1995 THÜRINGENIN OSAVALTION
TOIMENPITEET PK-YRITYSTEN
HENKILÖKUNNAN UUDEL-
LEENKOULUTTAMISEKSI
TAVOITTEEN N:o 1 TUKIEN
MUKAISESTI
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N/0188/95 12.04.1995 SAKSI-ANHALTIN OSAVAL-
TION TOIMENPITEET 
PK-YRITYSTEN HENKILÖ-KUNNAN
UUDELLEEN-KOULUTTAMISEKSI
TAVOITTEEN N:o 1 TUKIEN
MUKAISESTI

N/0189/95 12.04.1995 SAKSIN OSAVALTION 
TOIMENPITEET PK-YRITYSTEN
HENKILÖKUNNAN UUDEL-
LEENKOULUTTAMISEKSI
TAVOITTEEN N:o 1 TUKIEN
MUKAISESTI

N/0190/95 12.04.1995 BRANDENBURGIN OSAVAL-TION
TOIMENPITEET TYÖTTÖ-MIEN
TYÖLLISTÄMISEKSI TAVOITTEEN
N:o 1 TUKIEN MUKAISESTI

N/0192/95 12.04.1995 MECKLENBURG-ETU-POM-MERIN
OSAVALTION TOIMEN-PITEET
TYÖTTÖMIEN TYÖL-LISTÄMISEKSI
TAVOITTEEN N:o 1 TUKIEN
MUKAISESTI

N/0193/95 12.04.1995 TRÜRINGENIN OSAVALTION
TOIMENPITEET TYÖTTÖMIEN
TYÖLLISTÄMISEKSI TAVOIT-TEEN
N:o 1 TUKIEN MUKAI-SESTI

N/0194/95 12.04.1995 SAKSI-ANHALTIN OSAVAL-TION
TOIMENPITEET TYÖTTÖ-MIEN
TYÖLLISTÄMISEKSI TAVOITTEEN
N:o 1 TUKIEN MUKAISESTI

N/0195/95 12.04.1995 SAKSIN OSAVALTION
TOIMENPITEET TYÖTTÖMIEN
TYÖLLISTÄMISEKSI TAVOITTEEN
N:o 1 TUKIEN MUKAISESTI

N/0196/95 12.04.1995 BAIJERIN OSAVALTION
TOIMENPITEET TYÖTTÖMIEN
YRITTÄJYYDEN EDISTÄMI-SEKSI
(EXISTENZGRÜNDUNGS-BEIHILFEN)
TAVOITTEIDEN N:o 2 JA 5b TUKIEN
MUKAI-SESTI

N/0197/95 12.04.1995 BRANDENBURGIN OSAVAL-TION
TOIMENPITEET TYÖTTÖ-MIEN
YRITTÄJYYDEN EDISTÄ-MISEKSI
(EXISTENZGRÜND-UNGSBEIHILFEN)
TAVOIT-TEEN N:o 1 TUKIEN MUKAI-
SESTI
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N/0198/95 12.04.1995 BERLIININ OSAVALTION
TOIMENPITEET TYÖTTÖMIEN
YRITTÄJYYDEN EDISTÄMI-SEKSI
(EXISTENZGRÜND-UNGSBEIHILFEN)
TAVOIT-TEEN N:o 1 TUKIEN MUKAI-
SESTI

N/0199/95 12.04.1995 MECKLENBURG-ETU-POMME-RIN
OSAVALTION TOIMEN-PITEET
TYÖTTÖMIEN YRITTÄ-JYYDEN
EDISTÄMISEKSI
(EXISTENZGRÜNDUNGS-BEIHILFEN)
TAVOITTEEN N:o 1 TUKIEN
MUKAISESTI

N/0200/95 12.04.1995 THÜRINGENIN OSAVALTION
TOIMENPITEET TYÖTTÖMIEN
YRITTÄJYYDEN EDISTÄMI-SEKSI
(EXISTENZGRÜND-UNGSBEIHILFEN)
TAVOIT-TEEN N:o 1 TUKIEN MUKAI-
SESTI

N/0201/95 12.04.1995 SAKSI-ANHALTIN OSAVAL-TION
TOIMENPITEET TYÖTTÖ-MIEN
YRITTÄJYYDEN EDISTÄ-MISEKSI
(EXISTENZGRÜND-UNGSBEIHILFEN)
TAVOIT-TEEN N:o 1 TUKIEN MUKAI-
SESTI

N/0202/95 12.04.1995 SAKSIN OSAVALTION
TOIMENPITEET TYÖTTÖMIEN
YRITTÄJYYDEN EDISTÄMI-SEKSI
(EXISTENZGRÜND-UNGSBEIHILFEN)
TAVOIT-TEEN N:o 1 TUKIEN MUKAI-
SESTI

N/0203/95 12.04.1995 THÜRINGENIN OSAVALTION
TUKIOHJELMA HARJOITTELU-
PAIKKOJEN LUOMISEKSI

N/0204/95 12.04.1995 NORDRHEIN-WESTFALENIN
OSAVALTION "TRAINING ON THE
JOB" -TOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT
OHJELMAT TAVOITTEIDEN N:o 2 JA
5B TUKIEN MUKAISESTI

N/0205/95 12.04.1995 NORDRHEIN-WESTFALENIN
OSAVALTION PK-YRITYSTEN
KOULUTUSTOIMENPITEISIIN
LIITTYVÄT OHJELMAT TAVOITTEEN
N:o 5B TUKIEN MUKAISESTI

N/0227/95 12.04.1995 JÄTEVESIÄ KOSKEVA
LAINSÄÄDÄNTÖ (THÜRINGEN)

EYVL N:o C 267,
14.10.1995
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N/0127/95 03.05.1995 TUKI RAKENNUSKOMPO-NENTTIEN
ALALLA BRANDENBURGER
BAUELEMENTELLE 

EYVL N:o C 272,
18.10.1995

N/0240/95 03.05.1995 TUKI HARJOITTELUPAIK-KOJEN
LUOMISEEN PK-YRITYKSISSÄ
(SAKSI-ANHALT)

N/0305/95 03.05.1995 TUKI ERÄÄLLE TEKNISTÄ
MATERIAALIA VALMIS-TAVALLE
YRITYKSELLE (SAKSI-ANHALT)

N/0308/95 03.05.1995 TUKI LUONNONSUOJELUN ALALLA:
AMMATILLINEN KOULUTUS (ALA-
SAKSI)

N/0345/95 03.05.1995 TUKI KULUTUSTAVAROIDEN
MYYNNIN EDISTÄMISEKSI (ENTINEN
DDR)

N/0074/95
IP(95)460

10.05.1995 SAKSI-ANHALTIN OSAVAL-TION
KONSOLIDOINTIRA-HASTO

EYVL N:o C 295,
10.11.1995

N/0355/95 18.05.1995 TUKI MAATALOUS-TUOTTEIDEN
ALALLA B&K SCHIELKE RO
STOCKILLE 

N/0356/95 18.05.1995 TUKI KUAGTEXTIL GMBH:LLE  

N/0075/95
IP(95)503

23.05.1995 MECKLENBURG-ETU-POMME-RIN
OSAVALTION KONSOLI-
DOINTIRAHASTO

EYVL N:o C 295,
10.11.1995

NN/073/95
IP(95)508

23.05.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI
PK-YRITYKSILLE (BERLIINI) 

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0663/94 06.06.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUET
(ALA-SAKSI)

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0036/95 06.06.1995 TOIMENPITEET ENERGIAN JA
UUSIUTUVIEN ENERGIA-VAROJEN
JÄRKEVÄN KÄYTÖN EDISTÄMISEKSI

EYVL N:o C 290,
01.11.1995

N/0371/95 06.06.1995 SAKSALAINEN
TUTKIMUSTIETOVERKKO

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0181/95
IP(95)561

07.06.1995 BRANDENBURGIN OSAVALTION
KONSOLIDOINTIRAHASTO

EYVL N:o C 295,
10.11.1995

N/0376/95
IP(95)565

07.06.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI WERFT, JOS
L. MEYER GMBH:LLE (INDONESIA)

EYVL N:o C 343,
21.12.1995

NN/001/95
IP(95)566

07.06.1995 TOIMENPITEET PK-YRITYSTEN
HYVÄKSI [SOFT AID] (HESSEN) 

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

NN/002/95
IP(95)567

07.06.1995 KEMIAN ALAN TUKI BUNA
GMBH:LLE
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NN/003/95
IP(95)567

07.06.1995 KEMIAN ALAN TUKI SÄCH-
SISCHEOLEFINWERKELLE

N/0019/95 27.06.1995 TUET YLIOPISTOJEN
ULKOPUOLISTEN
TUTKIMUSKESKUSTEN
INVESTOINTEIHIN (SAKSI)

N/0084/95
IP(95)622

21.06.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI
VOLKSWERFTILLE

EYVL N:o C 343,
21.12.1995

N/0306/95 28.06.1995 YMPÄRISTÖALAN TALOUDEN
TUKIRAHASTO - SUUNTA-VIIVAT
"UUDET YMPÄRISTÖ-TEKNOLOGIAT"
(ALA-SAKSI)

N/0307/95 28.06.1995 YMPÄRISTÖALAN TALOUDEN
TUKIRAHASTO - SUUNTA-VIIVAT
"TALOUS JA YMPÄRISTÖ" (ALA-
SAKSI)

N/0340/95 28.06.1995 KOEHANKE PK-YRITYSTEN HYVÄKSI
(BAIJERI)

EYVL N:o C 295,
10.11.1995

N/0458/95 04.07.1995 YLIMÄÄRÄISTEN OPPISOPI-
MUSPAIKKOJEN LUOMISEEN
TARKOITETTU OHJELMA
MECKLENBURG-ETU-POMMERIN
OSAVALTIOSSA

EYVL N:o C 290,
01.11.1995

N/0344/95 05.07.1995 ALUEELLISEN TALOUDEN
KEHITYSOHJELMA (NORDRHEIN-
WESTFALEN)

N/0071/95 06.07.1995 TOIMENPITEET TEOLLISEN
TEKNOLOGIAN KEHITTÄ-MISEKSI
(BERLIINI)

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0377/95 06.07.1995 INNOVAATIO-OHJELMA (BADEN-
WÜRTTEMBERG)

EYVL N:o C 335.
13.12.1995

N/0169/95
IP(95)773

19.07.1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI
[EHTY] KRUPP HOESCH STAHL
AG:LLE

N/0170/95
IP(95)773

19.07.1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI
[EHTY] THYSSEN STAHL AG:LLE

N/0470/95 24.07.1995 BAIJERIN OSAVALTION
LAINAOHJELMA PK-YRITYSTEN
HYVÄKSI

EYVL N:o C 290,
01.11.1995

N/0549/95 24.07.1995 AVUSTUKSET PK-YRITYKSILLE
MESSUILLE OSALLISTUMISTA
VARTEN (SAKSI-ANHALT)

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

KILPAILURAPORTTI 1995



Kilpailusääntöjen soveltaminen Euroopan unionissa 245

N/0555/95 24.07.1995 TUKI ABHALL-BEHAND-
LUNGSGESELLSCHAFT MBH:LLE
JÄTTEIDEN KÄSITTELEMISEEN

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0381/95
IP(95)836

26.07.1995 TOIMENPITEET TUTKIMUKSEN JA
KEHITTÄMISEN EDISTÄMISEKSI

EYVL N:o C 290,
01.11.1995

N/0453/95 26.07.1995 VALTION TUKI BRAUEREI GOTHA -
PANIMOLLE

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0510/95
IP(95)839

26.07.1995 OMAN PÄÄOMAN JA MUIDEN
VAROJEN TUKIOHJELMA UUSISSA
OSAVALTIOISSA

N/0309/95 01.08.1995 BAIJERIN OSAVALTION
LAINAOHJELMA YRITYSTEN
MELUNTORJUNTAAN JA
JÄTEHUOLTOON

EYVL N:o C 318,
29.11.1995

N/0540/95 01.08.1995 TUKI MEKANIIKAN ALALLA OTB
MANAGEMENT GMBH:LLE 

EYVL N:o C 295,
10.11.1995

N/0380/95 05.09.1995 LANDESKREDITBANKIN VALTION
TAKAUKSET (BADEN-
WÜRTTEMBERG) 

EYVL N:o C 318,
29.11.1995

N/0590/95 05.09.1995 TOIMENPITEET MIKROELEK-
TRONIIKKA-ALAN HYVÄKSI

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0663/95 05.09.1995 VALTIONTUKI RAKENNUS-ALALLA
JANEBA BAU GMBH:LLE

EYVL N:o C 298,
11.11.1995

N/0559/95 12.09.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI
KEIPER RECARO REMSCHELDILLE

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0588/95 12.09.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTUKI:
TOTEUTUS JA INNOVAATIO
ETÄTYÖN ALALLA (BAIJERI)

EYVL N:o C 290,
01.11.1995

N/0591/95 12.09.1995 TUET MIKROELEKTRONIIKKA-
TEOLLISUUDELLE

EYVL N:o C 298,
11.11.1995

N/0572/95
IP(95)1009

20.09.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI MTW
SCHIFFSWERFT GMBH:LLE

N/0637/95
IP(95)1010

20.09.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI KVAERNER
WARNOW-WERFTILLE

N/0650/95
IP(95)1011

20.09.1995 TUKI KERAMIIKKA-ALALLA
WINTERLING PORZELAN AG:LLE

EYVL N:o C 298,
11.11.1995

N/0700/95
IP(95)1013

20.09.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI ELBEWERFT
BOIZENBURGILLE

N/0740/95 02.10.1995 ENERGIA-ALAN SUUNTA-VIIVAT
(ALA-SAKSI)

N/0748/95 02.10.1995 TUKI PK-YRITYKSILLE (HAMPURI) EYVL N:o C 335,
13.12.1995
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N/646/A/95 04.10.1995 RAHASTO UUSIEN OSAVALTI-OIDEN
YRITYSTEN OMAN PÄÄOMAN
VAHVISTAMISEKSI:
KREDITANSTALT FÜR
WIEDERAUFBAU -OHJELMA

N/646/B/95 04.10.1995 RAHASTO UUSIEN OSAVALTI-OIDEN
YRITYSTEN OMAN PÄÄOMAN
VAHVISTAMISEKSI: DEUTSCHE
AUSGLEICHS-BANKIN
KORKOHYVITYS-LAINAOHJELMA

N/0742/95 09.10.1995 INVESTOINNIT PIENTEN
VESIVOIMALAITOSTEN TOIMINNAN
EDISTÄMISEKSI (BAIJERI)

N/0573/95 13.10.1995 ENERGIAN JA UUSIUTUVIEN
ENERGIAVAROJEN JÄRKEVÄ
KÄYTTÖ (BADEN-WÜRTTEMBERG)

N/0717/95 13.10.1995 TOIMENPITEET KIERRÄTET-TÄVÄN
ENERGIAN EDISTÄ-MISEKSI

N/0688/95
IP(95)1142

18.10.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI KIINALLE
[SEITSEMÄNNEN DIREKTIIVIN 4/7
ARTIKLA]

N/0747/95
IP(95)1143

18.10.1995 RAKENNUSALAN TUKI
BRANDENBURGER TIEFBAU
GMBH:LLE

EYVL N:o C335,
13.12.1995

N/0627/95 06.11.1995 MECKLENBURG-ETU-POMME-RIN
OSAVALTION INVESTOIN-
TIOHJELMA PK-YRITYSTEN
HYVÄKSI

N/0628/95 06.11.1995 TUET ALOITTEILLE ENSI-
TYÖPAIKAN LUOMISEN
EDISTÄMISEEN MECKLEN-BURG-
ETU-POMMERIN OSAVALTIOSSA

N/0845/95 06.11.1995 TUKI PK-YRITYSTEN LAATU-
JÄRJESTELMIEN LUOMISEKSI JA
SERTIFIOIMISEKSI (UUDET
OSAVALTIOT)

N/0801/95
IP(95)1253

14.11.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI
VOLKSWERFT STRAL-SUNDILLE

N/0773/95 16.11.1995 UUSIEN MATERIAALIEN
TUTKIMUSOHJELMA (BAIJERI)

N/0827/95 16.11.1995 RAKENNUSTEOLLISUUSALAN TUKI
AHG BAUSTOFFELATZ STACHE
GMBH:LLE (BRANDENBURG)

N/0638/95 21.11.1995 SAKSIN OSAVALTION
TEKNOLOGINEN OHJELMA
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N/0709/95 21.11.1995 TUKI PK-YRITYSTEN ALALLA
MITTELSTÄNDISCHE BETEI-
LIGUNGSGESELLSCHAFTIN
VÄLITYKSELLÄ (SAKSI-ANHALT)

N/0769/95 21.11.1995 TUKITOIMENPITEET
VIESTINTÄTEKNOLOGIAA
KOSKEVAN TIEDON EDISTÄMISEKSI

N/0770/95 23.11.1995 TUKITOIMENPITEET TEKNOLOGIAAN
SUUNTAU-TUNEIDEN UUSIEN
YRITYS-TEN HYVÄKSI (BAIJERI)

N/494/A/95 29.11.1995 INVESTOINTIEN VERO-HYVITYSTEN
JATKAMINEN/ MUUTTAMINEN
UUSIEN OSAVALTIOIDEN HYVÄKSI

N/0536/95
IP(95)1326

29.11.1995 TOIMENPITEET SAKSAN
LAIVANRAKENNUSTEOLLI-SUUDEN
EDISTÄMISEKSI VUONNA 1995 

N/710/C/95 29.11.1995 KAUPAN ALAN YRITYSTEN
INVESTOINTIEN VERO-HYVITYSTEN
LAAJENTA-MINEN UUSIEN OSAVAL-
TIOIDEN HYVÄKSI

N/0767/95 29.11.1995 TOIMENPITEET PK-YRITYSTEN
RAKENNEUUDISTUKSEN HYVÄKSI
(SAKSI)

N/0797/95 29.11.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI KVAERNER
WARNOWWERFTILLE

N/837/95 29.11.1995 ENNSHAFENIN SEUDUN 
KEHITYSALUEEN TEKNINEN
TÄYDENNYS

N/0928/95 04.12.1995 TOIMENPITEET UUSIEN TUOTTEIDEN
JA MENETEL-MIEN HYVÄKSI (SAKSI)

N/0929/95 04.12.1995 TOIMENPITEET INNOVAATIO-
TEKNOLOGIOIHIN SUUNTAU-
TUNEIDEN HANKKEIDEN
EDISTÄMISEKSI (SAKSI)

N/0660/95 06.12.1995 TUKI AUTOALALLA DAIMLER
BENZILLE (BERLIINI)

N/0867/95 06.12.1995 RAKENNUSALAN VALTION TUKI
GLASWERK SCHONBORN GMBH:LLE

N/0896/95 06.12.1995 TUKI PK-YRITYKSILLE
PAIKALLISTEN TUOTTEIDEN
MYYMISEEN

N/0053/95 07.12.1995 TUKI BIOLOGISEN POLTTO-AINEEN
KÄYTÖN EDISTÄMI-SEEN
(MECKLENBURG-ETU-POMMER)
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NN/074/95 20.12.1995 YRITYSTEN KONSOLIDOINTI-
RAHASTO (THÜRINGEN)

N/0362/95 20.12.1995 ALA-SAKSIN OSAVALTION
VALTIONTAKUUT KESKI- JA ITÄ-
EUROOPAN SEKÄ KAAKKOIS-
AASIAN YRITYKSILLE

N/0621/95 20.12.1995 TUKI SYNTEETTISTEN KUITUJEN
ALALLA TEXTURGARNE GMBH:LLE

N/0805/95 20.12.1995 TUKI MEKANIIKAN ALALLA 
WILHELM MASHINENFABRIK
GMBH:LLE

N/0828/95 20.12.1995 TUKI RAKENNUSALALLA MUHL
PRODUCT & SERVICE UND
THÜRINGER BAUSTOFF-HANDEL
AG:LLE

N/0842/95 20.12.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI

N/0846/95 20.12.1995 TUKI MEKANIIKAN ALALLA GRAFF
GMBH:LLE

N/0883/95 20.12.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI
[SEITSEMÄNNEN DIREKTIIVIN 4 (5)
ARTIKLA]

N/0868/95 21.12.1995 TUKI RAKENNUSALALLA
BETONWERK MUNK UND
SCHROEDER GMBH:LLE

N/0869/95 21.12.1995 TUKI RAKENNUSALALLA BAUTON
RATIONNELLES BAUEN GMBH:LLE

N/0918/95 21.12.1995 TUKI EI-RAUTAMETALLI-
TUOTTEIDEN ALALLA ALUHETT
ALUMINIUMWERK GMBH:LLE 

N/0960/95 21.12.1995 LIITTOVALTION SUUNNI-TELMA
ITÄSAKSALAISTEN YRITYSTEN
MYYNNIN EDISTÄMISEKSI ERÄILLÄ
LÄNSIMARKKINOILLA

Itävalta

N/0318/95 06.06.1995 EUROOPAN JÄLLEENRAKEN-
NUSOHJELMAAN KUULUVA PK-
YRITYSTEN TEKNOLOGIA-OHJELMA

EYVL N:o C 290,
01.11.1995

N/0315/95
IP(95)563

07.06.1995 ERP-ALUESUUNNITELMA EYVL N:o C 295,
10.11.1995

N/0347/95 20.06.1995 TOIMENPITEET INNOVAA-TION,
TEKNOLOGIAN SEKÄ TUTKIMUKSEN
JA KEHITTÄ-MISEN HYVÄKSI

EYVL N:o C 324,
05.12.1995
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N/0216/95 28.06.1995 ALA-ITÄVALLAN OSAVAL-TION
YLEISET YKSITYIS-KOHTAISET
SÄÄNNÖT TUKIEN MYÖNTÄMISESTÄ

N/226/A/95 28.06.1995 ALA-ITÄVALLAN OSA-VALTION
INVESTOINTILISÄ

N/226/B/95 28.06.1995 TOIMENPITEET ALA-ITÄ-VALLAN
OSAVALTION YRITYSTEN
SIJOITTAU-TUMISEN EDISTÄMISEKSI

N/0164/95 28.06.1995 ALA-ITÄVALLAN OSAVAL-TION
INVESTOINTIEN TUKITOIMENPITEET

N/0319/95 04.07.1995 ERP-TEKNOLOGIAOHJELMA EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0135/95
IP(95)833

26.07.1995 TUKI AUTOTEOLLISUUS-ALALLA
OPEL AUSTRIALLE: WIENIN
KAUPUNGIN TUTKIMUS- JA
KEHITTÄMIS-JÄRJESTELMÄ;
GUARANTEE ACT 1977

EYVL N:o C 310,
22.11.1995

N/0580/95 01.08.1995 MATKAILUALAN ERP-OHJELMA

N/0582/95 01.08.1995 BURGENLANDIN OSAVALTION
MATKAILUALAN OHJELMA

N/0589/95 01.08.1995 BURGENLANDIN OSAVALTION
OHJELMA INVESTOINTILISÄN
MYÖNTÄMISEN EDISTÄMI-SEKSI

N/0837/95 29.11.1995 ITÄVALLAN ALUEELLISTEN TUKIEN
KARTAN TEKNINEN MUUTOS:
ENNSHAFENIN ALUEELLINEN
KEHITYS

N/0104/95 06.12.1995 TOIMENPITEET MATKAILUN
PERUSPALVELUJEN EDISTÄ-MISEKSI

N/0105/95 06.12.1995 TOIMENPITEET LAATU-MATKAILUN
EDISTÄMISEKSI

Belgia

N/0727 23.01.1995 TUKI ULKOMAANKAUPAN
EDISTÄMISEKSI [13 PÄIVÄNÄ
TAMMIKUUTA 1995 ANNETTU
ASETUS] (BRYSSELIN ALUE)

N/0321/95
IP(95)383

12.04.1995 TUKI TEKSTIILIALALLA EM-
FILATURELLE

EYVL N:o C 267,
14.10.1995

N/0298/95 06.06.1995 TUET TULVAVAHINGOISTA
KÄRSINEILLE YRITYKSILLE

EYVL N:o C 272,
18.10.1995

N/0285/95 05.07.1995 TUKI TERÄSALALLA ALZ GENKILLE
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N/0297/95 05.07.1995 TUKI TERÄSALALLA SIDMARILLE
[EHTY:STÄ TEHDYN SOPIMUKSEN 3
ART] 

N/307/B/93
IP(95)697

05.07.1995 KEHITYSALUEIDEN TARKISTUS
(LUKUUN OTTAMATTA HAINAUTIN
MAAKUNTAA)

EYVL N:o C 318,
29.11.1995

N/0241/95
IP(95)774

19.07.1995 TUKI AUTOTEOLLISUUS-ALALLA
FORD WERKE AG:LLE 

EYVL N:o C 6,
10.01.1996

N/0605/95 26.07.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI VLAAMSE
SCHEEPSBOUW MAATSCHAPPIJ
N.V:LLE (VSM) 

N/0569/95
IP(95)1326

29.11.1995 "NIVELINVEST"-TOIMENPIDE:
YHTEISÖN RESIDER-ALOITE
(VALLONIA)

N/0766/94
IP(95)1326

29.11.1995 "INVEST"-TOIMENPIDE MEUSE-
VESDREN (TAVOITE 2)
TEOLLISUUSALUEELLA (VALLONIA)

N/0372/94 29.11.1995 "A.I.D.E"-TUKITOIMENPITEET
MEUSE-VESDREN ALUEEN (TAVOITE
2) YRITYKSILLE

N/0361/94 29.11.1995 "A.I.D.E"-TUKITOIMENPITEET
YRITYKSILLE (TAVOITE 5B)
(VALLONIA)

NN/057/95 20.12.1995 TUKI TERÄSALALLA COCKERIL
SAMBRELLE

Tanska

N/0605/94 13.01.1995 TUET KAUPAN JA TEOLLI-SUUDEN
EDISTÄMISEEN

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0002/95
IP(95)79

01.02.1995 LAIVANRAKENNUSTUEN
TUKIJÄRJESTELMÄN
SOVELTAMISAJAN PIDENTÄMINEN

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/778/A/94 23.03.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI:
VEROTUKSELLINEN JÄRJESTELY

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/778/B/94 23.03.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI:
VEROLAIN VOIMASSA-OLOAJAN
PIDENTÄMINEN VUOTEEN 1995

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/0698/94 12.04.1995 TOIMENPITEET
ENERGIANTUOTANNON
EDISTÄMISEKSI

EYVL N:o C 267,
14.10.1995

N/0714/94 03.05.1995 TOIMENPITEET MATKAILUN
EDISTÄMISEKSI

EYVL N:o C 272,
18.10.1995
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N/0528/94
IP(95)502

23.05.1995 ENERGIA 2000 -OHJELMA  UUDET
ENERGIA-TEKNOLOGIAT

EYVL N:o C 290,
01.11.1995

N/0391/95
IP(95)625

21.06.1995 TUET TAKUURAHASTOJEN HYVÄKSI EYVL N:o C 343,
21.12.1995

N/0155/95 28.06.1995 TANSKAN TEOLLISUUDEN
KEHITTÄMISRAHASTO

EYVL N:o C 272,
18.10.1995

N/0459/95
IP(95)777

19.07.1995 YMPÄRISTÖVERO-
JÄRJESTELMÄ JA VEROISTA
VAPAUTTAMINEN

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0471/95 01.08.1995 TUKIOHJELMA TURKIS-
TARHAAJIEN HYVÄKSI

EYVL N:o C 318,
29.11.1995

N/0460/94 01.08.1995 KUNNOSTAMISSUUNNITELMA 
NÄYTÖSPROJEKTIT ULKO-
MAILLA

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0538/95 12.09.1995 LASERIN SOVELTAMINEN
RASKAAN TEOLLISUUDEN
KÄYTTÖÖN

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0541/95 02.10.1995 TOIMENPITEET MATKAILUN
ALALLA

EYVL N:o C 335,
13.12.1995

Espanja

N/0696/93
IP(95)33

17.01.1995 IFA:N TUET VUODELLE 1993
(ANDALUSIA)

N/0462/94
IP(95)33

17.01.1995 TUET ANDALUSIAN EDISTÄMISEEN

N/0106/94 23.01.1995 "PARQUE CARTUJA 93": EEN
ANDALUSIAAN SIJOITTAU-
TUNEIDEN YRITYSTEN
TUTKIMUSTOIMINNAN
EDISTÄMINEN

EYVL N:o C 058,
08.03.1995

N/0551/94 23.01.1995 INVESTOINTITUET PK-YRITYKSILLE
(CASTILLA-LA MANCHA) 

N/0628/94 01.02.1995 TUET METSÄALAN YRITYK-SILLE
(BALEAARIEN SAARET)

N/0665/94 07.02.1995 TUKI AMMATILLISEEN
KOULUTUKSEEN
(KANARIANSAARET)

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0721/94 07.02.1995 TOIMENPITEET OSUUSKUN-TIEN JA
OSAKEYHTIÖIDEN HYVÄKSI
(KATALONIA) 

EYVL N:o C 265,
12.10.1995
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N/0448/94 09.02.1995 KUUSI PK-YRITYSTEN
TUKIOHJELMAA (ASTURIA)

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0033/95 09.02.1995 TUKI MATKAILUALALLA
(KATALONIA)

N/260/A/94 13.02.1995 YHTEISET TUTKIMUS- JA
KEHITTÄMISHANKKEET:
KOROTTOMAT LAINAT

N/0067/95 20.02.1995 TUET TEKNOLOGISEEN
INNOVAATIOON JA TEKNO-
LOGISEEN KEHITTÄMISEEN [PRIB]
(BALEAARIT)

N/0450/94 28.02.1995 TYÖLLISYYSTUKI
(KANARIANSAARET)

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0445/94 01.03.1995 TUTKIMUKSEN JA KEHITTÄ-MISEN
TUKIOHJELMA (LA RIOJA) 

N/0068/95 13.03.1995 TOIMENPITEET TALOUDEN
EDISTÄMISEKSI (VALENCIA)

EYVL N;o C 266,
13.10.1995

N/0080/95 13.03.1995 TUKI MATKAILUALALLA AM-
MATILLISEN KOULUTUKSEN
EDISTÄMISEKSI (VALENCIA)

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/0046/95 21.03.1995 TUKI MATKAILUALALLA 
(VALENCIA)

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/0066/95 21.03.1995 TOIMENPITEET ENERGIA-ALALLA
(VALENCIA)

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/0079/95 21.03.1995 TUET ENERGIA- JA
YMPÄRISTÖALOILLA
TOTEUTETTAVIIN HANKKEISIIN
(BALEAARIT)

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/0078/95 21.03.1995 TALOUDELLISET TUET KAUPAN
EDISTÄMISEEN [PRIB] (BALEAARIT)

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/0138/95 21.03.1995 TUKI TEOLLISUUDEN, KAUPAN JA
PALVELUN ALALLA (BALEAARIT)

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/0235/95 03.04.1995 TOIMENPITEET NUORTEN
TYÖLLISTÄMISEKSI (GALICIA)

EYVL N:o C 267,
14.10.1995

N/0233/95 03.04.1995 TOIMENPITEET PK-YRITYSTEN
HYVÄKSI (MADRID)

N/0215/95 03.04.1995 TUET PITKÄAIKAISTYÖTTÖ-MIEN
TYÖLLISYYTEEN (GALICIA)

EYVL N:o C 267,
14.10.1995

N/0234/95 03.04.1995 TOIMENPITEET AMMATIL-LISEN
KOULUTUKSEN EDISTÄMISEKSI
(BALEAARIT)
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N/0020/95 03.04.1995 TEOLLISUUSALAN TUKI TEOLLISEN
LAADUN PARANTAMISEN
EDISTÄMISEKSI (LA RIOJA)

EYVL N:o C 267,
14.10.1995

N/0039/95
IP(95)353

04.04.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI
KAMERUNILLE. ASEGA:N JÄSENET
(GALICIA)

EYVL N:o C 295,
10.11.1995

N/0083/95 12.04.1995 AUTOTEOLLISUUSALAN TUKI FASA-
RENAULT SA:LLE (GALICIA)

EYVL N:o C 276,
14.10.1995

N/0174/95 12.04.1995 TOIMENPITEET MATKAILUN
EDISTÄMISEKSI 

EYVL N:o C 276,
14.10.1995

N/0178/95 12.04.1995 TUKI AMMATILLISEN KOULU-
TUKSEEN (GALICIA)

EYVL N:o C 267,
14.10.1995

N/0250/95 12.04.1995 KIINTEISTÖJEN KUNNOSTUS
MAASEUDULLA

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0251/95 12.04.1995 TOIMENPITEET MATKAILU-ALAN
LAITOSTEN HYVÄKSI 
(KANARIANSAARET)

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0252/95 12.04.1995 TOIMENPITEET MATKAILU-ALAN,
VAPAA-AJAN JA RAVINTOLA-ALAN
YRITYSTEN HYVÄKSI
(KANARIANSAARET)

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0253/95 12.04.1995 TOIMENPITEET MATKAILU-ALAN
MAJOITUSPALVELUITA TARJOAVIEN
YRITYSTEN PARANTAMISEKSI 

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0023/95
IP(95)398

26.04.1995 PITMA II -OHJELMA EYVL N:o C 267,
14.10.1995

N/0065/95 03.05.1995 TUKIPALKKIOT
KÄSITYÖLÄISTUOTANNON ALALLE
(EXTREMADURA)

EYVL N:o C 272,
18.10.1995

N/0072/95 03.05.1995 INVESTOINTITUET (VALENCIA) EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0092/95 03.05.1995 TUKI YMPÄRISTÖNSUOJE-LUUN
(VALENCIA)

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0275/95 03.05.1995 TOIMENPITEET TYÖLLISYYDEN
EDISTÄMISEKSI (MADRID)

N/0343/95 03.05.1995 TUKI MATKAILUALALLA
MATKAILUALAN PALVELUITA
TARJOAVIEN YRITYSTEN HYVÄKSI 

N/0782/94 18.05.1995 TUET DOÑANAN MATKAILUN 
PERUSPALVELUIHIN (ANDALUSIA)

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0329/95 18.05.1995 TUET KAASUVERKOSTON
KEHITTÄMISEEN (ASTURIAS)

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

KILPAILURAPORTTI 1995



254 Kilpailusääntöjen soveltaminen Euroopan unionissa

N/0341/95 18.05.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI
TEKNOLOGISEN
TOIMINTAOHJELMAN HYVÄKSI
[PCTI] 

N/0351/95 18.05.1995 ALUEELLINEN OHJELMA YRITYSTEN
HYVÄKSI (CANTABRIA)

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0552/94 06.06.1995 TUTKIMUSTUKI: MONIPUOLIS-
TAMINEN JA INNOVAATIO
(VALENCIA)

N/0401/95
IP(95)626

21.06.1995 AMMATILLISEN KOULUTUK-SEN
TUKIOHJELMA (MURCIA)

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0402/95
IP(95)626

21.06.1995 TOIMENPITEET AMMATIL-LISEN
KOULUTUKSEN TUKEMISEKSI
(VALENCIA)

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0522/95 04.07.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI:
TEKNOLOGINEN INNOVAATIO
(KATALONIA)

N/230/A/95 04.07.1995 KEHYSTUKIOHJELMA YHTEISÖN
ALOITTEEN LEADER II
TOTEUTTAMISEKSI

EYVL N:o C 335,
13.12.1995

N/0382/95 04.07.1995 TUET TEOLLISUUDEN ALALLA
(ANDALUSIA)

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0021/95 05.07.1995 TOIMENPITEET TALOUDEL-LISEN
TOIMINNAN KEHITTÄ-MISEN
HYVÄKSI

EYVL N:o C 298,
11.11.1995

N/0404/95
IP(95)705

05.07.1995 TOIMENPITEET TYÖLLISYY-DEN
EDISTÄMISEKSI (ARAGON)

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0342/95 11.07.1995 MATKAILUALAN TUKI UUSIEN
PERUSRAKENTEIDEN
EDISTÄMISEKSI 

EYVL N:o C 324,
05.12.1995 

N/0410/95 11.07.1995 TUKI TELEVIESTINTÄALALLA EYVL N:o 324,
05.12.1995

N/0413/95
IP(95)775

19.07.1995 TOIMENPITEET LEHTIALAN
YRITYSTEN HYVÄKSI (GALICIA)

EYVL N:o C 318,
29.11.1995

N/0432/95
IP(95)776

19.07.1995 TUET TYÖLLISYYDEN
EDISTÄMISEEN VUODELLE 1995
(MURCIA)

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0444/94 24.07.1995 TUET PIENILLE JA KESKI-SUURILLE
YRITYKSILLE (ARAGON)

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0326/95 24.07.1995 TOIMENPITEET MATKAILUN
HYVÄKSI (CANTABRIA)

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0328/95 24.07.1995 TUTKIMUKSEN TUKIOHJELMA
(ASTURIA)

EYVL N:o C 290,
01.11.1995
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N/0350/95
IP(95)834

26.07.1995 TOIMENPITEET TYÖLLISYY-DEN JA
KOULUTUKSEN HYVÄKSI
(CANTABRIA) 

EYVL N:o 298,
11.11.1995

N/0379/95
IP(95)835

26.07.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI
ESPANJALAISTEN TELAKOIDEN
HYVÄKSI 

EYVL N:o C 343,
21.12.1995

N/0403/95
IP(95)834

26.07.1995 TOIMENPITEET TYÖLLISYY-DEN
EDISTÄMISEKSI (VALENCIA)

EYVL N:o C 335,
13.12.1995

N/0532/95
IP(95)834

26.07.1995 TOIMENPITEET TYÖLLISYY-DEN
HYVÄKSI VUODELLE 1995
(ANDALUSIA) 

EYVL N:o C 298,
11.11.1995

N/0553/95
IP(95)834

26.07.1995 TOIMENPITEET AMMATIL-LISEN
KOULUTUKSEN HYVÄKSI (ARAGON)

EYVL N:o C 290,
01.11.1995

N/0269/95 01.08.1995 TOIMENPITEET PIENTEN JA
KESKISUURTEN YRITYSTEN
HYVÄKSI KAUPAN ALALLA
(CASTILLA Y LEON)

EYVL N:o C 298,
11.11.1995

N/0270/95 01.08.1995 TOIMENPITEET ELINKEINO-
YHDISTYSTEN HYVÄKSI (CASTILLA
Y LEON)

EYVL N:o C 298,
11.11.1995

N/0313/95 01.08.1995 TOIMENPITEET PIENTEN JA
KESKISUURTEN YRITYSTEN
HYVÄKSI (EXTREMADURA)

N/0349/95 01.08.1995 TOIMENPITEET KÄSITEOLLI-SUUDEN
HYVÄKSI

EYVL N:o C 298,
11.11.1995

N/0417/95 01.08.1995 TUKI AUTOJEN OSIEN ALALLA
AUTOMOTIVE COMPONENTS GROUP
ESPAÑA SA:LLE

EYVL N:o C 295,
11.11.1995

N/0576/95 01.08.1995 TUKI KÄSITEOLLISUUDEN ALALLA
(ARAGON)

EYVL N:o C 290,
01.11.1995

N/0581/95 01.08.1995 TOIMENPITEET PIENTEN JA
KESKISUURTEN YRITYSTEN
HYVÄKSI (BASKIMAA)

N/0145/95 05.09.1995 TUKI MAAKAASUALALLA:
VALENCIAORIHUELA-
KAASUPUTKEN LAAJEN-NUKSEN
TOINEN VAIHE

EYVL N:o C 290,
01.11.1995

N/0412/95 12.09.1995 TOIMENPITEET TEOLLISUUS-ALAN
HYVÄKSI (BALEAARIT)

EYVL N:o C 290,
01.11.1995

N/0422/95 12.09.1995 OHJELMA NUORTEN TYÖLLI-
SYYDEN EDISTÄMISEKSI (MURCIA)

EYVL N:o C 290,
01.11.1995

N/0630/95 12.09.1995 TOIMENPITEET TYÖLLISYY-DEN
HYVÄKSI (ANDALUSIA)

EYVL N:o C 290,
01.11.1995
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NN/080/95
IP(95)1016

20.09.1995 TUKI YRITYKSILLE YMPÄRIS-TÖN
LAADUN PARANTAMI-SEEN
(CASTILLA Y LEON)

EYVL N:o C 298,
11.11.1995

N/0606/95 02.10.1995 TEOLLISUUDEN TEKNOLOGI-SEN
SUORITUSKYVYN JA
INNOVAATIOKYVYN PARAN-
TAMISTA KOSKEVAN OHJELMAN
JATKAMINEN (BASKIMAA)

N/0607/95 02.10.1995 RAHOITUSTUET TEOLLI-SUUDEN
INVESTOINNEILLE

E/0012/91 04.10.1995 KANSALLINEN OHJELMA
UUDISTUVIEN ENERGIA-VAROJEN
KEHITTÄMISEKSI

N/0732/95 04.10.1995 TOIMENPITEET
LAIVANRAKENNUKSEN
EDISTÄMISEKSI

N/0545/95 09.10.1995 TOIMENPITEET PK-YRITYSTEN
HYVÄKSI (ARAGON)

EYVL N:o C 335,
13.12.1995

N/0564/95 13.10.1995 INVESTOINNIT KAUPAN JAKELUN
ALALLA (BASKIMAA)

N/0378/95
IP(95)1141

18.10.1995 TUKI METSÄTALOUS-TUOTTEIDEN
JALOSTUSOLO-SUHTEIDEN
PARANTAMISEKSI

N/0640/95 16.11.1995 CIRIT-CIDEM-TUET NUORTEN
YLIOPISTO-OPETTAJIEN
TYÖLLISYYDEN TUTKIMUK-SEEN JA
KEHITTÄMISEEN (KATALONIA)

N/0312/95 29.11.1995 TOIMENPITEET METSÄTEOLLI-
SUUSTUOTTEIDEN HYVÄKSI
(GALICIA)

N/0421/95 05.12.1995 OHJELMA ALUEELLISEN
KEHITTÄMISEN EDISTÄMISEKSI
(MURCIA)

N/0831/95 06.12.1995 TOIMENPITEET UUSIEN YRITYSTEN
HYVÄKSI (ANDALUSIA)

N/500/C/95 07.12.1995 VILJAKASVIEN, KIVENNÄIS-VESIEN,
TEOLLISESTI VALMIS-TETTUJEN
KONDITORIATUOT-TEIDEN,
SUKLAAN, MAKEISTEN JA
SORBETTIEN PARANTAMINEN JA
KAUPAN PITÄMINEN 

N/0895/95 07.12.1995 TUET VAKINAISTEN TYÖPAIKKOJEN
LUOMISEEN STRATEGISINA
PIDETYILLE ALOILLA (CEUTA)
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N/0348/95 20.12.1995 TUKI TEOLLISUUSALAN
EDISTÄMISEKSI

N/538/95
IP(95)1444

20.12.1995 TUKI AUTOTEOLLISUUS-ALALLA
FORD ESPAÑALLE

N/0924/95 20.12.1995 TUKI ITSENÄISTEN
AMMATINHARJOITTAJIEN HYVÄKSI
(CEUTA)

N/0925/95 20.12.1995 TUET PITKÄAIKAIS-TYÖTTÖMILLE

N/0420/95 21.12.1995 TOIMENPITEET TYÖLLI-SYYDEN
HYVÄKSI (MURCIA)

Suomi

N/0115/95
IP(95)252

14.03.1995 TYÖLLISYYSTUET EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/0857/95 29.11.1995 TUKI PK-YRITYSTEN KEHITTÄ-
MISEN EDISTÄMISEKSI

Ranska

N/0708/94 10.01.1995 RÉUNIONIN SAARTA KOSKE-VAT
TUKIJÄRJESTELMÄT

EYVL N:o C 062,
11.03.1995

N/0712/94 10.01.1995 MUUNTOJÄRJESTELMÄN LUOMINEN
ELSASSIN KALIUMKAIVOSALUEELLE

N/0425/94 13.01.1995 VUODEN 1994 MÄÄRÄRAHA
CHARBONNAGES DE FRANCE 
-YRITYKSEN TOIMINNAN
MUUNNOSTA VASTAAVILLE
SOFIREMILLE JA FINORPALLE

EYVL N:o C 215,
19.08.1995

N/0716/94 26.01.1995 TUKI YRITYSTEN RAHOITUS-
SUUNNITTELUN PARANTAMI-SEEN
(GUADELOUPE) 

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0715/94 30.01.1995 TUKI MATKAILUTEOLLI-SUUDEN
KEHITTÄMISEEN (GUADELOUPE)

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0717/94 30.01.1995 RISKIPÄÄOMAN KEHITTÄMI-NEN
SAGIPARILLE VALTION-TUEN
AVULLA (GUADELOUPE)

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0027/94 01.02.1995 PK-YRITYSTEN JA PK-
TEOLLISUUDEN
KEHITTÄMISRAHASTO

N/0758/94 13.02.1995 SOFIREMIN APUJÄRJESTE-LYJEN
MUUTOS

EYVL N:o C 215,
19.08.1995

KILPAILURAPORTTI 1995



258 Kilpailusääntöjen soveltaminen Euroopan unionissa

N/0762/94 13.02.1995 SODIE-TERÄSYHTIÖIDEN
TOIMINNAN MUUNNOSTA
VASTAAVA YHTIÖ; MÄÄRÄRAHA
VUODELLE 1993

EYVL N:o C 215,
19.08.1995

N/0004/95 23.02.1995 ATOUT-PUMAN UUDELLEEN-
RAHOITUS VUODELLE 1995

N/0005/95 23.02.1995 "SUURIEN UUDISTUS-HANKKEIDEN"
UUDELLEEN-RAHOITUS VUODELLE
1995

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0637/94 28.02.1995 VIIHDE-ESITYKSIIN LIITTYVÄ
VEROLUONTEINEN MAKSU

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0063/95 01.03.1995 GUAYANAA KOSKEVAN
STRATEGIARAHASTON
PERUSTAMINEN

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0124/95 03.03.1995 ARVIO MUIDEN JULKISTEN
TEOLLISUUSYRITYSTEN KUIN
TERÄSTEOLLISUUS- JA
KIVIHIILIKAIVOSALAN
TUKIVAROISTA VUODELLE 1995

N/0064/95 14.03.1995 GUAYANAN TAKUU-RAHASTON
PERUSTAMINEN

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0724/94 14.03.1995 TUKI TYÖPAIKKOJEN LUOMI-SEKSI
MERENTAKAISILLE ALUEILLE

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0030/95 22.03.1995 ILMAKEHÄN SAASTUTTAMIS-TA
KOSKEVAN VEROLUON-TEISEN
MAKSUN UUDISTA-MINEN

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/0070/95 12.04.1995 TYÖOLOJEN PARANTA-MISEKSI
TARKOITETTU RAHASTO (FACT) JA
TUKI YRITYSTEN NEUVONNALLE
(ACE)

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

NN/070/94
IP(95)505

23.05.1995 TUKI TEKSTIILIALALLA FABERTEX
SA:LLE (INSENHEIM)

EYVL N:o C 272,
18.10.1995

NN/0111/93 21.06.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI
PURJEMATKUSTAJALAIVOJEN
RAKENTAMISEEN

N/0365/95
IP(95)624

21.06.1995 LAIVANRAKENNUSTUET

N/0501/95 04.07.1995 LISÄTUKI SODIELLE TOIMI-
ALUEENSA LAAJENTAMISEEN
(LORIENT, MARSEILLE)

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

NN/084/95
IP(95)771

19.07.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI
MARELLI AUTRONICA SA:LLE: EU
265 PLANET 
-HANKE

EYVL N:o C 290,
01.11.1995
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N/0462/95 19.07.1995 BETONI- JA TIILITUOTTEITA
KOSKEVAT VEROLUONTEISET
MAKSUT

NN/085/95
IP(95)781

19.07.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI:
EU 524 GENELEX 
-HANKE

EYVL N:o C 290,
01.11.1995

N/0461/95 26.07.1995 VEROLUONTEISET MAKSUT
VAATETUS- JA TEKSTIILI-
TEOLLISUUDEN HYVÄKSI

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0447/95 26.07.1995 JALKINE- JA NAHKATEOLLI-SUUTTA
KOSKEVAT VERO-LUONTEISET
MAKSUT

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

NN/086/95
IP(95)1017

20.09.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI:
EUREKA EU 205 
- EXIMER, SOPRA JA LASER-DOT

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0516/95
IP(95)1008

20.09.1995 KELLO- JA KORUTEOLLISUUT-TA
KOSKEVAT VEROLUONTEI-SET
MAKSUT 

EYVL N:O C 295,
10.11.1995

NN/123/95
IP(95)1081

04.10.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI:
EUREKA EU 863 
- CAS.CAD

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

NN/124/95
IP(95)1081

04.10.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI:
EUREKA EU 815 - INTEC [GENERALE
DES EAUX]

EYVL N:O C 324,
05.12.1995

NN/125/95
IP(95)1081

04.10.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI:
EUREKA EU 228 SOLID (SOLID,
QUANTEL JA MUUT)

NN/126/95 04.10.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI:
EUREKA EU 68 FIELDBUS (CEGELEC
JA MERLIN GERIN)

N/0651/95 04.10.1995 HUONEKALUTEOLLISUUTTA
KOSKEVAT VEROLUONTEISET
MAKSUT

EYVL N:o C 335,
13.12.1995

N/0763/95 13.10.1995 SOFIREMIN JA FIBM:N TOIMIALUEEN
LAAJENTAMI-NEN GRAUHETIN
KANTONIIN

NN/135/95
IP(95)1145

18.10.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI:
EUREKA EU 676 - EUROLANG

EYVL N:o C 335,
13.12.1995

N/0799/95 23.11.1995 POIKKEUSTUET ARDENNIEN
TULVIEN VUOKSI

EYVL N:o C 335,
13.12.1995

E/010/90 29.11.1995 ALUEELLISET TUET MANNER-
RANSKASSA
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N/0493/95
IP(95)1326

29.11.1995 ALUESUUNNITTELUA KOSKE-VA
SUUNTAA-ANTAVA LAKI

NN/130/95 20.12.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI:
EU 1187 ADTT

NN/131/95 20.12.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI:
EU 606 ACROPOL

Kreikka

N/0302/94
IP(95)76

01.02.1995 INVESTOINTITUET ELEFSIS
SHIPYARDS SA -TELAKALLE
[HALLITUKSEN ASETUS 30512,
ANNETTU SYYSKUUN 13 PÄIVÄNÄ
1991]

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

NN/014/95
IP(95)435

03.05.1995 KREIKAN ALUEELLISTEN TUKIEN
JÄRJESTELMÄÄ MUUTTAVA LAKI
2234/94

N/0337/95 28.06.1995 TOIMENPITEET MATKAILUN JA
KÄSITEOLLISUUDEN HYVÄKSI

N/0728/95
IP(95)1014

20.09.1995 LAIVANRAKENNUSTEOLLI-SUUDEN
TUKIJÄRJESTELMÄ (SEITSEMÄS
DIREKTIIVI)

N/0418/95
IP(95)1326

29.11.1995 INVESTOINTITUKI ALUSTEN
KORJAUKSEEN NEORION
SHIPYARDSYROU SA:LLE

Irlanti

N/0509/95 04.07.1995 TOIMENPITEET PIENTEN YRITYSTEN
HYVÄKSI; PÄÄSY RAHASTOJEN
RAHOITUKSEN PIIRIIN

Italia

N/0163/94 10.01.1995 TYÖLLISYYTTÄ TUKEVA
KOLMIVUOTISOHJELMA (FRIULI-
VENEZIA GIULIA)

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0338/94 10.01.1995 TYÖLLISYYTTÄ TUKEVA
KOLMIVUOTISOHJELMA
[ALUEELLINEN LAKI 32/85] (FRIULI-
VENEZIA GIULIA)

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0718/94 10.01.1995 HOTELLIALAN HYVÄKSI
TOTEUTETTAVAT
TUKITOIMENPITEET (CALABRIA)

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0598/94
IP(95)34

17.01.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI
ALCATEL ITALIA SPA:LLE: EUREKA
EU 481 - JESSI

EYVL N:o C 265,
12.10.1995
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N/0651/94 09.02.1995 TUET KAUPAN JAKELUPOR-TAAN
RAKENTEEN UUDISTA-MISEEN
(LIGURIA)

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0295/94 16.02.1995 TOIMENPITEET YRITYSTEN
HYVÄKSI (BELLUNON PROVINSSI)

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0040/95
IP(95)187

01.03.1995 ALUETUKITOIMENPITEET EYVL N:o C 184,
18.07.1995

N/0091/95 08.03.1995 TOIMENPITEET LUONNON-
MULLISTUSTEN UHRIEN HYVÄKSI

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

NN/112/94
IP(95)259

14.03.1995 RAHOITUSTOIMENPIDE L'HOLDING
PUBLIC IRI SPA:N HYVÄKSI

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/0050/95
IP(95)251

14.03.1995 TUKITOIMENPIDE LAIVAN-
RAKENNUSTEOLLISUUDELLE

N/0365/94 21.03.1995 TUET UUSIEN YRITYSTEN JA
INNOVAATIOIDEN EDISTÄMI-SEEN
(EMILIA-ROMAGNA)

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/0742/94 21.03.1995 TALOUDELLISEN YHTEIS-TYÖN JA
TEKNISEN AVUN
TUKITOIMENPITEET KAUPAN
ALALLA (EMILIA-ROMAGNA)

EYVL N:o C 290,
01.11.1995

N/0056/95 21.03.1995 TOIMENPITEET KÄSI-TEOLLISUUDEN
HYVÄKSI

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/0055/95 27.03.1995 ALUERAHASTO NUORTEN
TYÖLLISYYDEN TUKEMISEKSI JA
UUSIEN YRITYSTEN PERUSTAMISEN
EDISTÄMISEKSI [LAKI 61/94]

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/0267/95 27.03.1995 EY:STÄ TEHDYN SOPIMUKSEN 92.3.C
ARTIKLAN MUKAISIA POIKKEUKSIA
KOSKEVAN KARTAN MUUTTAMINEN
ALUETUKIEN OSALTA 

N/0291/94 11.04.1995 TOIMENPITEET YRITYSTEN
HYVÄKSI [ALUELAKI N:o 31]
(VENETSIA)

EYVL N:o C 267,
14.10.1995

N/0769/94
IP(95)397

26.04.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI
ANSALDO GIE SRL:LLE

EYVL N:o C 267,
14.10.1995

NN/014/94
IP(95)434

03.05.1995 ITALIALAISEN HOLDING-YHTIÖN
FRIULIAN HANKKI-MA
VÄHEMMISTÖOSUUS FERRIERE
NORD -YRITYKSEN
OSAKEPÄÄOMASTA 

EYVL N:o C 295,
10.11.1995

N/0183/95 03.05.1995 TUKI ASBESTIN VÄHENTÄMISEN
HYVÄKSI

EYVL N:o C 272,
18.10.1995
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N/0595/94
IP(95)459

10.05.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI
FINMECCANICA (ALENIA) SPA:LLE:
EUREKA 127 AE/36 - JESSI

EYVL N:o C 272,
18.10.1995

N/0596/94
IP(95)459

10.05.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI
BULL HN:LLE: EUREKA EU 127 AC/5 -
JESSI

EYVL N:o C 272,
18.10.1995

N/0597/94
IP(95)459

10.05.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI
ITALTEL SPA:LLE: EUREKA EU
127/AC/5 - JESSI

EYVL N:o C 272,
18.10.1995

N/0732/94
IP(95)458

10.05.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI
STET PA:LLE, FIAT CEI SPA:LLE,
ZELTRON SPA:LLE JA CENTRO
RICHERCHE FIAT PA:LLE: EUREKA
EU 45 - PROMETHEUS

EYVL N:o C 272,
18.10.1995

N/0734/94
IP(95)459

10.05.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI
S.G.S. THOMSON SRL:LLE: EUREKA
EU 127 T22 - JESSI

EYVL N:o C 272,
18.10.1995

N/0142/94 23.05.1995 KAIVOSALAN KORVAAVIEN
TYÖPAIKKOJEN AIKAAN-SAAMISEEN
TARVITTAVIEN TOIMENPITEIDEN
UUDELLEENRAHOITUS VUODELLE
1994

EYVL N:o C 272,
18.10.1995

NN/093/94
IP(95)506

23.05.1995 MUOVIKASSIEN KAUPAN PITÄMISTÄ
SEKÄ POLYETEE-NIN TUOTANTOA
JA KAUPAN PITÄMISTÄ KOSKEVAT
VEROT

N/338/A/95 27.06.1995 TOIMENPITEET TUOTTEIDEN JA
PALVELUIDEN SERTI-FIOINNIN
HYVÄKSI

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/338/B/95 27.06.1995 ROTAATIORAHASTO PK-YRITYSTEN
PERUSTAMISTA VARTEN (LIGURIA)

N/140/A/95 06.07.1995 TOIMENPITEET NUORTEN
TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEKSI
[LAKI 431] (MARCHE)

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0487/95 06.07.1995 TOIMENPITEET PK-YRITYSTEN
HYVÄKSI

NN/132/93 19.07.1995 ALUEELLINEN LAKI 51/93 
SARDINIAN KÄSITEOLLISUU-DELLE
MYÖNNETTÄVISTÄ TUISTA

N/0731/94
IP(95)771

19.07.1995 TUKI MARELLI AUTRONICALLE: EU
265 PLANET -HANKE

EYVL N:o 290,
01.11.1995

N/0143/94
IP(95)832

26.07.1995 TUKI ILVA-RYHMÄN
RAKENNEUUDISTUKSEEN
LIITTYVIIN SOSIAALI-KULUIHIN

EYVL N:o C 343,
21.12.1995
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N/0204/94 01.08.1995 LAKI 15/94 TOIMENPITEISTÄ
TEOLLISEN TOIMINNAN
EDISTÄMISEKSI

N/0389/95 14.08.1995 TYÖLLISYYTTÄ TUKEVA
KOLMIVUOTISOHJELMA 1995 - 1997
(FRIULI - VENEZIA GIULIA)

EYVL N:o C 298,
11.11.1995

N/0472/94 05.09.1995 TOIMENPITEET KÄSITEOLLI-SUUDEN
JA KAUPAN EDISTÄMISEKSI
(SISILIA)

EYVL N:o C 335,
13.12.1995

N/0662/95 06.09.1995 TUKIALUEESEEN 1 KUULUVIEN PK-
YRITYSTEN TAKUURAHASTO

EYVL N:o C 343,
21.12.1995

N/367/A/94 12.09.1995 ALUEELLINEN LAKI 11/94
TOIMENPITEISTÄ NUORTEN
YRITTÄJIEN HYVÄKSI (SISILIA)

EYVL N:o C 343,
21.12.1995

N/0730/95 12.09.1995 SISILIAN ALUEEN TOIMEN-PITEET
TEOLLISUUS-YRITYSTEN HYVÄKSI

EYVL N:o C 343,
21.12.1995

N/0273/95 02.10.1995 TUKI LOKAKUUN 1991 TULVISTA
KÄRSINEILLE YRITYKSILLE PL N
649, HELMIKUU 1994

EYVL N:o 343,
21.12.1995

N/3247B/95 02.10.1995 KANSALLINEN EIMA-OHJELMA:
VÄKEVIEN ALKOHOLIJUOMIEN
OSTO- JA MYYNTITUET

N/0528/95 02.10.1995 TUET MAASEUTUMATKAILUN
EDISTÄMISEEN

EYVL N:o C 335,
13.12.1995

NN/069/95 04.10.1995 TOIMENPITEET KÄSITEOLLI-SUUDEN
MATKAILUN JA KAUPAN HYVÄKSI
(BOLZANO)

EYVL N:o 335,
13.12.1995

N/0231/95 09.10.1995 TUKI MAASEUTUMATKAILUN
ALALLA (MOLISE)

EYVL N:o C 335,
13.12.1995

NN/091/A/95
IP(95)1144

18.10.1995 TUKI TYÖLLISYYDEN ALALLA
(SISILIA) 

EYVL N:o C 343,
21.12.1995

N/0815/95 31.10.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI
SGS THOMSON
MICROELECTRONICSILLE: JESSI-
HANKE

N/0546/95
IP(95)1252

14.11.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI LUIGI
ORLANDO DI LIVORNO 
- OSUUSKUNNALLE

N/0903/95 14.11.1995 ALUEELLINEN TUKI:
TALOUSARVION RAJOJEN
TARKISTUS, MUKAAN LUKIEN 
9.12.1992 TEHDYN ETY-PÄÄTÖKSEN 5
ARTIKLA
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N/0595/95 23.11.1995 TUKITOIMENPITEITÄ
TEOLLISUUSALAN TUTKIMUKSEEN
JA KEHITTÄMISEEN (AOSTAN
AUTONOMINEN ALUE)

N/0784/95 29.11.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY]
FERREIRA ACCIAERIADEL CAFFARO
SPA:LLE 

N/0774/95
IP(95)1304

29.11.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY]
FERRIERA SAN CARLOSPALLE

N/0775/95
IP(95)1304

29.11.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY]
FERREIRA VALCHIESE SPA:LLE

N/0776/95
IP(95)1304

29.11.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY]
FERRIERA TREVALI SPA:LLE

N/0778/95
IP(95)1304

29.11.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY]
AFIM SPA:LLE

N/0779/95
IP(95)1304

29.11.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY]
ACCIERIA DI CIVIDATEAL PIANOLLE

N/0781/95
IP(95)1304

29.11.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY]
ACCIERIA SAN MARCO SPA:LLE

N/0782/95
IP(95)1304

29.11.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY]
AACIERIA E FERRIERA DI CREMA
SPA:LLE

N/0783/95
IP(95)1304

29.11.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY]
ACCIERIA DI LONATOSPALLE

N/0785/95
IP(95)1304

29.11.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY]
ACCIAIERE DI CALVISANO SPA:LLE

N/0786/95
IP(95)1304

29.11.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY]
ACCIAIERA DIBARGHE SRL:LLE

N/0787/95
IP(95)1304

29.11.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY] SO.
LA. FER. SPA:LLE

N/0788/95
IP(95)1304

29.11.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY]
SIDERURGICA F.LLI PASINI DI
ALESSIO SPA:LLE

N/0789/95
IP(95)1304

29.11.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY]
S.I.S.V.A. SPA:LLE

N/0792/95
IP(95)1304

29.11.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY]
MONTELLO SPA:LLE

N/0795/95
IP(95)1304

29.11.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY] ILFO
SPA:LLE

N/0808/95 29.11.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI
ITALTEL SPA:LLE: UT-B-ISDN -
HANKE

KILPAILURAPORTTI 1995



Kilpailusääntöjen soveltaminen Euroopan unionissa 265

N/0809/95 29.11.1995 VALTIONTUKI "ITALTEL SPA:LLE":
REMAT 2 -HANKE

N/0810/95 29.11.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI
"ITALTEL SPA:LLE": TAG-HANKE

N/0908/95 20.12.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY]
ACCIAIRIE FERRERO SPA:LLE

N/0909/95 20.12.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY]
O.L.M.A. SPA:LLE

N/0910/95 20.12.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY]
O.M.V. SPA:LLE

N/0911/95 20.12.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY]
O.M.V. SPA:LLE

Luxemburg

N/0060/95 05.07.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTY]
PROFILARBEB SA:LLE

Alankomaat

N/0531/94 13.10.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI
PHILIPSIN HANKKEEN
UUDELLEENRAHOITTAMISEK-SI
VUONNA 1994

EYVL N:o C 062,
11.03.1995

N/0743/94 14.02.1995 YRITYSTEN YMPÄRISTÖN-
PARANTAMISPOLITIIKAN
JATKAMINEN VUONNA 1995

N/0017/95 23.02.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI
CLUSTERS PHILIPS -YLIOPISTOLLE

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0760/94 28.02.1994 TOIMENPITEET ENERGIAN-
SÄÄSTÖN HYVÄKSI VUONNA 1995 

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0048/95
IP(95)188

01.03.1995 ALANKOMAIDEN ALUETUKI-
SUUNNITELMA 1995 - 1999

EYVL N:o C 298,
11.11.1995

N/0015/95
IP(95)250

14.03.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI DAMEN
SHIPYARDS LTD:LLE

EYVL N:o C 295,
10.11.1995

N/0106/95 16.03.1995 TUKI PHILIPSIN ECODESIGN -
HANKKEESEEN

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/0143/95 21.03.1995 TOIMENPITEET TULVAVAHINKOJEN
KORVAAMISEKSI

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/0242/95 03.04.1995 YRITYKSILLE ANNETTAVAN TUEN
JÄLLEENRAHOITUS VUONNA 1995
NIIDEN OSALLISTUMISEKSI
EUREKA-HANKKEESEEN / JESSI:
FLANKING POLICY
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NN/065/93
IP(95)356

04.04.1995 YMPÄRISTÖÄ EDISTÄVÄT
TOIMENPITEET VAAHTO-MUOVIEN
TUOTTAMISEKSI ILMAN CFC-
YHDISTEITÄ 

EYVL N:o C 267,
14.10.1995

N/0171/95
IP(95)354

04.04.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI
ZEESCHEEPSNIEUWBOUWIN
HYVÄKSI

EYVL N:o C 267,
14.10.1995

N/0636/94
IP(95)381

12.04.1995 INVESTOINTITUKIOHJELMA [IPR]
(MAAN POHJOISOSA)

EYVL N:o C 295,
10.11.1995

N/0642/94
IP(95)381

12.04.1995 INVESTOINTITUKIOHJELMA [IPR]
(TWENTE)

EYVL N:o C 295,
10.11.1995

N/0643/94
IP(95)381

12.04.1995 INVESTOINTITUKIOHJELMA [IPR]
(ZUID-LIMBURG)

EYVL N:o C 295,
10.11.1995

N/0302/95 19.05.1995 TOIMENPITEET TELEMATIAA
KOSKEVAN HANKKEEN HYVÄKSI 

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

NN/013/95
IP(95)516

23.05.1995 YMPÄRISTÖALAN TUKI:
YMPÄRISTÖVEROLAIN MUUTOKSET

EYVL N:o C 272,
18.10.1995

N/0419/95 06.06.1995 TUKI YMPÄRISTÖN HUO
MIOON OTTAVAN TEKNOLOGIAN
KEHITTÄMISEEN

EYVL N:o C 272,
18.10.1995

N/0263/95
IP(95)562

07.06.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI
 (7 DIREKTIIVIN 7 ARTIKLAN) 
DAMEN SHIPYARDS LTD:LLE

EYVL N:o C 343,
21.12.1995

N/0325/95 27.06.1995 POHJOIS-HOLLANNIN
KEHITTÄMISJÄRJESTELMÄ

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

N/0457/95 05.07.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI DAMENILLE
(JEMEN)

EYVL N:o C 343,
21.12.1995

N/0363/95 05.09.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI
TOK-OCE-HANKKEELLE

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0655/95 12.09.1995 SIANTEURASTUSLINJAN
AUTOMATISOINTI: STORK-YHTIÖN
JA TUTKIMUS-LAITOSTEN VÄLISEN
YHTEISTYÖN EDISTÄMINEN

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

NN/099/95 04.10.1995 TUKI TYÖPAIKKOJEN LUOMISEEN
FLEVOLANDIN ALUEELLA

N/0629/95 31.10.1995 LAIVARAKENNUSTUKI
HOLLANTILAISILLE TELAKOILLE

N/0674/95 31.10.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI DAMENILLE

N/0759/95 06.11.1995 TUKITOIMENPITEET ENERGIA-ALAN
UUDEN JÄRJESTELMÄN HYVÄKSI
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N/0682/95 16.11.1995 TOIMENPITEET YMPÄRISTÖN
ALALLA IMZ-KOEHANKKEEN
HYVÄKSI (ARNHEIM-NOORD)

N/0762/95 16.11.1995 KIC-HANKE

N/0841/95 21.11.1995 TOIMENPITEET MERIALAN
TEOLLISUUDEN HYVÄKSI

N/0850/95 21.11.1995 TOIMENPITEET TUTKIMUS-
HENKILÖKUNNAN KULUJEN
PIENENTÄMISEKSI

N/0936/95
IP(95)1207

29.11.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI

N/760/95
IP(95)1446

20.12.1995 ENERGIANKULUTUSVERO

Portugali

N/0656/94 13.01.1995 SIRA-TUKIJÄRJESTELMÄ (AZORIT)

E/0019/94
IP(95)39

17.01.1995 MADEIRAN VAPAA-ALUE

N/0759/94 16.02.1995 SIR - SISTEMA DE INCENTIVOS
REGIONAIS

N/0232/95
IP(95)399

26.04.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI

N/0375/95
IP(95)564

07.06.1995 PK-YRITYSTEN VERO-HELPOTUKSET EYVL N:o C 295,
10.11.1995

N/0096/95 21.06.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI
LISNAVELLE

N/0441/95 11.07.1995 TOIMENPITEET PIENTEN JA
KESKISUURTEN YRITYSTEN
HYVÄKSI

EYVL N:o C 290,
01.11.1995

N/0686/95
IP(95)1076

04.10.1995 YKSITYISTÄMISEEN LIITTYVÄT
TOIMENPITEET CNP:N HYVÄKSI 

N/0823/95 06.12.1995 TUET PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN
HYVÄKSI (MADEIRA)

N/0657/94 20.12.1995 AUTOTEOLLISUUSALAN TUKI DAF
TRUCKS NV 
-YRITYKSELLE

N/0760/95 20.12.1995 TUKITOIMENPITEET ENERGIAN JA
KASVIHUONE-VILJELYN HYVÄKSI

N/0943/95 20.12.1995 LAIVANRAKENNUSTUKI
TUGBOATILLE
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Yhdistynyt Kuningaskunta

N/0648/94 13.01.1995 TYÖPAJOJEN UUDISTAMIS-HANKE
[HARLESDEN CITY CHALLENGE]

N/0246/94
IP(95)75

01.02.1995 SCOTTISH ENTERPRISEN
INTERNATIONAL DRILLING AND
DOWNHOLE TECHNOLOGY
CENTERILLE [IDDTC] MYÖNTÄMÄ
TUKI (ABERDEEN, SKOTLANTI)

EYVL N:o C 058,
08.03.1995

NN/134/94
IP(95)75

01.02.1995 GRAMPIAN REGIONAL COUNCILIN
IDDTC:LLE MYÖNTÄMÄ TUKI
(ABERDEEN, SKOTLANTI)

EYVL N:o C 058,
08.03.1995

N/0749/94 14.02.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI:
SMART & SPUR (1995 - 1998)

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0003/95 14.02.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI:
OSO OIL AND GAS 

EYVL N:o C 265,
12.10.1995

N/0061/95 28.02.1995 YRITYSTEN STRATEGINEN
KEHITTÄMINEN

N/0085/95 28.02.1995 HIGHLAND OPPORTUNITY LTD

N/0028/95 13.03.1995 HIGHLAND PROSPECT LTD EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/0032/95 13.03.1995 JOUSTAVAN AVUSTUKSEN
JÄRJESTELMÄ YRITYSTOIMIN-NAN
KEHITTÄMISEKSI JA
LAAJENTAMISEKSI (WANSBECK)

EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/0129/95 21.03.1995 CARDIFFIN LAHDEN KEHITYSYHTIÖ EYVL N:o C 266,
13.10.1995

N/0120/95 03.04.1995 DIAGNOSOINTI- JA KONSUL-
TOINTIJÄRJESTELMÄ (SKOTLANTI)

EYVL N:o C 267,
14.10.1995

N/0220/95 03.04.1995 ALOITE YRITYSTEN TUKEMISEKSI
(HAMILTON)

N/0016/95
IP(95)352

04.04.1995 INVESTOINTITUKI A&P APPLEDORE -
TELAKALLE (TYNE) 

EYVL N:o C 295,
10.11.1995

N/0031/95 03.05.1995 SINGLE REGENERATIONIN
TALOUSARVIO

N/0088/95 03.05.1995 BRITISH NATIONAL SPACE CENTRE EYVL N:o C 272,
18.10.1995

N/0311/95 03.05.1995 TUET PK-YRITYSTEN
YMPÄRISTÖNSUOJELUA JA
ENERGIANSÄÄSTÖÄ KOSKEVAAN
NEUVONTAAN

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

NN/023/95 10.05.1995 RAHOITUSTUKI PIENYRITYSTEN
HYVÄKSI (WANSBECK)

EYVL N:o C 272,
18.10.1995
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N/0366/95 27.06.1995 TUKI MARKKINOINNIN
KEHITTÄMISEEN (POHJOIS-IRLANTI)

EYVL N:o C 272,
18.10.1995

N/0237/95 06.07.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI:
INNOVAATIOIDEN
LUOTTOJÄRJESTELMÄ (SKOTLANTI)

N/0364/95 06.07.1995 ENERGIATEHOKKUUTTA EDISTÄVÄ
OHJELMA

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0142/95 19.07.1995 LAIVANRAKENNUSTUET

NN/092/95 26.07.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMIS-TUKI:
COMPETE-OHJELMA (AIKAISEMMIN
NIMELTÄÄN "IRTU")

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0449/95 01.08.1995 SPUR-OHJELMAN TUEN MÄÄRÄN
LISÄÄMINEN

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0213/95 05.09.1995 TUET PK-YRITYSTEN HYVÄKSI
(ENGLANTI, SKOTLANTI, WALES)

EYVL N:o C 335,
13.12.1995

N/0583/95 05.09.1995 HUIPPUTEKNOLOGIAN OHJELMAT EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0585/95 05.09.1995 LINK-ALOITE EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0584/95 05.09.1995 EUREKA-ALOITE EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0586/95 05.09.1995 YLEISET TEOLLISET
YHTEISTYÖHANKKEET [GICP]

EYVL N:o C 324,
05.12.1995

N/0601/95 05.09.1995 HAMILTONIN
RISKIPÄÄOMARAHASTO

NN/098/94 20.09.1995 MAASEUDUN KEHITTÄ-MISESTÄ
VASTAAVAN KOMISSION
AVUSTUKSET

EYVL N:o C 335,
13.12.1995

N/0665/95 02.10 1995 TEOLLISUUSALUEEN LUOMINEN
TYNE-JOEN ALUEELLE

N/0661/95
IP(95)1208

31.10.1995 TERÄSTEOLLISUUSTUKI [EHTYYN
KUULUMATTOMAT] STERLING
TUBES LTD:LLE

N/0839/95 06.11.1995 TUKI MARKKINOINNIN
EDISTÄMISEEN

N/0144/95 04.12.1995 RAHOITUSTUKI CLEVELANDIN
ALUEEN PERUSRAKENTEISIIN

Ruotsi

N/0165/95
IP(95)252

14.03.1995 TOIMENPITEET TYÖLLISYYDEN
EDISTÄMISEKSI

EYVL N:o C 290,
01.11.1995
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N/0126/95 03.04.1995 TEOLLISEN KEHITYKSEN OHJELMA
ALUEPOLIITTISESTI ETUSIJALLA
OLEVILLA ALUEILLA

EYVL N:o C 267,
14.10.1995

N/0460/95 04.08.1995 INVESTOINTI YMPÄRISTÖN
HUOMIOON OTTAVIEN TUOTTEIDEN
KEHITTÄMISEEN

EYVL N:o C 318,
29.11.1995

N/0544/95 04.08.1995 TOIMENPITEET PK-YRITYSTEN
HYVÄKSI

EYVL N:o C 318,
29.11.1995

N/0664/95
IP(95)1012

20.09.1995 TUKI TURVEALALLA
H'RJEDALENS MINERAL AB:LLE

EYVL N:o C 298,
11.11.1995

N/0370/95 04.10.1995 LAIVANRAKENNUSTEOLLI-
SUUDEN RAHOITUSLUOTTO

3. Tapaukset, joissa komissio on aloittanut 93 artiklan 2 kohdassa määrätyn
menettelyn tai laajentanut jo aloitettua menettelyä

Saksa

C/0004/94
IP(95)84

01.02.1995 Kemian alan tuki BSL
Olefinverbundille (Buna, Sow, Leuna)
Thüringen

EYVL N:o C 227,
01.09.1995

N/0412/94
IP(95)77

01.02.1995 Koneenrakennusalan tuki
Maschinenfabrik Sangerhauserille
(Sachsen-Anhalt)

EYVL N:o C 262,
07.10.1995

NN/050/94
IP(95)255

14.03.1995 Koneenrakennusalan tuki Sket
Schwermaschinenbau Magdeburg
GMbH:lle

EYVL N:o C 215,
19.08.1995

E/0005/94
IP(95)260

14.03.1995 Sachsen-Anhaltin myöntämiä
valtiontakuita koskevat suuntaviivat

EYVL N:o C 242,
19.09.1995

E/0006/94
IP(95)260

14.03.1995 Nieder-Sachsenin myöntämiä
valtiontakuita koskevat suuntaviivat

EYVL N:o C 242,
19.09.1995

E/0007/94
IP(95)260

14.03.1995 Nordrhein-Westfalenin myöntämiä
valtiontakuita koskevat suuntaviivat

EYVL N:o C 242,
19.09.1995

E/0008/94
IP(95)260

14.03.1995 Rheinland-Pfalzin myöntämiä
valtiontakuita koskevat suuntaviivat

EYVL N:o C 242,
19.09.1995

E/0009/94
IP(95)260

14.03.1994 Baijerin myöntämiä valtiontakuita
koskevat suuntaviivat

EYVL N:o C 242,
19.09.1995

E/0013/94
IP(95)260

14.03.1995 Bremenin myöntämiä valtiontakuita
koskevat suuntaviivat

EYVL N:o C 242,
19.09.1995
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E/0014/94
IP(95)260

14.03.1995 Mecklenburg-Vorpommernin
myöntämiä valtiontakuita koskevat
suuntaviivat

EYVL N:o C 242,
19.09.1995

E/0015/94
IP(95)260

14.03.1995 Schleswig-Holsteinin myöntämiä
valtiontakuita koskevat suuntaviivat

EYVL N:o C 242,
19.09.1995

E/0016/94
IP(95)260

14.03.1995 Sachsenin myöntämiä valtiontakuita
koskevat suuntaviivat

EYVL N:o C 242,
19.09.1995

N/0682/93 12.04.1995 Saarlandin valtiontakuuohjelma EYVL N:o C 294,
09.11.1995

NN/059/95
IP(95)507

23.05.1995 Ilmailualan tuki ASL Lemwerderille EYVL N:o C 295,
10.11.1995

NN/002/95
IP(95)567

07.06.1995 Kemian alan tuki Sächsische
Olefinwerkelle (Thüringen)

EYVL N:o C 203,
08.08.1995

NN/003/95
IP(95)567

07.06.1995 Kemian alan tuki Buna GmbH:lle EYVL N:o C 203,
08.08.1995

C/0004/94
C/0061 ja
0062/94

07.06.1995 Kemian alan tuki BSL
Olefinverbundille (Buna, Sow, Leuna
(Thüringen)

EYVL N:o C 203,
08.08.1995

NN/056/94
N/0467/95
IP(95)567

N/0353/95 05.07.1995 Tuki Glunz AG -nimiselle
lastulevyvalmistajalle

EYVL N:o C 295,
10.11.1995

N/0076/95 31.10.1995 Brandenburgin osavaltion puolalaisia
investointihankkeita koskevat
toimenpiteet

NN/69/94
IP(95)1392

13.12.1995 Tuki Gildemeister AG -nimiselle
työstökoneiden valmistajalle

NN7067/95 20.12.1995 Lastulevyalan tuki Bestwood E.F.
Kinder GmbH:lle

NN/072/95 20.12.1995 Tuki jätteiden kierrätykseen

Itävalta

N/0317/95 31.10.1995 ERP-kansainvälistymisohjelma

N70320/95 31.10.1995 ERP- Itä-Eurooppa-ohjelma

NN/169/95
IP(95)1443

20.12.1995 Tuki Head Tyrolia Mares -nimisille
urheiluvälineiden valmistajalle
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Espanja

NN/14/94 11.01.1995 Tuki Suzuki Santana Motor -nimiselle
moottoriajoneuvojen valmistajalle

EYVL N:o C 144,
10.06.1995

NN/032/94 11.01.1995 Tuki Suzuki -nimiselle moottoriajoneuvojen
valmistajalle

EYVL N:o C 144,
10.06.1995

NN/121/94 14.02.1995 Terästeollisuuden tuki (EHTY ja EHTY:n
ulkopuolinen) Tubacexille

EYVL N:o C 282,
26.10.1995

N/0222/95
IP(95)433

13.06.1995 Tuki Seat-nimiselle moottoriajoneuvojen
valmistajalle

EYVL N:o C 237,
12.09.1995

NN/063/94
IP(95)433

13.06.1995 Tuki Seatille EYVL N:o C 237,
12.09.1995

E/0016/95
IP(95)1007

20.09.1995 Moottoriajoneuvoteollisuudelle
myönnettävää valtion tukea koskeva EY:n
puiteohjelma

EYVL N:o C 304,
15.11.1995

NN/143/95
IP(95)1255

14.11.1995 Tuki keramiikan alalla Alvarezille (Vigo)

N70941/95
IP(95)1447

20.12.1995 Tuki Los Astilleros Publicos Espanolesille

Ranska

NN/111/93
IP(95)112

08.02.1995 ja
21.06.1995

Tuki purjelaivojen rakentamiseen EYVL N:o C 279,
25.10.1995

NN/052/95 12.04.1995 Taloudellinen tuki rahoitusalalla Crédit
Lyonnaisin tervehdyttämiseen

EYVL N:o C 121,
17.05.1995

NN/045/95
IP(95)400

26.04.1995 Synteettikuitualan tuki Beaulieu-konsernille
(Nord-Pas de Calais)

EYVL N:o C 284,
28.10.1995

Kreikka

C/0002/88
IP(95)1250

14.11.1995 Heracles General Cement Co:n pääoman
lisäys

Italia

NN/009/95
IP(95)129

14.02.1995 Tuki Bredafucine Meridionalille: Manoir
Industries -yrityksen tekemä valitus

EYVL N:o C 93,
08.11.1995

NN/059/94
IP(95)357

04.04.1995 Kenkäteollisuuden alan tuki
työvoimakustannuksista vapauttamiseksi

EYVL N:o C 271,
17.10.1995
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NN/093/94
IP(95)506

23.05.1995 Muovipusseista ja polyeteenin
valmistuksesta ja kaupan pitämisestä
perittävät verot

EYVL N:o C 290,
01.11.1995

NN/046/95 20.12.1995 Tuki Enirisorselle

4. Tapaukset, joissa komissio on aloittanut päätöksen 91/3855/EHTY 6 artiklan 4
kohdassa määrätyn menettelyn tai on laajentanut jo aloitettua menettelyä

Saksa

NN/137/94
IP(95)38

17.01. 1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI
WERKSTOFF-UNION GMBH:LLE
(LIPPENDORF)

EYVL N:o C 283,
27.10.1995

N/0775/ 94
IP(95)37

17.01. 1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI
REINWALD RECYCLING GMBH:LLE

EYVL N:o C 271,
17.10.1995

N/0776/94
IP(95)37

17.01. 1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI
HANSA CHEMIE ABBRUCH UND
RECYCLING GMBH:LLE

EYVL N:o C 271,
17.10.1995

N/0777/94
IP(95)95

14.02. 1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI
WALZWERK ILSENBURG GMBH:LLE

EYVL N:o C 289,
31.10.1995

NN/083/95
IP(95)780

19.07. 1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI NEUE
MAXHÜTTE STAHLWERKE
GMBH:LLE

EYVL N:o C 312,
23.11.1995

Espanja

NN/121/94 14.02.1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI (EHTY
JA EHTY:ÖÖN KUULUMATTOMAT)
TUBACEXILLE

EYVL N:o C 282,
26.10.1995

 Kreikka

N/0167/95
IP(95)504

23.05.1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI
HALYVOURGIA THESSALIAS SA:LLE

EYVL N:o C 284,
28.10.1995

 Irlanti

N/0219/95
IP(95)355

04.04. 1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI
IRISH STEELILLE
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 Italia

NN/047/95 05.07.1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI FALK
ACCIAIERIE DI BOLZANOLLE

EYVL N:o C 344,
22.12.1995

N/0777/95
IP(95)1304

29.11. 1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI
FERRIERA ACCIAEIRIA CASILINA
SPA:LLE

N/0780/95
IP(95)1304

29.11.1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI
ACCIAIERIA DEL SUDILLE

N/0790/95
IP(95)1304

29.11. 1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI 
O.L.S. SPA:LLE

N/0791/95
IP(95)1304

29.11. 1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI
MONTIFER SRL:LLE

N/0793/95
IP(95)1304

29.11.1995 TERÄSTEOLISUUSALAN TUKI
MOCCIA IRME SPA:LLE

N/0794/95
IP(95)1304

29.11. 1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI MINI
ACCIAIERIA ODOLESE SPA:LLE

5. Tapaukset, joissa komissio on saanut päätökseen EY:n perustamissopimuksen 93
artiklan 2 kohdassa määrätyn menettelyn

Saksa
 

C/0028/93
IP(95)82

01.02.1995 TEKSTIILIALAN TUKI NINO AG
NORDHORNILLE

EYVL N:o C 327,
07.12.1995

C/0029/93
IP(95)258

14.05.1995 ALUMIINIALAN TUKI GIESSEREI
VILINGEN GMBH:LLE

C/0004/94
C/0061/94
C/0062/94
IP(95)567

07.06.1995 KEMIAN ALAN TUKI BSL
OLEFINVERBUNDILLE (BUNA, SOW,
LEUNA) [THA]

EYVL N:o C 203,
08.08.1995

C/0004/93
IP(95)1006

20.9.1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI
(EHTY:ÖÖN KUULUMATTOMAT) FA.
BERG SPEZIALROHRILLE

C/0032/94
IP(95)1140

18.10.1995 TOIMENPITEET COLZAN ÖLJY-
METYYLIESTERIKOELAITOK-SEN
PERUSTAMISEKSI

Belgia

C/0022/94
IP(95)401 26.04.1995 TEKOKUITUALAN TUKI DS PROFIL BVBA:LLE (FLANDERI) EYVL
N:o C 263,
10.10.1995
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Espanja

C/0037/94 26.07.1995 MOOTTORIALAN TUKI GUASCOR SA:LLE EVYL C N:o C 313,
24.11.1995
C/0034/95
IP(95)769 31.10.1995 AUTOTEOLLISUUSALAN TUKI SEATILLE

Ranska

C/0020/94
IP(95)85 01.02.1995 KAAVOITUSTUET KIMBERLEY-YHTIÖN SIJOITTAMISEKSI
TOUL/VILLEY ST ETIENNEEN (MEURTHE ET MOSELLE) EYVL N:o C 283,
27.10.1995
C/0043/93
IP(95)358 04.04.1995 KIRJAPAINOALAN TUKI AVENIR GRAPHIQUELLE EYVL N:o C
309,
21.11.1995
C/0026/95
IP(95)829 26.07.1995 PANKKIALAN RAHOITUSTUKI-TOIMET: CREDIT LYONNAIS’N
SANEERAUSEYVL N:o L 308,
21.12.1995

Kreikka

C/0010/94 31.10.1995 TUKI NEORION-TELAKALLE:
SAATAVISTA LUOPUMINEN 16,5
MILJARDIN DR:N OSALTA

Italia

C/0033/94
IP(95)86

01.02.1995 PAPERIALAN TUKI CARTIERE DEL
GARDA SPA:LLE

EYVL N:o C 294,
09.11.1995

C/0034/92
IP(95)187§

01.03.1995 SOSIAALIMAKSUJEN VÄHEN-
NYSTOIMENPITEIDEN UUDEL-
LEENRAHOITUS MEZZO-GIORNOSSA

EYVL N:o C 265, 
08.11.1995

C/0006/92
IP(95)256

14.03.1995 METALLIRAKENNUKSEN ALAN TUKI
PÄÄOMAOSUUKSIIN CMF SUD SPA:LLE
JA CMF CPA:LLE

EYVL N:o C 120,
16.05.1995

C/0035/92
IP(95)385

12.04.1995 TALOUSTOIMIEN KEHITYKSEEN JA
KANSAINVÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN
LIITTYVÄ LAKI 19/91 

EYVL N:o C 264,
07.11.1995

C/0039/94
IP(95)568

07.06.1995 INSINÖÖRITAIDON, SIVIILI-JA
TEOLLISUUSRAKENTAMISALAN TUKI
IRITECNA SPA:LLE

EYVL N:o C 300,
13.12.1995

C/0013/94
IP(95)620

21.06.1995 LANNOITEALAN TUKI ENICHEM
AGRICOLTURALLE

EYVL N:o L 28,
6.2.1996

C/0017/94
IP(95)621

21.06.1995 ILVAN SOVELTAMISTAPAUS: LAKI
181/89

EYVL N:o C 309,
30.11.1995
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6. Tapaukset, joissa komissio on saanut päätökseen päätöksen 91/3855/EHTY
artiklan 6 kohdassa 4 määrätyn menettelyn

Saksa

C/0046/93
IP(95)83

01.02.1995 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISALAN TUKI
GEORGSMARIENHÜTTE GMBH:LLE
(ALA-SAKSI)

EYVL N:o C 257,
27.10.1995

C/0029/94
IP(95)194

01.03.1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI EKO
STAHL GMBH:LLE

EYVL N:o C 294,
09.11.1995

C/0028/94
IP(95)1215

31.10.1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI
HAMBURGER STAHLWERKE GMBH:LLE
(HAMPURI)

7. Tapaukset, joissa komissio on tehnyt EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2
kohdassa määrätyn ehdollisen sopimuksen

Saksa 

C/0004/94
C/0061/94
C/0062/94
IP(95)1189

08.11.1995 KEMIAN ALAN TUKI BSL
OLEFINVERBUNDILLE (BUNA; SOW;
LEUNA) [THA]

Ranska

C/0026/95
IP(95)829

26.07.1995 PANKKIALAN RAHOITUS-TUKITOIMET:
CREDIT LYONNAIS’N SANEERAUS

EYVL N:o L 308,
21.12.1995

Italia

C/0013/94
IP(95)620

29.06.1995 LANNOITEALAN TUKI ENICHEM
AGRICOLTURALLE

C/0039/94
IP(95)568

07.06.1995 INSINÖÖRITAIDON, SIVIILI- JA
TEOLLISUUSRAKENTAMISALAN TUKI
IRITECNA SPA:LLE

EYVL N:o C 300, 
13.12.1995

Espanja

C/0034/95
IP(95)1188

31.10.1995 AUTOTEOLLISUUSALAN TUKI
SEATILLE
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8. Tapaukset, joissa komissio on päätynyt EY:n perustamisopimuksen 93 artiklan
2 kohdassa määrättyyn kielteiseen tai osittain kielteiseen päätökseen

Belgia

C/0036/93
IP(95)1086

04.10.1995 REKKA-AUTOALAN TUKI DAF TRUCKS
NV:LLE

 
Espanja

C/0025/93
IP(95)257

14.03.1995 VALIMOALAN TUKI PIEZAS Y RODAJES
SA:LLE (PYRSA)

EYVL N:o L 257,
27.10.1995

C/0044/95
IP(95)1442

21.12.1995 AUTOTEOLLISUUSALAN TUEN
PUITTEET

Kreikka

C/0001/92
IP(95)193 01.03.1995 FARMASIA-ALAN TUOTTEET EYVL N:o L 265,
08.11.1995

Alankomaat

C/0038/93
IP(95)1086

04.10.1995 REKKA-AUTOALAN TUKI DAF TRUCKS
NV:LLE JA VAN DOORNE DAFILLE

Ranska

C/0016/93 17.01.1995 TEKOKUITUALAN TUKI ALLIED
SIGNAL FIBERS EUROPE SA:LLE
(MEURTHE-ET-MOSELLE)

EYVL N:o L 159,
11.07.1995

9. Tapaukset, joissa komissio on tehnyt päätöksen 3855/91/EHTY 6 artiklan 4
kohdassa määrätyn kielteisen tai osittain kielteisen päätöksen

Saksa

C/0042/94
IP(95)359

04.04.1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI
NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE
GMBH:LLE

C/0055/94
IP(95)1137

18.10.1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI
NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE
GMBH:LLE (SULZBACH-
ROSENBERG; BAIJERI)

C/0028/94
IP(95)1215

31.10.1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI
HAMBURGER STAHLWERKE
GMBH:LLE (HAMPURI)
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10. Tapaukset, joissa komissio on ehdottanut aiheellisia toimenpiteitä EY:n 
perustamissopimuksen 93 artiklan 1 kohdan nojalla

Saksa

E/0003/95 01.03.1995 BADEN-WÜRTTEMBERGIN
OSAVALTION TALOUDEN
EDISTÄMISOHJELMA:
VALTIONTAKAUKSIEN
MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT
SUUNTAVIIVAT

E/0004/95 01.03.1995 BADEN-WÜRTTEMBERGIN
OSAVALTION TALOUDEN-
EDISTÄMISOHJELMA:
LUOTONANTOA JA YRITYS-TEN
LIKVIDITEETTIÄ VAHVISTAVIA
VALTION-TAKAUKSIA KOSKEVAT
SUUNTAVIIVAT 

E/0005/95 14.03.1995 HAMPURIN OSAVALTION
VALTIONTAKAUKSIEN
MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT
SUUNTAVIIVAT

Itävalta

N/837/95 29.11.1995 ENNSHAFENIN ALUEELLISEN
KEHITYSVYÖHYKKEEN TEKNINEN
VIIMEISTELY

Espanja

N/463/94 26.07.1995 AIHEELLISET TOIMENPITEET
CARTE ESPAGNOLEA KOH-
TAAN: ALUEELLISET TUET

E/12/91 04.10.1995 UUSIUTUVIA ENERGIAVAROJA
KOSKEVA KANSALLINEN OHJELMA

11. Tapaukset, joissa komissio on ottanut yhteyttä neuvostoon EHTY-sopimuksen 95
artiklan nojalla

Itävalta

N/0095/95 04.10.1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI
VOEST ALPINE ERZBERG
GMBH:LLE
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Irlanti

C/0022/95
IP(95)1101

11.10.1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN
TUKI IRISH STEELILLE

12. Tapaukset, joissa komissio neuvoston puoltavan lausunnon saatuaan on tehnyt
päätöksensä EHTY-sopimuksen 95 artiklan nojalla

Itävalta

N/0095/95
IP(95)1305

29.11.1995 TUKI VOEST ALPINE ERZBERG
GMBH:LLE

 

13. Muut komission päätökset

Saksa

C/0011/89 01.02.1995 HAMPURIN KAUPUNGIN
MYÖNTÄMÄT TUET (Päätöksen
peruuttaminen)

EYVL N:o C 251,
27.09.1995

NN/113/94
IP(95)1015

20.09.1995 VIRANOMAISILLE
MYÖNNETTÄVÄN JÄTEHUOLTOA
KOSKEVAN RAHOITUSTUEN
SUUNTAVIIVAT

(92§1 ei sovellettavissa)

C/0062/91
IP(95)1187

31.10.1995 AUTOTEOLLISUUSALAN TUKI
VOLKSWAGEN AG:LLE (SAKSI,
THÜRINGEN)

(väliaikainen päätös)

E/0020/94 29.11.1995 OPTISEN ALAN TUKI CARL ZEISS
JENALLE

(luokittelu)

Itävalta

N/316/95 12.09.1995 ERP-INFRASTRUKTUURI-OHJELMA (92§1 ei sovellettavissa)

Tanska

N/0763/94
IP(95)349

04.04.1995 SÄHKÖNJAKELUA KOSKEVAN
LAIN MUUTTA-MINEN

(92§1 ei sovellettavissa)
EYVL N:o C 267,
14.10.1995

N/0393/95 20.12.1995 TUETTUJA VUOKRATALOJA 
KOSKEVAT TOIMENPITEET

(92§1 ei sovellettavissa)

N/0539/95
IP(95)1326

29.11.1995 PARISTOJA JA AKKUJA
KOSKEVAT TUKITOIMEN-PITEET

(92§1 ei sovellettavissa)
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Espanja

C/0044/95
IP(95)1442

20.12.1995 AUTOTEOLLISUUSALAN TUKIA
KOSKEVA YHTEISÖN KEHYS

(ilmoitusvelvollisuus)

Ranska

NN/135/92
IP(95)111

08.02.1995 RANSKAN POSTILAITOKSEN
KILPAILUTOIMET

EVYL N:o C 262 ,
07.10.1995
(92§1 ei sovellettavissa)

Italia

N/477/94
IP(95)560

07.06.1995 TERÄSTEOLLISUUSALAN TUKI
(AOSTANLAAKSON
AUTONOMINEN ALUE)

(92§1 ei sovellettavissa)

Alankomaat

NN/093/95
IP(95)1254

14.11.1995 ROMUAUTOJEN EKOLOGINEN
KÄSITTELY

(92§1 ei sovellettavissa)

Yhdistynyt kuningaskunta

N/0721/95
IP(95)1077

04.10.1995 LAIVANRAKENNUSALAN TUKI
MCTAY MARINELLE

(92§1 ei sovellettavissa)

14. Yhteisön tuomioistuinten tuomiot

a) Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

Tapaus Osapuolet Pvm Julkaisu

T-490/93 Bremer Vulkan Verbund vastaan
komissio

23.02.95 Kok. II-469

T-488/93 Hanseatische Industrie-Beteiligungen
GmbH vastaan komissio

23.02.95 Kok. II-479

T-442/93 Association des amidonneries de
céréales de la CEE (AAC) ja muut
vastaan komissio

27.04.95

T-435/93 Association of Sorbitol Producers
within the EC (ASPEC) ja muut
vastaan komissio

27.04.95

T-471/93 Tiercé Ladbroke SA vastaan 
komissio

18.09.95  

T-95/94 Chambre syndicale nationale des
entreprises de transport de fond et
valeurs (Sytraval) vastaan komissio

28.09.95
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b) Yhteisön tuomioistuin

Tapaus Osapuolet Pvm Julkaisu

C-135/93 Espanjan kuningaskunta vastaan
komissio

29.06.95

C - Luettelo valtion tuista muilla aloilla

1. Maatalouden alalla

1.1. Tapaukset, joita komissio ei vastusta

Itävalta

27.7.1995 TUET METSÄTALOUDEN TOIMENPITEISIIN
MAATALOUDESSA

3.8.1995 TOIMENPITEET MAATALOUDEN LUOTTOJEN ALALLA

16.8.1995 OHJAAVAN JA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN
JÄRJESTELMÄT

22.8.1995 ERP-OHJELMA MAATALOUSALAN HYVÄKSI

22.8.1995 SALZBURG: TOIMENPITEET METSIEN KUOLEMISEN
TORJUMISEKSI

28.11.1995 ALA-ITÄVALTA: INVESTOINNIT MAATALOUSALALLA

7.12.1995 TUOTANTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET

7.12.1995 TOIMENPITEET VIINIALAN HYVÄKSI VUOSINA 1995 -
1997

11.12.1995 LAATUTUOTANTO

Belgia

31.3.1995 ASETUS INVESTOINNISTA MAATALOUDEN ALALLA EYVL N:o C 93,
27.7.1995

14.6.1995 HANKE VIHANNESTEN TUOTTAMISEKSI

8.11.1995 VLAAMSE REGIO: TUET KASVIHUONEVILJELYYN JA
ENDIIVIEN VILJELYYN ERIKOISTUNEILLE
YRITYKSILLE

Tanska

13.2.1995 TUET YMPÄRISTÖALAN INVESTOINNEILLE
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7.3.1995 MAATALOUSTUOTTEIDEN TUOTANNON JA
JALOSTUKSEN KEHITTÄMINEN

EYVL N:o C 38,
12.2.1995

20.3.1995 PERUNA-ALAN AMMATILLINEN RAHASTO

4.4.1995 MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTEIDEN KEHITTÄMINEN

24.8.1995 TOIMENPITEET NUORTEN MAANVILJELIJÖIDEN
HYVÄKSI

30.8.1995 TUET MAATALOUDEN RAKENTEILLE JA
LUONNONMUKAISELLE MAATALOUDELLE

30.8.1995 TUET MAATALOUDEN RAKENTEILLE JA
LUONNONMUKAISELLE MAATALOUDELLE

4.11.1995 EKOLOGISIIN TAVOITTEISIIN PYRKIVÄN VILJELYN
KEHITTÄMINEN

7.12.1995 TUET TORJUNTA-AINEILLE JA TORJUNTA-AINEVEROT

Saksa

23.1.1995 THÜRINGEN: TOIMENPITEET MAATALOUSKONEIDEN
KÄYTTÄMISEKSI

EYVL N:o C 251,
27.9.1995

3.2.1995 SACHSEN: OHJELMA MAATALOUDEN PARANTAMISEKSI EYVL N:o C 251,
27.9.1995

14.3.1995 THÜRINGEN: TOIMENPITEET
METSÄTALOUSTUOTTEIDEN TUOTANNON JA KÄYTÖN
HYVÄKSI

EYVL N:o C 251,
27.9.1995

16.3.1995 SAKSI: LUONNONSUOJELU- JA
MAISEMANSÄILYTTÄMISTOIMIEN EDISTÄMINEN

EYVL N:o C 251,
27.9.1995

20.3.1995 THÜRINGEN: TOIMENPITEET MARKKINOIDEN
UUDELLEEN RAKENTAMISEN JA MODERNISOINNIN
HYVÄKSI

20.3.1995 BAIJERI: TUKI MAATALOUSALAN RAKENTEIDEN
KEHITTÄMISEEN

EYVL N:o C 251,
27.9.1995

28.3.1995 BADEN-WÜRTTENBERG: TOIMENPITEET
VIINIRYPÄLEIDEN SAIRAUKSIA VASTAAN

4.4.1995 RHEINLAND-PFALZ: ALFTERIN KUNNASSA TOIMIVALLE
"WURSTWARENFABRIK JOSEF KALNIK" -TEHTAALLE
MYÖNNETTÄVÄT TUET

EYVL N:o C 251,
27.9.1995

6.4.1995 BRANDENBURG: TUKI MAATALOUSTUOTTEIDEN
TUOTANTOON 

20.4.1995 THÜRINGEN: TOIMENPITEET MAA- JA
KASVIANALYYSIKUSTANNUSTEN VÄHENTÄMISEKSI

EYVL N:o C 343,
21.12.1995

26.4.1995 SCHLESWIG-HOLSTEIN: TOIMENPITEET UUSIUTUVIEN
RAAKA-AINEIDEN HYÖDYNTÄMISEKSI

EYVL N:o C 343,
21.12.1995
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17.5.1995 TOIMENPITEET LUONNONMULLISTUSTEN VUOKSI
VAIKEUKSIIN JOUTUNEIDEN YRITYSTEN HYVÄKSI

23.5.1995 BRANDENBURG: TOIMENPITEET PERUNAN HYVÄKSI

29.5.1995 MECKLENBURG-ETU-POMMERI: TOIMENPITEET
MAATALOUSTILOJEN HYVÄKSI

29.5.1995 BAIJERI: TOIMENPITEET LIHAN SAATAVUUDEN
TAKAAMISEKSI

31.5.1995 SACHSEN-ANHALT: TOIMENPITEET HUMALAN UUSIIN
LAJIKKEISIIN SIIRTYMISEKSI

8.6.1995 SAKSI: TOIMENPITEET METSÄNSUOJELUN HYVÄKSI

9.6.1995 ALA-SAKSI: TEURASTAMON UUDISTAMINEN

9.6.1995 BADEN-WÜRTTENBERG: TOIMENPITEET RAPSIÖLJYN
HYVÄKSI

5.7.1995 BRANDENBURG: MAATALOUDEN RAKENTEIDEN
PARANTAMINEN

5.7.1995 SACHSEN-ANHALT: TOIMENPITEET
LUONNONMULLISTUKSISTA KÄRSINEIDEN YRITYSTEN
HYVÄKSI

20.7.1995 THÜRINGEN: YHTEISÖN ALOITE LEADER II

26.7.1995 NORDRHEIN-WESTFALEN: METSÄTALOUDELLISET
TOIMENPITEET YKSITYISTEN OMISTAMISSA METSISSÄ

27.7.1995 SAKSI: TUET PERUNA-ALALLE

27.7.1995 SAKSI: TOIMENPITEET MAATALOUSKONEIDEN
KÄYTTÄMISEKSI

16.8.1995 BADEN-WÜRTTENBERG: OHJELMA MAATALOUDEN
RAKENTEIDEN TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI

21.8.1995 TUET MAATALOUDEN RAKENTEIDEN TEHOKKUUDEN
PARANTAMISEKSI

22.8.1995 SAKSI: KYLIEN KEHITTÄMINEN JA MAASEUDUN
RAKENTEIDEN PARANTAMINEN

6.9.1995 MECKLENBURG-ETU-POMMERI: TUET
PERUNANTUOTANTOON

18.9.1995 BAIJERI: TOIMENPITEET ELÄINTENKASVATUYHTIÖIDEN
HYVÄKSI

18.9.1995 SACHSEN-ANHALT: LEADER II -OHJELMA

21.9.1995 SACHSEN-ANHALT: TUKIEN MYÖNTÄMINEN
LUONNONSUOJELU- JA
MAISEMANSÄILYTTÄMISTOIMIEN HYVÄKSI

21.9.1995 NORDRHEIN-WESTFALEN: TUET TULVIEN
AIHEUTTAMIEN TUHOJEN KORJAAMISEEN
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25.9.1995 SACHSEN-ANFALT: TOIMENPITEET
MAATALOUSTUOTTEIDEN BIOLOGISEN VILJELYN
HYVÄKSI

26.9.1995 SAKSI: YLIMÄÄRÄISTEN TUKIEN MYÖNTÄMINEN
VAIKEUKSISSA OLEVILLE MAATALOUSALAN
PERHEYRITYKSILLE

28.9.1995 HESSEN: TOIMENPITEET SAASTUMISEN
VÄHENTÄMISEKSI MAATALOUDESSA

2.10.1995 MECKLENBURG-ETU-POMMERI:TOIMENPITEET
ELÄINTEN ULOSTEIDEN EKOLOGISEN VARASTOIMISEN
HYVÄKSI

4.10.1995 SAKSI: YMPÄRISTÖNSUOJELUN VAATIMUSTEN
MUKAISET MAATALOUDEN TUOTANTOMENETELMÄT

4.10.1995 MECKLENBURG-ETU-POMMERI: TUET HIEHOJEN
OSTAMISEEN

6.11.1995 ALA-SAKSI: TUKITOIMENPITEET
MAATALOUSTUOTTEIDEN MYYMISEN HYVÄKSI
KOEHANKKEIDEN YHTEYDESSÄ

21.11.1995 ALA-SAKSI: RAVINTOAPU POHJOISEN ALUEEN
LINNUILLE

21.11.1995 SACHSEN-ANHALT: MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPAN
PITÄMINEN

21.11.1995 BRANDENBURG: LEADER II -OHJELMA

21.11.1995 BREMEN: TOIMENPITEET YMPÄRISTÖNSUOJELULLISEN
MAASEUTUSUUNNITTELUN HYVÄKSI

28.11.1995 NORDRHEIN-WESTFALEN: TUKITOIMENPITEET
MAATALOUDEN HYVÄKSI

28.11.1995 TOIMENPITEET METSIEN HYVÄKSI

7.12.1995 SAARLAND: YKSITYISTEN MAATALOUSALAN
NEUVONTAJÄRJESTÖJEN EDISTÄMINEN

7.12.1995 ALA-SAKSI: PUHDISTUSLAITOKSEN RAKENTAMINEN
SÄILYKETEHTAALLE

7.12.1995 THÜRINGEN: TOIMENPITEET MAATALOUSTILOJEN
HYVÄKSI

Kreikka

21.3.1995 UUDENAIKAISTEN MENETELMIEN SOVELTAMINEN
KASVINSUOJELUSSA

8.5.1995 ELÄINTEN GEENIPERIMÄN PARANTAMINEN

8.5.1995 ALKUPERÄISEN GEENIPERIMÄN PARANTAMINEN JA
SUOJELEMINEN
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8.5.1995 SIITOSKARJUJEN VALVONTALAITOKSEN
RAKENTAMINEN

19.7.1995 KASVATUSYKSIKKÖJEN SIIRTÄMINEN JA UUSIEN
LAITOSTEN RAKENTAMINEN

20.7.1995 METSÄPALOJEN TORJUNTA

27.7.1995 VIINIVILJELMIEN RAKENTEIDEN PARANTAMINEN

22.8.1995 ALUEELLINEN TUKI KARJAN TERVEHDYTTÄMISEEN

24.8.1995 ALUEELLINEN TUKI SPERMAN OSTAMISEEN

24.8.1995 SPERMAN JA SIITOSUROSTEN OSTAMINEN

24.8.1995 MEHILÄISHOIDOSSA TARVITTAVISSA MÄNTYMETSISSÄ
ESIINTYVIEN TAUTIEN BIOLOGINEN TORJUNTA

29.8.1995 TUKI VUODEN 1994 TULIPALOISTA KÄRSINEILLE
MAATALOUSTILOILLE

29.8.1995 TAIMIEN TUOTANTO JA PITÄMINEN KAUPAN

Espanja

23.1.1995 CATALUÑA: TOIMENPITEET ÖLJYÄ TUOTTAVIEN
MYLLYJEN SAASTUTUKSEN POISTAMISEKSI

EYVL N:o C 251,
27.9.1995

13.2.1995 GALICIA: LA CORUNA, TUET TEKNOLOGIAN
KEHITTÄMISEEN

13.2.1995 MADRID: MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPAN
PITÄMINEN

EYVL N:o C 251,
27.9.1995

1.3.1995 MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPAN PITÄMINEN

20.3.1995 GALICIA: KONEIDEN JA LAITTEIDEN HANKKIMINEN
METSÄPALOJEN TORJUMISEKSI

EYVL N:o C 251,
27.9.1995

21.3.1995 CASTILLA-LEON: TOIMENPITEET PAKASTETTUJA
VIHREITÄ PAPUJA VILJELEVIEN VILJELIJÖIDEN
HYVÄKSI

24.3.1995 LA RIOJA: TUET KARJA-ALALLA

10.4.1995 GALICIA: TOIMENPITEET METSIEN KEHITTÄMISEKSI EYVL N:o C 343.
21.12.1995

12.4.1995 VALENCIA: TUKI SITRUSVILJELMIEN
TERVEHDYTTÄMISEEN

EYVL N:o C 343.
21.12.1995

17.5.1995 VALENCIA: TUET MAATALOUSTILOILLE

17.5.1995 GALICIA: TOIMENPITEET ALKUPERÄISEN NAUTARODUN
SUOJELEMISEKSI

17.5.1995 BASKIMAA: TOIMENPITEET MAATALOUSALAN
HYVÄKSI
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13.6.1995 EXTREMADURA: RAHOITUSTUET ELÄINLÄÄKÄRIN
AMMATIN HARJOITTAMISEEN

16.6.1995 ANDALUSIA: TOIMENPITEET
ELINTARVIKETEOLLISUUDEN HYVÄKSI

16.6.1995 TOIMENPITEET MAASEUDEN KEHITTÄMISEN HYVÄKSI

19.6.1995 KANARIAN SAARET: MAATALOUDEN RAKENTEIDEN
TEHOKKUUDEN PARANTAMINEN 

19.6.1995 TOIMENPITEET ELINTARVIKETEOLLISUUDEN
TUOTTEIDEN EDISTÄMISEN HYVÄKSI

26.6.1995 EXTREMADURA: TOIMENPITEET NAUTA-, LAMMAS- JA
VUOHIKARJAN HYVÄKSI

26.6.1995 EXTREMADURA: TUET ATRIASIN
(KASVINSUOJELUJÄRJESTÖ) HYVÄKSI

30.6.1995 EXTREMADURA: TUET KARJAKESKUSTEN
RAKENTAMISEEN

13.7.1995 CATALUÑA: TUET ELINTARVIKETEOLLISUUDELLE

28.7.1995 NAVARRA: TOIMENPITEET MAATALOUSTUOTTEIDEN
KAUPAN PITÄMISEN HYVÄKSI

31.7.1995 LEADER II -TUET

31.7.1995 ANDALUSIA: TUET METSÄTALOUDEN HYVÄKSI

3.8.1995 CASTILLA-LEON: HUMALAN UUSIIN LAJIKKEISIIN
SIIRTYMINEN 

3.8.1995 CASTILLA-LA MANCHA: TUET KARJANKASVATUKSEEN

3.8.1995 EXTREMADURA: TOIMENPITEET MAATALOUDEN
ALOJEN PERUSRAKENTEIDEN PARANTAMISEN HYVÄKSI

16.8.1995 TOIMENPITEET KUIVUUDEN VAIKUTUSTEN
KORJAAMISEKSI MAATALOUSTILOILLA

16.8.1995 KANARIAN SAARET: TOIMENPITEET BANAANIALAN
HYVÄKSI

28.9.1995 LA RIOJA: TOIMENPITEET MAATALOUSOSUUSKUNTIEN
HYVÄKSI

4.10.1995 MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPAN PITÄMISEN
PARANTAMINEN

4.10.1995 TOIMENPITEET KARJA-ALAN HYVÄKSI

4.10.1995 VALENCIA: MAATALOUSTILOJEN PARANTAMINEN

31.10.1995 GALICIA: TUET METSÄTALOUSYRITYKSILLE EYVL N:o C 19,
23.1.1995

6.11.1995 ANDALUSIA: OHJELMA ELINTARVIKETEOLLISUUDEN
ALAN TUTKIMUKSEN JA KEHITTÄMISEN HYVÄKSI

KILPAILURAPORTTI 1995



Kilpailusääntöjen soveltaminen Euroopan unionissa 287

21.11.1995 CASTILLA-LEON: TUET KARJA-ALALLA

21.11.1995 LA RIOJA: TOIMENPITEET KARJA-ALAN HYVÄKSI

21.11.1995 ANDALUSIA: MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTAMISEN
JA KAUPAN PITÄMISEN EDELLYTYSTEN
PARANTAMINEN

28.11.1995 CASTILLA-LEON: TUET ERÄISIIN MAAOMAISUUDEN
SIIRTOJEN AIHEUTTAMIIN KUSTANNUKSIIN

28.11.1995 ASTURIAS: TOIMENPITEET MAATALOUDEN
YHTEENLIITTYMIEN HYVÄKSI

28.11.1995 CASTILLA-LEON: TUET MEHILÄISTILOJEN OMISTAJILLE

28.11.1995 CASTILLA-LEON: TUET KEINOKASTELUUN

28.11.1995 CASTILLA-LEON: TUET SÄHKÖENERGIAN
AIHEUTTAMIEN KUSTANNUSTEN PIENENTÄMISEN
EDISTÄMISEKSI KEINOKASTELULAITOKSISSA

28.11.1995 CASTILLA-LEON: TUET KARJAKESKUKSILLE

28.11.1995 CASTILLA-LEON: TUET PIENELÄINTEN KASVATTAJILLE

28.11.1995 ASTURIAS: OMENAVILJELMÄT

12.12.1995 VALENCIA: TOIMENPITEET
ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEIDEN HYVÄKSI

13.12.1995 TUET ALKUPERÄISTEN ROTUJEN SEKÄ
KASVATTAJAJÄRJESTÖJEN HYVÄKSI

15.12.1995 EXTREMADURA: TOIMENPITEET KARJA-ALAN HYVÄKSI

15.12.1995 GALICIA: TOIMENPITEET VILJELMIEN HYVÄKSI
VUONNA 1995

Suomi

26.6.1995 TOIMENPITEET OMENANTUOTANNON HYVÄKSI

3.8.1995 TOIMENPITEET MEHILÄISHOIDON HYVÄKSI

3.8.1995 TOIMENPITEET PERUNANVILJELIJÖIDEN HYVÄKSI

28.9.1995 TAKUUT VILJA-ALAN HYVÄKSI (AVENA)

13.10.1995 TUET PUUTARHAVILJELYLLE

13.10.1995 TOIMENPITEET MAATALOUSALAN HYVÄKSI

15.11.1995 MAATALOUSTUOTTEIDEN PARANTAMINEN JA KAUPAN
PITÄMINEN

28.11.1995 LUOTOT MAATALOUSALALLE

5.12.1995 TUET ELINTARVIKETEOLLISUUDELLE
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Ranska

2.2.1995 PAREMPIEN VIINIKÖYNNÖSLAJIEN ISTUTUKSEEN
MYÖNNETTÄVÄN TUEN MUUTTAMINEN

EYVL N:o C 251,
27.9.1995

20.3.1995 TUET JA PARAFISKAALISET MAKSUT
RASVOJENTUTKIMUSINSTITUUTIN (ITERG) HYVÄKSI

20.3.1995 TUET JA PARAFISKAALISET MAKSUT SIEMENTEN JA
LISÄYSAINEISTON KANSALLISEN AMMATTIEN VÄLISEN
RYHMITTYMÄN (GNIS) HYVÄKSI

EYVL N:o C 251,
27.9.1995

20.3.1995 KORVAUKSET PUUNVILJELIJÖILLE - SHARKA-VIRUS

26.4.1995 TUKI ÎLE-DE-FRANCEN ALUEELLE MAATALOUS- JA
YMPÄRISTÖTUKIEN TÄYDENTÄMISEKSI

EYVL N:o C 343,
21.12.1995

26.4.1995 KANSALLINEN TUKI INVESTOINTEIHIN YMPÄRISTÖN
SUOJELEMISEKSI MAATALOUDESSA

EYVL N:o C 343,
21.12.1995

30.5.1995 LAINOJEN KORKOHYVITYSTEN KÄYTTÖÖN OTTAMINEN EYVL N:o C 343,
21.12.1995

5.7.1995 TUET JA VEROLUONTEISET MAKSUT SOKERIN
VALMISTUKSEEN TARKOITETUN JUURIKKAAN
HYVÄKSI (ANDA)

5.7.1995 TUET JA PARAFISKAALINEN MAKSU VILJAN JA RIISIN
HYVÄKSI (ANDA)

5.7.1995 TUET JA PARAFISKAALISET MAKSUT (ANDA)

5.7.1995 TUEN OHJAAMINEN UUDELLEEN PAREMPIEN
VIINIKÖYNNÖSLAJIKKEIDEN ISTUTUKSEEN

22.8.1995 TUET JA PARAFISKAALISET MAKSUT SIEMENTEN JA
LISÄYSAINEISTON KANSALLISEN AMMATTIEN VÄLISEN
RYHMITTYMÄN (GNIS) HYVÄKSI

24.8.1995 TUET PAIMENNUSOLOSUHTEISIIN

18.9.1995 TUET JA VEROLUONTEINEN MAKSU MANNER-RANSKAN
ÖLJYKASVIEN AMMATTIEN VÄLISILLE TEKNISILLE
KESKUKSILLE

20.9.1995 TUKI SIAN LAADUN HYVÄKSI VUORISTOALUEELLA

16.10.1995 TUKI JA VEROLUONTEINEN MAKSU MAATALOUDEN
KEHITTÄMISEEN 

16.10.1995 TUET JA VEROLUONTEINEN MAKSU LAMPAAN- JA
VUOHENMAIDON HYVÄKSI

14.11.1995 TUKI JA VEROLUONTEISET MAKSUT "SOKERIRUOKOA
JA SOKERIA KÄSITTELEVILLE AMMATTIEN VÄLISILLE
TEKNISILLE KESKUKSILLE"

EYVL N:o C 343,
21.12.1995

21.11.1995 TUET JA VEROLUONTEINEN MAKSU HEDELMILLE JA
VIHANNEKSILLE KANSALLISEN MAATALOUDEN
KEHITTÄMISYHDISTYKSEN HYVÄKSI
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21.11.1995 TUKI JA VEROLUONTEINEN MAKSU VIINEILLE

21.11.1995 TUKI JA VEROLUONTEINEN MAKSU LEHMÄNMAIDOLLE
JA KERMALLE

21.11.1995 TUKI JA VEROLUONTEINEN MAKSU PUUTARHA-ALAN
KUKKA- JA KORISTETUOTTEILLE

21.11.1995 TUET JA VEROLUONTEISET MAKSUT ONIC:N JA ITCF:N
HYVÄKSI RAHOITUKSEEN VILJA-ALALLA

21.11.1995 TUKI JA VEROLUONTEINEN MAKSU LIHOILLE

21.11.1995 TUKI KANSALLISEN AMMATTIEN VÄLISEN
PUUTARHAVILJELYKOMITEAN (CNIH) HYVÄKSI

21.11.1995 TUET JA VEROLUONTEISET MAKSUT HEDELMIEN JA
VIHANNESTEN AMMATTIEN VÄLISEN TEKNISEN
KESKUKSEN (CTIFL) HYVÄKSI

21.11.1995 TUET JA VEROLUONTEINEN MAKSU
MAATALOUSTUOTTEIDEN SÄILYTTÄMISEN TEKNISEN
KESKUKSEN HYVÄKSI

11.12.1995 TUET VALUUTTAKURSSIEN EPÄVAKAISUUDESTA
KÄRSINEILLE NUORTEN NAUTAELÄINTEN
KASVATTAJILLE

11.12.1995 TUKITOIMENPITEET NAUDANLIHA-ALALLA -
VALUUTTAKURSSIEN VAIHTELUN AIHEUTTAMIEN
TULONMENETYSTEN KORVAAMINEN

 
Italia

3.2.1995 TUKI SOKERIALAN HYVÄKSI - MINERBIO EYVL N:o C 251,
27.9.1995

3.2.1995 NAUDANLIHA-ALAN KANSALLISEN EIMA-OHJELMAN
MUUTTAMINEN

EYVL N:o C 251,
27.9.1995

8.2.1995 ABRUZZO: MAATALOUDEN LUOTTO-OHJELMA

23.2.1995 EMILIA-ROMAGNA: POIKKEUKSELLINEN
LIHANJALOSTUSALAN TUKITOIMENPIDE

EYVL N:o C 251,
27.9.1995

20.3.1995 SARDINIA: TOIMENPITEET KORKKITAMMIVILJELYN
HYVÄKSI

30.3.1995 CAMPANIA: SITRUUNANVILJELY EYVL N:o C 251,
27.9.1995

26.4.1995 EMILIA-ROMAGNA: ALUEELLISTEN
MAATALOUSTUOTTEIDEN JA ELINTARVIKKEIDEN
TUKEMINEN

EYVL N:o C 343,
21.12.1995

26.4.1995 ABRUZZO: TOIMENPITEET METSIEN JA YMPÄRISTÖN
HYVÄKSI

EYVL N:o C 343,
21.12.1995
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29.5.1995 ABRUZZO: 3 PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 1982 ANNETUN
ALUEELLISEN LAIN N:o 31 JATKAMINEN

29.5.1995 KANSALLINEN EIMA-OHJELMA, TUET
ETYYLIALKOHOLIN OSTAMISEEN

16.6.1995 PIEMONTE: TOIMENPITEET
ELINTARVIKETEOLLISUUDEN HYVÄKSI

20.6.1995 KANSALLINEN EIMA-OHJELMA: TUET PERUNA-ALALLE

26.6.1995 EIMA-OHJELMA ALKOHOLIN MYYNNIN HYVÄKSI

30.6.1995 TOIMENPITEET SOKERIALAN HYVÄKSI OSTELLATOSSA

3.8.1995 MARCHE: TOIMENPITEET VIININVILJELY- JÁ
ELINTARVIKETEOLLISUUSTUOTTEIDEN HYVÄKSI

22.8.1995 SISILIA: ALUEELLINEN LAKI 27/95 LUKUUN
OTTAMATTA ALUEELLISEN LAIN 13/86
UUDELLEENRAHOITUSTA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

22.8.1995 TUET ÖLJYSIEMENTEN TUOTTAJILLE - EDISTÄMINEN JA
TUTKIMUS

18.9.1995 SISILIA: TOIMENPITEET NIIDEN KASVATTAJIEN
HYVÄKSI, JOIDEN KARJAAN ON TARTTUNUT TAUTEJA;
LAKI 28/95, 1, 2 ja 3 ARTIKLA

25.9.1995 VALLE D'AOSTA: MAASEUDUN UUDELLEENJÄRJESTELY

25.9.1995 TOIMENPITEET APPELSIININ HYVÄKSI

25.9.1995 VALLE D'AOSTA: ALUEELLINEN TUKI

21.11.1995 CAMPOVERDE-HANKE: MEZZOGIORNO

28.11.1995 VENETO: TOIMENPITEET MAATALOUDEN HYVÄKSI

28.11.1995 KANSALLINEN EIMA-OHJELMA HEDELMISTÄ TEHDYN
ALKOHOLIN HANKKIMISEN ALALLA

Luxemburg

30.8.1995 TOIMENPITEET PERUNA-ALAN HYVÄKSI

Alankomaat

17.1.1995 TUKI YMPÄRISTÖN SUOJELUUN JA BIOLOGISEEN
TUOTANTOON 

EYVL N:o C 251,
27.9.1995

2.2.1995 TUET MAATALOUDEN ALALLA

8.3.1995 TUET JA PARAFISKAALISET MAKSUT NAUTAKARJA-
ALALLA

EYVL N:o C 251,
27.9.1995

20.3.1995 PUUTARHATALOUDESSA KÄYTETTÄVÄÄ MAAKAASUA
KOSKEVA TARIFFI

EYVL N:o C 251,
27.9.1995
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26.4.1995 YMPÄRISTÖN KANSSA SOPUSOINTUISET
MAATALOUDEN TUOTANTOMENETELMÄT

EYVL N:o C 343,
21.12.1995

17.5.1995 TUET JA VEROLUONTEISET MAKSUT PERUNA-ALALLA
(EDISTÄMISTUKI)

13.7.1995 LIHA-ALAN LAADUNTARKKAILU 

31.7.1995 TOIMENPITEET LIHA-ALAN HYVÄKSI

1.8.1995 TOIMENPITEET LIHA-ALALLA

30.8.1995 TOIMENPITEET TULVISTA KÄRSINEIDEN
MAATALOUSYRITYSTEN HYVÄKSI

14.9.1995 TIETOTEKNIIKAN KEHITTÄMINEN - METSÄTALOUS

14.11.1995 MAATALOUSTILOJEN PARANTAMINEN

14.11.1995 TUET HEDELMILLE JA VIHANNEKSILLE

14.11.1995 TOIMENPITEET HEDELMIEN JA VIHANNESTEN HYVÄKSI

14.11.1995 TOIMENPITEET PUUTARHA-ALAN HYVÄKSI

15.11.1995 TUKITOIMENPITEET ELÄINTEN TERVEYDEN HYVÄKSI

21.11.1995 TUET SIENTEN KAUPAN PITÄMISEEN 

21.11.1995 TOIMENPITEET METSIEN HYVÄKSI

21.11.1995 TUET LIHA-ALALLA - SPOM

12.12.1995 TUKITOIMENPITEET MAATILOJEN KESKINÄISESTÄ
AVUSTA VASTAAVIEN MAASEUDUN JÄRJESTÖJEN
HYVÄKSI

Portugali

16.8.1995 LEADER II-OHJELMA

27.11.1995 TOIMENPITEET MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPAN
PITÄMISEN HYVÄKSI

Yhdistynyt kuningaskunta

27.1.1995 POHJOIS-IRLANTI: MILK MARKETING BOARD EYVL N:o C 251,
27.9.1995

3.2.1995 TUET NUORILLE PIENTEN TILOJEN JATKAMISEEN

14.2.1995 PÄÄOMATUKI MAATILOILLE

20.3.1995 MEAT AND LIVESTOCK COMMISSION POTENTIAL
LIABILITY

EYVL N:o C 251,
27.9.1995

21.3.1995 MAITOMERKIN EDISTÄMISKUSTANNUKSET EYVL N:o C 402,
31.12.1994
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30.3.1995 MAATALOUDEN OHJELMA VILJELYN JA
PIENTILAVILJELYN HYVÄKSI

26.4.1995 CHANNEL ISLANDS (GUERNSEY): PUUTARHA-ALAN
TUKI

EYVL N:o C 343,
21.12.1995

11.7.1995 POHJOIS-IRLANTI: MOZZARELLA-HANKE

21.8.1995 YMPÄRISTÖN KANNALTA HERKÄT ALUEET:
TARKISTUKSET SUOJELUSUUNNITELMIIN

30.8.1995 LOCHABERIN JA ARGYLLIN PIENTILOILLA
ALOITTAVIEN OHJELMA

25.9.1995 SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUS- JA
KASVATUSOHJELMA: VEROTUS VUOSINA 1995 - 1996

10.11.1995 KOTIKÄYTTÖÖN KASVATETUN VILJAN VEROTUS

14.11.1995 NITRAATILLE HERKKIEN ALUEIDEN OHJELMA

21.11.1995 KARJANKASVATUSKIINTIÖIDEN KORVAUSJÄRJESTELYT

1.2. Tapaukset, joissa on aloitettu EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettu menettely

Belgia

20.3.1995 FLANDERI: BIOPOLTTOAINEET -
TOIMINTASUUNNITELMA FLANDERIN ALUEELLE

20.3.1995 ALUEELLISEN PALKKION MYÖNTÄMINEN MUUHUN
KUIN ELINTARVIKETUOTANTOON TARKOITETUN
SYYSRAPSIN VILJELYYN

14.7.1995 VALLONIA: TUKI MAATALOUDEN INVESTOINTEIHIN JA
LAITTEISIIN

EYVL N:o C 294,
9.11.1995

24.11.1995 VALLONIA: SIIPIKARJANKASVATUSALALLE
VAHVISTETUT PAKOLLISET MAKSUT, TUET JA
KORVAUKSET MAIDON TUOTANTOLAITOKSILLE

Saksa

7.4.1995 RHEINLAND-PFALZ: TOIMENPITEET VIINIVILJELMIEN
HYVÄKSI

EYVL N:o C 169,
5.7.1995

Kreikka

27.1.1995 GREEK COTTON BOARD EYVL N:o C 278, 
24.10.1995
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Espanja

26.7.1995 NAVARRA: TUET PAMPLONICA S.A. -YRITYKSELLE EYVL N:o C 293,
 8.11.1995

Ranska

20.3.1995 TUKI VIININTUOTANTOTAIDOILLE

28.3.1995 TUET LAMMASALALLE EYVL N:o C 289,
31.10.1995

Italia

2.3.1995 SISILIA: TOIMENPITEET LUONNONMULLISTUKSISTA
KÄRSINEIDEN YRITYSTEN HYVÄKSI

EYVL N:o C 295,
10.11.1995

21.3.1995 LAZIO: MAATALOUSVILJELMÄT (LAIT 44/89 JA 57/92) EYVL N:o C 267,
14.10.1995

3.5.1995 FRIULI-VENETSIA-GIULIA: MAATALOUSALAN
ALUEELLINEN RAHSTO

EYVL N:o C 432,
20.12.1995

3.5.1995 ABRUZZO: LAKI MAATALOUDEN KEHITTÄMISESTÄ
VUOSINA 1995 - 1997

EYVL N:o C 289,
31.10.1995

27.7.1995 SOPIMUS, JONKA TAVOITTEENA ON EDISTÄÄ KENAFIN
KÄYTTÖÄ SELLULOOSAN TUOTANNOSSA

EYVL N:o C 294,
9.11.1995

27.7.1995 CAMPANIA: 12 PÄIVÄNÄ ELOKUUTA 1993 HYVÄKSYTTY
ALUEELLINEN LAKI N:o 24 LUONNONMUKAISESTA
MAATALOUDESTA

EYVL N:o C 292,
7.11.1995

27.7.1995 SARDINIA: 19 PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 1994
HYVÄKSYTTY ALUEELLINEN LAKI NORMEISTA
LUONNONMUKAISEN VILJELYN EDISTÄMISEKSI JA SEN
ARVOSTUKSEN LISÄÄMISEKSI

EYVL N:o C 294,
9.11.1995

31.7.1995 SISILIA: 14 PÄIVÄNÄ ELOKUUTA 1993 HYVÄKSYTTY
ALUEELLINEN LAKI: YLIMÄÄRÄISET TOIMENPITEET
TYÖLLISYYDEN HYVÄKSI

EYVL N:o C 295,
1011.1995

7.11.1995 LAZIO: MAATALOUDEN YHTEISTYÖ EYVL N:o C 327,
7.12.1995

21.11.1995 SISILIA: OSUUSKUNTIEN TERVEHDYTTÄMINEN

1.3. Tapaukset, joissa EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu
menettely on päätetty myönteisesti

Espanja

20.3.1995 ARAGON: TUET MAATALOUSOSUUSKUNTIEN HYVÄKSI EYVL N:o C 157.
23.6.1995

KILPAILURAPORTTI 1995



294 Kilpailusääntöjen soveltaminen Euroopan unionissa

20.3.1995 TUET PULEVA-YRITYKSELLE EYVL N:o C 142,
8.6.1995

1.4. Tapaukset, joissa komissio on tehnyt EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan
mukaisen lopullisen kielteisen päätöksen

Belgia

4.1.1995 SIIPIKARJATALOUS JA PIENKARJANKASVATUS:
LUONNOS KUNINKAALLISEKSI ASETUKSEKSI

EYVL N:o L 277, 21.11.1995

4.1.1995 HEDELMIEN, VIHANNESTEN, SIIPIKARJATALOUDEN
SEKÄ PIENKARJANKASVATUKSEN
MENEKINEDISTÄMISRAHATO

EYVL N:o L 277, 21.11.1995

4.1.1995 PAKOLLISET MAKSUT SIIPIKARJATALOUDEN JA
PIENKARJANKASVATUKSEN TUOTTEIDEN MENEKIN
EDISTÄMISEEN

EYVL N:o L 277, 21.11.1995

Ranska

28.11.1995 TUKI RANSKALAISILLE SIANKASVATTAJILLE
VALTIONTAKUUN MUODOSSA

28.11.1995 SOSIAALIMAKSUJEN KEVENTÄMISTOIMENPITEET JA
VUODEN 1992 TIESULKUJEN VAIKUTUSTEN
KORVAAMINEN

Italia

4.4.1995 SARDINIA: TOIMENPITEET MAATALOUSALAN HYVÄKSI
(27 PÄIVÄNÄ HEINÄKUUTA 1992 ANNETTU
ALUEELLINEN LAKI)

EYVL N:o L 218, 14.9.1995

1.5. Tapaukset, joissa komissio on seurannut EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 1
kohdan mukaisesti voimassa olevaa tukijärjestelmää

Italia

31.7.1995 SISILIA: ALUEELLINEN LAKI N:o 13/88, 1 ARTIKLA

1.6. Neuvoston päätökset EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan nojalla

NEUVOSTON 22 PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 1995 TEKEMÄT PÄÄTÖKSET POIKKEUKSELLISEN
TUEN MYÖNTÄMISESTÄ RANSKAN PÖYTÄVIININ TUOTTAJILLE
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1.7. Tuomioistuimen tuomiot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO, 27 PÄIVÄNÄ
HUHTIKUUTA, ASIASSA T-435/93 ( ASSOCIATION OF SORBITOL PRODUCERS WITHIN THE
EC (ASPEC), CERESTAR HOLDING BV, ROQUETTE FRERES SA JA MERCK OHG VASTAAN
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO), JOSSA VAADITAAN MITÄTÖITÄVÄKSI ITALIAN
HALLITUKSEN ITALGRANI-YRITYKSELLE MYÖNTÄMÄSTÄ VALTION TUESTA
ELINTARVIKEYKSIKÖN RAKENTAMISTA VARTEN MEZZOGIORNOON 16 PÄIVÄNÄ
ELOKUUTA 1991 TEHTY KOMISSION PÄÄTÖS 91/474/ETY. 

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO, 27 PÄIVÄNÄ
HUHTIKUUTA, ASIASSA T-442/93 (SEITSEMÄN TÄRKKELYSALAN YRITYSTÄ VASTAAN
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO), JOSSA VAADITAAN MITÄTÖITÄVÄKSI ITALIAN
HALLITUKSEN ITALGRANI-YRITYKSELLE MYÖNTÄMÄSTÄ VALTION TUESTA
ELINTARVIKEYKSIKÖN RAKENTAMISTA VARTEN MEZZOGIORNOON 16 PÄIVÄNÄ
ELOKUUTA 1991 TEHTY KOMISSION PÄÄTÖS 91/474/ETY.

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO, 27 PÄIVÄNÄ
HUHTIKUUTA, ASIASSA T-443/93 (CASILLO GRANI SNC VASTAAN EUROOPAN
YHTEISÖJEN KOMISSIO), JOSSA VAADITAAN MITÄTÖITÄVÄKSI ITALIAN HALLITUKSEN
ITALGRANI-YRITYKSELLE MYÖNTÄMÄSTÄ VALTION TUESTA ELINTARVIKEYKSIKÖN
RAKENTAMISTA VARTEN MEZZOGIORNOON 16 PÄIVÄNÄ ELOKUUTA 1991 TEHTY
KOMISSION PÄÄTÖS 91/474/ETY.

2. Kalastusala

2.1. Tapaukset, joita komissio ei vastusta tutkimismenettelyä aloittamatta
                    (1995)

Itävalta

N/445D/95 09.10.95 PALVELUALAN SUUNTA-
VIIVAT

EYVL N:o C 6,
11.01.96, s.6

Tanska

N/526/95 16.05.95 KALATALOUSPANKKI EYVL (painossa)

Saksa

N/13/95 11.01.95 TOIMENPITEET KALATALOUS- JA
VESIVILJELYALALLA 

EYVL N:o C 192,
26.07.95

N/37/95 11.01.95 TUET KALATUOTTEIDEN
JALOSTAMISEEN JA KAUPAN
PITÄMISEEN 

EYVL N:o C 192,
26.07.95

N/472/95 16.05.95 MUKAUTTAMISTOIMEN-PITEET
MERIKALASTUS-ALALLA

EYVL N:o C 290,
01.11.95
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Kreikka

N/34/95 18.01.95 TUET KALASTUS ALALLA EYVL N:o C 272,
18.10.95, s. 7

Espanja

N/86/95 27.01.95 KALASTUSALUSTEN VÄLI-
AIKAISEEN SEISOKKIIN
MYÖNNETTY TUKI. VALENCIA.

EYVL N:o C 335,
13.12.95

N/236/95 07.03.95 TOIMENPITEET KOULUTUKSEN
HYVÄKSI

EYVL N:o C 343,
21.12.95

N/245/95 08.03.95 TUET KALASTUKSEEN JA
VESIVILJELYYN: KANARIAN
SAARET

EYVL N:o C 192,
26.07.95

N/247/95 08.03.95 KALASTUSTA KANARIAN SAARILLA
KOSKEVA ALOITE

EYVL N:o C 6,
11.01.96, s.6

N/334/b/95 29.03.95 TOIMEENPITEET KALATALOUSALAN
HYVÄKSI

EYVL N:o C 192,
26.07.95

N/497/95 30.05.95 KALASTUSLAIVASTON LAK-
KAUTTAMISEEN TARKOITETUT
TUET. CANTABRIA

EYVL N:o C 343,
21.12.195

N/520/95 08.06.95 KALASTUSALAN RAKENTEELLISET
TUET.
ANDALUSIA

EYVL N:o C 276,
21.10.95

N/608/95 05.07.95 TUET KEHITYKSEEN JA 
VESIVILJELYYN 

EYVL N:o C 343,
21.12.95

N/246/95 08.03.95 LAIVASTON UUDENAIKAISTAMINEN
JA MUUTTAMINEN. KANARIAN
SAARET

EYVL N:o C 272,
18.10.95, s.8

N/390/95 04.04.95 TOIMENPITEET KALASTUK-SEN
HYVÄKSI

EYVL N:o C 272,
18.10.95, s.9

Ranska

N/157/95 21.02.95 TUKI TOIMINTANSA LOPULLISESTI
PÄÄTTÄVILLE KALASTUSALUKSILLE

EYVL N:o C 149,
16.06.95, S.1

Alankomaat

N/535/94 08.09.94 TUKKUKAUPAN
TUTKIMUSRAHASTOT

EYVL N:o C 6,
11.01.96, s.6
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Portugali

N/438/95 10.05.95  PEDRAA II PESCARAA -
KALASTUSOHJELMA. AZORIT

EYVL N:o C 272,
18.10.95, s. 10

NN/51/95 21.02.95 MERENKULKUALAN
KEHITTÄMISOHJELMA.
MADEIRA

EYVL N:o C 192,
26.07.95

Yhdistynyt kuningaskunta

N/43/95 20.01.95 LAINAT VESIVILJELYN JA
KALASTUSALUSTEN HYVÄKSI

EYVL N:o C 192,
26.07.95

N/44/95 20.01.95 LAINAT JALOSTUSTA JA
VESIVILJELYÄ HARJOITTA-VILLE
YRITYKSILLE

EYVL N:o C 272,
18.10.95, s. 2 

2.2 . Tapaukset, joissa komissio on aloittanut EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2
kohdassa määrätyn menettelyn tai on laajentanut jo aloitettua menettelyä (1995)

Saksa

C/6/95 03.02.95 TUET FA. JADEKOSTILLE EYVL...

Italia

C/10/95 14.02.95 TOIMENPITEET KALASTUKSEN
HYVÄKSI

EYVL N:o C 157,
23.06.95, s .8

2.3. Tapaukset, joissa komissio on päättänyt EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2
kohdassa määrätyn menettelyn

Italia

C/21/94 03.05.94 ABBRUZES: TOIMENPITEET
KALATALOUSALAN HYVÄKSI

C/65/91 24.9.91 ALUSTEN VÄLIAIKAISEEN
SEISOKKIIN LIITTYVÄT
TOIMENPITEET. ITALIA (SARDINIA)

EYVL N:o L 126,
09.06.95, s .32

2.4. Komission päätökset - kehitys

Alla oleva taulukko antaa yleiskuvan komission tutkimien kalastus- ja vesiviljelyalalla voimassa
olevien tukijärjestelmien määrän kehityksestä sekä niiden komission tekemien päätösten määrästä, jotka
koskevat tukijärjestelmien yhteensopivuutta kalatalousalalla sovellettavien kilpailusääntöjen kanssa.
Luvut perustuvat päätöshetken tietoihin, eivätkä ne välttämättä vastaa kirjattujen tai tutkittujen
tapausten määrää. 
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VUOSI KOKONAIS-
MÄÄRÄ

KOMISSION PÄÄTÖS

EI VASTUS-
TA
 

93
ARTIKLAN
2 KOHDAN
MUKAI-SEN
MENETTE-
LYN ALOIT-
TAMINEN

MENETTE-
LY PÄÄTET-
TY

KIELTEI-
NEN
PÄÄTÖS

     1991      45      18      7      4       0

     1992      33      28     10      9       -

     1993      25      21      9      3       -

     1994      54      16      2      1       -

     1995      60      22      2      1       1

3. Kuljetusala

3.1. Tapaukset, joita komissio ei vastusta

Tanska

01.02.1995
IP(95)90

Laivojen henkilökunnan kouluttamiseen tarkoitetun
visuaalikomentosiltasimulaattorin kehittäminen

 
Saksa

10.05.1995
IP(95)456

Lufthansa A.G:n yksityistäminen

26.07.1995
IP(95)859

Toimenpiteet sisäisen laivaliikenteen hyväksi EYVL N:o C 343,
21.12.1995

Ranska

12.07.1995 Tuki toiminnan vapaaehtoiseen lopetta-miseen EYVL N: o C 312,
23.11.1995

18.10.1995
IP(95)1131

Tieliikenteen nykyaikaistamissuunnitelma EYVL N:o C 335,
13.12.1995
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12.07.1995 Tuki toiminnan vapaaehtoiseen lopetta-miseen EYVL N: o C 312,
23.11.1995

14.11.1995
IP(95)1193

Sisäisen laivaliikenteen taloudellinen ja so-siaalinen
suunnitelma

Irlanti

20.12.1995
IP(95)1431 Toimenpiteet Aer Lingusin hyväksi EYVL N:o L 54,

25.02.1994

Alankomaat

26.07.1995
IP(95)838

Telematiikka kuljetusalalla EYVL N:o C 298,
11.11.1995

20.09.1995 Yhdistettyjen kuljetusten aineelliset investoinnit

20.09.1995
IP(95)1002

Toimenpiteet yhdistettyjen kuljetusten
hyväksi vuosina 1995 - 1996 

18.10.1995
IP(95)1130

Toimenpiteet kuljetusalan hyväksi

Portugali

04.04.1995
IP(95)341

26.04.1995

Portugalin lentoyhtiötä TAP:tä koskeva 
tapaus

Toimenpiteet maantieliikenteen alalla 

EYVL N:o L 279,
28.10.1994

EYVL N:o C 276,
21.10.1995

Yhdistynyt kuningaskunta

16.01.1995 Valtion takuu European Night Stockin kaluston
vuokralle

EYVL N.o C 318,
29.11.1995

16.05.1995 Valtion tuki Union Railways Ltd:lle EYVL N:o C 316,
11.01.1996

18.10.1995
IP(95)1132

Merikuljetukset: kustannuksia tasapainottavat poistot
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3.2. Tapaukset, joissa on aloitettu EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdassa
määrätty menettely 

Espanja

01.03.1995
IP(95)195 

Toimenpideohjelma IBERIAN hyväksi EYVL N:o C 114,
06.05.1995

Ranska

31.10.1995
IP(95)1159
IP(95)1432

Tuki, josta ei ole ilmoitettu: apportti 
Compagnie générale maritimelle (CGM)

Italia

04.10.1995 Verolaina tavaraliikenteen harjoittajille EYVL N:o C 3,
06.01.1996

14.11.1995 Friuli Venezia Giulia, luonnos alueelliseksi
laiksi N 422/92 kuljetusalalla, 3 artikla EYVL N:o C 2,

05.01.1996

3.3. Tapaukset, joissa EY.n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely
on päätetty

Espanja

06.1995
IP(95)579

Baskimaa: tuki Ferries Golfo de Vizcaya S.A.:lle EYVL N:o C 321,
01.12.1995
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V - Kansainvälinen toiminta

A - Komission antamat tai ehdottamat uudet säädökset ja ilmoitukset

KOM(95)157 lopull., Ehdotus: Neuvoston ja komission päätös, tehty kannasta, jonka yhteisö vahvistaa
Brysselissä 4 päivänä lokakuuta 1993 allekirjoitetulla Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Tšekin tasavallan Eurooppa-sopimuksella perustetussa assosiointineuvostossa, Eurooppa-
sopimuksen 64 artiklan 1 kohdan i ja ii alakohdan sekä 2 kohdan tarpeellisten täytäntöönpanoa
koskevien sääntöjen antamisesta

KOM(95)156 lopull., Ehdotus: Neuvoston ja komission päätös, tehty kannasta, jonka yhteisö vahvistaa
Brysselissä 4 päivänä lokakuuta 1993 allekirjoitetulla Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Slovakian tasavallan Eurooppa-sopimuksella perustetussa assosiointineuvostossa, Eurooppa-
sopimuksen 64 artiklan 1 kohdan i ja ii alakohdan sekä 2 kohdan tarpeellisten täytäntöönpanoa
koskevien sääntöjen antamisesta

KOM(95)528 lopull., Ehdotus: Neuvoston ja komission päätös, tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta
1993 allekirjoitetulla Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian Eurooppa-
sopimuksella perustetussa assosiointineuvostossa vahvistettavasta Eurooppa-sopimuksen 64 artiklan
1 kohdan i ja ii alakohdan ja 2 kohdan täytäntöön panemiseksi tarvittavien sääntöjen antamista
koskevasta yhteisön kannasta.
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VI - Kilpailusääntöjen soveltaminen jäsenvaltioissa

A - Lainsäädännön ja politiikan kehitys

Kilpailupolitiikan merkitys on kasvanut edelleen jäsenvaltioissa vuonna 1995. Tanska ja Alankomaat
ovat valmistelleet EY:n lainsäädäntöä noudattelevia luonnoksia kilpailulainsäädännöksi, ja Saksassa
ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa käydään keskustelua asiasta. Kreikka on parantanut merkittävästi
kilpailupolitiikkaa koskevaa kansallista lainsäädäntöään ja selventänyt kilpailukomitean toimivaltaa 85
artiklan 1 kohdan ja 86 artiklan soveltamisessa. Samanlainen tilanne on Italiassa, jossa on ensimmäistä
kertaa pantu täytäntöön asetuksessa N:o 17 olevan 14 artiklan 6 kohdan ja muiden vastaavanlaisten
menettelytapoja koskevien asetusten säännökset. Uusista jäsenvaltioista Suomi ja Ruotsi olivat
yhdenmukaistaneet kilpailulakinsa Euroopan unionin lainsäädännön kanssa jo ennen liittymistään.
Itävalta oli yhdenmukaistanut kilpailulakinsa epäsuorasti panemalla täytäntöön ETAn kilpailusäännöt.
Tämä luku perustuu kansallisilta viranomaisilta saatuihin tietoihin. Lisätietoja on asianmukaisten
viranomaisten laatimissa kansallisissa kertomuksissa.

Itävalta

Euroopan kilpailusääntöjen soveltaminen Itävallassa

ETAn kilpailulakia55, joka säätelee erityisesti liittovaltion talousministerin oikeuksia, velvoitteita ja
toimivaltaa kansallisena viranomaisena, muutettiin toisen kerran. Vuonna 1994 luotujen ennakkoehtojen
jälkeen, jotka koskevat asetuksessa N:o 17 olevan 14 artiklan 6 kohdan mukaisiin tutkimuksiin
tarvittavan avun myöntämistä56, Euroopan unioniin liittymisen edellyttämät viralliset muutokset on nyt
tehty ja laki on saanut uuden nimen57.

Laki kaupan kilpailunrajoituksista58

Ennen vuonna 1995 tehtyä kaupan kilpailunrajoituksia koskevan lain tarkistusta59 kilpailunrajoituksia
koskeva lainkäyttövalta oli kahdella erikoistuomioistuimella, toisin sanoen ensimmäisessä
oikeusasteessa Wienin ylempään maakuntaoikeuteen kuuluvalla kilpailunrajoitusten tuomioistuimella
sekä toisessa ja viimeisessä oikeusasteessa korkeimpaan muutoksenhakutuomioistuimeen kuuluvalla
kilpailunrajoitusten ylioikeudella. Lain tarkistuksen avulla lainsäätäjä pyrki antamaan tällaisten
tapausten lainkäytön tavanomaisille tuomioistuimille60 ja siten poistamaan vaikeudet, joita aiemmin
syntyi tuomioistuinten organisaatiotavan johdosta.

                                                            

55 Liittovaltion laki Euroopan talousalueen kilpailusääntöjen (ETAn kilpailulaki) soveltamisesta, Federal Law Gazette
125/1993

56 Liittovaltion laki, joka muuttaa ETAn kilpailulakia, Federal Law Gazette 627/1994
57 Liittovaltion laki, joka muuttaa ETAn kilpailulakia, Federal Law Gazette 175/1995. Uusi nimi: Liittovaltion laki

Euroopan unionin kilpailusääntöjen (EU:n kilpailulaki) soveltamisesta. 
58 Alkuperäinen versio: 19 päivänä lokakuuta 1988 annettu liittovaltion laki rajoittavista kauppatavoista ja muista

kilpailunrajoituksista (vuoden 1988 laki kaupan kilpailunrajoituksista), Federal Law Gazette 600/1988.
59 Liittovaltion laki, joka muuttaa vuoden 1988 lakia kaupan kilpailunrajoituksista, Federal Law Gazette 520/1995.
60 Wienin ylempi maakuntaoikeus on nykyisin kilpailunrajoituksia käsittelevä tuomioistuin, ja korkein

muutoksenhakutuomioistuin toimii kilpailunrajoituksia käsittelevänä ylioikeutena.
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Vertikaaliset jakelusopimukset

Vuonna 1993 tehty kaupan kilpailunrajoituksia koskevan lain tarkistus johti vertikaalisten
jakelusopimusten osalta erilliseen lainsäädäntöön. Tämän jälkeen on rekisteröity ja tutkittu noin 600
vakiosopimusta niiden yhteisön kilpailulain mukaisuuden osalta. Liittovaltion oikeusministeri antoi
yhdessä talousministerin kanssa kaupan kilpailunrajoituksia koskevan lain nojalla määräyksen, jolla
asiaa koskeva yhteisön lainsäädäntö yhdistettiin täysin itävaltalaiseen lainsäädäntöön siltä osin, että
oletus, ettei ole perusteita asettaa kieltoa, on oikeutettu sellaisten sopimusten osalta, joiden sisältö on
ryhmäpoikkeuslupia koskevien asetusten mukainen.61

Belgia

Kilpailunrajoituksia koskevalla lailla, joka annettiin 5 päivänä elokuuta 1991 ja joka tuli voimaan 1
päivänä huhtikuuta 1993, Belgialle luotiin kilpailupolitiikan alan lainsäädäntö, joka perustuu laajalti
yhteisön lainsäädännön sääntöihin ja periaatteisiin. Sulautumiset on ilmoitettava etukäteen, jos
liikevaihtoa ja markkinaosuutta koskevat rajat ylitetään. Nämä rajat olivat aluksi miljardi Belgian
frangia yhdistetylle kokonaisliikevaihdolle ja 20 prosentin yhdistetty markkinaosuus asianomaisilla
markkinoilla. Näitä rajoja muutettiin 31 päivänä maaliskuuta 1995 kuninkaallisella asetuksella, jolla
nostettiin 5 päivänä elokuuta 1991 annetun lain 11 artiklan 1 kohdan mukaisia rajoja. Rajat nostettiin
liikevaihdon osalta 3 miljardiin Belgian frangiin ja markkinaosuuden osalta 25 prosenttiin.

Tanska

Tanskan kilpailulaki, joka astui voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990, muutettiin vuonna 1995 siten,
että ilmoitusta ja salassapitoa koskevien kilpailuneuvoston päätösten muutoksenhakuoikeutta
kilpailuvalitusten lautakuntaan laajennettiin. Kilpailulaki ei edelleenkään salli, että kilpailuneuvosto
soveltaa EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohtaa ja 86 artiklaa suoraan. Kilpailulakikomitea,
joka perustettiin kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuuteen, julkaisi elokuun 1995 alussa kertomuksen
N:o 1297. Komitea perustettiin vuonna 1993, ja sen tehtävänä on Tanskan kilpailulain tutkimus ja
erityisesti sen varmistaminen, että kilpailulaki on EY:n kilpailusääntöjen mukainen. Kertomukseen
sisällytetyn lakiluonnoksen päävaikutin on se, että Tanskan kilpailulaki tulisi mukauttaa EY:n
kilpailulakiin ja siinä tulisi ottaa huomioon liiketoiminnan rakenne Tanskassa, toisin sanoen se, että
Tanskassa on vähän suuryhtiöitä ja paljon pienyrityksiä. Komitean kanta on, että jos komissio
harkitsee, tulisiko tietty liiketoimi kieltää vai tulisiko sille myöntää poikkeuslupa, Tanskan
viranomaisten on pysyttävä erossa asiasta, elleivät olot ole täysin poikkeukselliset Tanskan
markkinoilla. Kertomus jaetaan ministeriöihin, yhteisöille ja niin edelleen.

Saksa

Lakia kilpailunrajoitusten estämisestä (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen - GWB) ei muutettu
käsiteltävänä ajanjaksona (vuonna 1995). Vuoden 1995 talouskertomuksessa liittohallitus ilmoitti
kuitenkin aikomuksestaan muuttaa lakia siten, että siitä tulisi Euroopan kilpailulain mukainen.
Liittotasavallan talousministeriö on perustanut työryhmän valmistelemaan GWB:n kuudetta muutosta.
Työryhmään kuuluu liittotasavallan kartelliviraston edustajista.

                                                            

61 Liittovaltion oikeusministerin 28 päivänä helmikuuta 1995 antama määräys vertikaalisiin jakelusopimuksiin liittyvästä
poikkeuksesta, Federal Law Gazette 148/1995.
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Kreikka

Vuonna 1995 Kreikan kilpailulainsäädäntöä (lakia N:o 703/77 “monopolien ja oligopolien valvonnasta
sekä vapaan kilpailun suojelusta”) täydennettiin lailla N:o 2296/95, joka astui voimaan 24 päivänä
helmikuuta 1995. Lain N:o 2296/95 mukanaan tuomat muutokset täydentävät ja parantavat kilpailun
suojeluun liittyvää oikeudellista kehystä ja luovat samalla toimielinrakenteen, joka on omiaan
edistämään tämän oikeudellisen kehyksen nopeaa ja tehokasta soveltamista etenkin seuraavien
toimenpiteiden ansiosta:

- yleinen keskittymistä ehkäisevä valvonta aloitettiin kaikilla talouden aloilla niiltä osin kuin laissa
asetetut edellytykset täyttyvät (liikevaihto vähintään 50 miljoonaa ecua tai vähintään 25 prosentin
markkinaosuus)

- puuttumattomuustodistus otettiin uudelleen käyttöön yritysten oikeusturvan takaamiseksi
- lain määräysten rikkomisesta seuraavien sakkojen summia tarkistettiin ja hyväksyttiin ajatus

uhkasakkojen määräämisestä sakkojen ehkäisevän vaikutuksen vahvistamiseksi tämän kuitenkaan
vaarantamatta suhteellisuusperiaatteen noudattamista 

- kilpailukomiteasta tehtiin itsenäinen kollegiaalinen hallintoelin, jolla on oma hallinnollinen
perusrakenteensa ja organisatorinen autonomiansa. Samanaikaisesti perustettiin sihteeristö, jolle
siirrettiin lain hyväksymiseen asti markkina- ja kilpailututkimusten osastolle kuulunut toimivalta
ja sille kuuluneet tehtävät.

- kilpailukomitean toimivaltaa laajennettiin: se sai yksioikeuden toteuttaa suojelutoimenpiteitä,
määrätä sakkoja ja uhkasakkoja lain rikkomisesta ja päätösten noudattamatta jättämisestä sekä laajat
oikeudet toimia neuvoa-antavassa roolissa.

Edellä mainittujen muutosten puitteissa hyväksyttiin kilpailukomitean työjärjestys ja laadittiin
keskittämistoimien ilmoituslomakkeet. Puheenjohtaja ei vielä antanut määräystä sihteeristön
järjestäytymisestä, joten sihteeristöä ei ole vielä muodostettu. Viimeaikaiset lainsäädäntöön liittyvät
muutokset ovat vaikuttaneet huomattavasti Kreikan kilpailuviranomaisten toimivaltaan 85 artiklan 1
kohdan ja 86 artiklan soveltamisen osalta. Käytännössä laissa N:o 2296/96 olevan 4 artiklan 12 kohta
selkeytti toimivaltakysymystä.

Espanja

Espanjassa tutkitaan parhaillaan luonnosta kuninkaalliseksi asetukseksi, jolla muutetaan nykyään
voimassa oleva EY:n perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan soveltamista Espanjassa koskeva
kuninkaallinen asetus. Uusi kuninkaallinen asetus antaa lakiperustan yhteistyölle, jota on nykyisen
kuninkaallisen asetuksen jälkeen julkaistujen yhteisön säädösten ehtojen mukaisesti määrä harjoittaa
Euroopan komission ja Espanjan kilpailuviranomaisten välillä.

Suomi

Suomen kilpailulaki

Toimivaltaiset suomalaiset viranomaiset voivat suoraan soveltaa EY:n kilpailusääntöjä, kuten Korkein
hallinto-oikeus on vahvistanut 30 päivänä marraskuuta tekemässään päätöksessä.
Suomen kansallinen kilpailulainsäädäntö ei kuitenkaan sisällä säännöstä, joka suoraan valtuuttaisi
Suomen kilpailuviranomaiset soveltamaan Rooman sopimuksen 85 artiklan 1 kohtaa ja 86 artiklaa.
Kilpailunrajoituksia (N:o 480/92) ja kilpailuneuvostoa (N:o 481/92) koskevat lait tulivat voimaan 1
päivänä syyskuuta 1992. Nykyinen kilpailunrajoituksia koskeva laki vastaa suurelta osin EY:n
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kilpailusääntöjä. Laki perustuu lähinnä kieltoperiaatteeseen, jonka mukaan kartellit ja määräävän
markkina-aseman väärinkäyttö ovat kiellettyjä. Varsinaisia sulautumisia ohjaavia sääntöjä ei ole.
Kauppa- ja teollisuusministeriö perusti 18 päivänä joulukuuta 1995 työryhmän, jonka tehtävänä on
tutkia ja ehdottaa mahdollisia muutoksia kilpailunrajoituksia koskevaan lakiin 31 päivään joulukuuta
mennessä. Erityisesti käsitellään seuraavia asioita:
- kilpailulainsäädännön vahvistaminen monopolien muodostumisen estämiseksi
- merkitykseltään vähäisten tapausten mahdollinen poistaminen kilpailuviraston tehtävistä
- kilpailuviraston mahdollisuus myöntää puuttumattomuustodistuksia yrittäjille
- Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan ja 86 artiklan suoraa

soveltamista koskevan säännöksen mahdollinen lisääminen kilpailulainsäädäntöön.

Komission tutkimusvallan täytäntöönpano

Kilpailunrajoituksia koskevan lain 20 artiklan 1 ja 2 kohta on muutettu 1 päivästä heinäkuuta 1995
alkaen niin, että kilpailuvirasto on nyt velvollinen tekemään tutkimuksia, jos Euroopan komissio sitä
pyytää. Kilpailuvirasto ja lääninhallitukset ovat myös velvollisia avustamaan komission virkailijoita
tällaisissa tutkimuksissa.

Ranska

Julkisista hankinnoista ja julkisten palvelujen toimeksiannoista 8 päivänä helmikuuta 1995 annetussa
laissa N:o 95-127 annetaan uusia määräyksiä, joiden tarkoituksena on varmistaa sopimusten aiempaa
suurempi avoimuus. Se myös täydentää 1 päivänä joulukuuta 1986 annetussa vapaata hinnoittelua ja
kilpailua koskevassa asetuksessa N:o 86-1243 olevaa 53 artiklaa. Artiklan mukaisesti asetuksen
määrittelemät säännöt "koskevat kaikkea tuotanto-, jakelu- ja palvelutoimintaa mukaan lukien
toiminnat, joista vastaavat julkisissa tehtävissä toimivat henkilöt". Lisäksi artiklaa täydentää ilmaisu
"etenkin julkisten palvelujen toimeksiantosopimuksiin liittyen". Tämä lisäys vahvistaa, että
kilpailusäännöt vaikuttavat näiden sopimusten tekemisen edellytyksiin, panipa säännöt täytäntöön
kilpailuneuvosto toimeksiantoa hakevien yritysten toimintaa valvoessaan tai hallintotuomari
hallinnollisiin luovutussäädöksiin liittyen. 

Irlanti

Dailin komitea keskustelee edelleen kilpailua koskevasta vuoden 1994 muutoslaista. Laki antaisi
viranomaisille sekä siviilioikeudellisen (pyytämällä tuomioistuimelta kieltotuomiota) että
rikosoikeudellisen (vankeusrangaistuksilla tai sakkorangaistuksilla, jotka voivat olla enintään 10 %
liikevaihdosta) täytäntöönpanovallan. Sekä siviili- että rikosoikeudelliset rikkomukset määritellään
lähes samoilla sanamuodoilla kuin EY:n perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklassa. Vuoden 1991
kansallinen lainsäädäntö antoi täytäntöönpanovallan ainoastaan yksityisissä kanteissa. Mitään
lakimuutoksia, jotka vaikuttavat kansallisten viranomaisten lainkäyttövaltaan tai käytännön toimivaltaan
85 artiklan 1 kohdan ja 86 artiklan soveltamisessa, ei ole tehty.

Italia

Italian parlamentti hyväksyi yhteisön kilpailusäännösten täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet

Italian parlamentti hyväksyi vuoden 1994 "yhteisön lain", jossa säädetään useista toimenpiteistä
Euroopan unioniin kuulumisesta aiheutuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Osa toimenpiteistä liittyy
komission kanssa tehtävään yhteistyöhön kilpailualalla. Mainitun lain 54 artiklan 5 kohdassa Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercatolle myönnetään valta soveltaa EY:n perustamissopimuksen
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85 artiklan 1 kohtaa ja 86 artiklaa käyttäen valtuuksiaan Italian kilpailulainsäädännön
soveltamismenettelyjen yhteydessä. Kyseisen artiklan kolmessa ensimmäisessä kohdassa pannaan
täytäntöön yhteisön eri asetusten määräykset, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on hyväksyttävä
asetuksissa määrätyt toimenpiteet, joilla taataan komission henkilöstöön kuuluville heidän
tarkastustehtävissään tarvitsemansa apu.

Julkisten palvelujen alan kilpailu ja sääntely

14 päivänä marraskuuta 1995 annetussa laissa N:o 481 julkisten palvelujen alan kilpailua ja sääntelyä
koskevista toimenpiteistä määritellään julkisten palvelujen sääntelyjärjestelmät kaasun ja sähkön osalta
sekä televiestinnässä. Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato valvoo edelleenkin
kilpailusääntöjen noudattamista uusien sääntelyjärjestelmien aloilla.

Alankomaat

Keväällä 1995 laadittiin täysin uusi kilpailulaki. Kesäkuussa hallitus esitti sen parlamentille.

Luonnoksen tarkoituksena on saada Alankomaiden kilpailulaki Euroopan lain mukaiseksi.
Lakiluonnoksessa kielletään sopimukset, päätökset ja yhteiset käytännöt, joiden tavoitteena tai
vaikutuksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen Alankomaiden markkinoilla
kokonaisuutena tai osittain. Kielletyt sopimukset ovat laillisesti mitättömiä. Luonnokseen sisältyy myös
säännös yksittäisten poikkeuslupien tai ryhmäpoikkeuslupien myöntämisestä samoin perustein kuin
EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdassa. Luonnoksessa on myös säännökset, joilla
kielletään yrityksiä käyttämästä väärin määräävää markkina-asemaa. Lopuksi luonnoksella on tarkoitus
ottaa käyttöön tietyn liikevaihtotason ylittävien keskittymien ehkäisevä tarkkailu. 

Uuden lain täytäntöönpano annetaan ammattiyksikölle, jonka tehtävät säädetään lailla mutta joka
hierarkkisesti on talousministerin alaisuudessa.

Ruotsi

Laki N:o 20:1993, joka nykyään säätelee kilpailua, tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993. Laki
perustuu pääasiassa EY:n perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklaan ja sääntöihin, jotka koskevat
yritysostoja ja sulautumisia EU:ssa. EY:n käytäntöjä käytetään ohjeena lain soveltamisessa.

Hallitus päätti 9 päivänä marraskuuta 1995 perustaa komitean tutkimaan ja arvioimaan uuden
kilpailulain soveltamista (lain säädäntävaiheessa itse asiassa ilmoitettiin, että komitea perustettaisiin).
Komitean tarkoituksena on miettiä sisällöltään enimmäkseen EY:n kilpailusääntöjen mukaisen lain
soveltamisen etuja ja haittoja kansallisella tasolla. Sen kertomuksen on määrä valmistua vuoden 1996
loppuun mennessä. Vuonna 1993 hallitus myönsi myös yhdeksän yleistä kansallista
ryhmäpoikkeuslupaa, joista kahdeksan vastasi EY:n ryhmäpoikkeuksia. Yksi ryhmäpoikkeuksista koski
liikeketjuja. Kansalliset ryhmäpoikkeusluvat vastaavat jossain määrin Ruotsin markkinoiden
erityispiirteitä; Sovelletut liikevaihtorajat olivat pienempiä kuin EY:n poikkeusluvissa käytetyt, ja
markkinaosuusrajoja on käytetty joissakin ryhmäpoikkeusluvissa.

Ryhmäpoikkeuslupiin on sovellettu aikarajoja, osittain siksi, että niitä voidaan tarkistaa vastaavien
EY:n ryhmäpoikkeuslupien umpeutumisajankohtana. Tästä syystä hallitus päätti marraskuussa 1995
jatkaa patenttilisensointisopimuksia koskevan ryhmäpoikkeusluvan voimassaoloa odotettaessa EY:n
ryhmäpoikkeusluvan myöntämistä teknologiansiirtosopimuksille. Hallitus päätti myös jatkaa
moottoriajoneuvojen myyntiä ja huoltoa koskevien sopimusten ryhmäpoikkeusluvan voimassaoloa.
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Hallitus päätti niin ikään syksyllä 1995, että Ruotsin ryhmäpoikkeuslupia on tutkittava vuoden 1993
jälkeen saatujen kokemusten perusteella, erityisesti ryhmäpoikkeuslupien kehitystä suhteessa EY:n
lakiin ja niiden sopivuutta.

B - Yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen kansallisten viranomaisten
toimesta

Joidenkin jäsenvaltioiden (eli Tanskan, Irlannin, Suomen, Alankomaiden, Itävallan ja Yhdistyneen
kuningaskunnan) kansallisilla kilpailuviranomaisilla ei edelleenkään ole toimivaltaa EY:n
perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan ja 86 artiklan soveltamiseen. Niissä maissa, joissa
kansallinen laki antaa hallintoviranomaiselle mahdollisuuden soveltaa EY:n kilpailusääntöjä, niitä
sovelletaan yhä lisääntyvässä määrin myös kansallisella tasolla. Pääkehityssuunnista voidaan tehdä
seuraava yhteenveto.

Belgia

Vuoden 1995 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana kilpailuneuvosto ei tehnyt yhtään EY:n
perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan ja 86 artiklan mukaista päätöstä. Kilpailuneuvoston
puheenjohtaja teki kuitenkin vuonna 1995 tärkeän päätöksen, johon liittyi väliaikaisten toimenpiteiden
määräämistä. Kansallista arkkitehtineuvostoa kiellettiin jatkamasta arkkitehtien ammattisääntöihin
sisältyvän, vähimmäispalkkioiden määräämistä koskevan säännöksen ja eettisen periaatteen n:o 2
soveltamista. Kilpailuneuvosto viittasi päätöksessään Euroopan komission 30 päivänä tammikuuta 1995
tekemään päätökseen COAPI:n asiassa62. Kilpailuneuvoston päätöksestä on valitettu.

Tanska

Juutinrauman sillan työ on saanut kilpailuneuvoston tekemään päätöksiä sopimuksista, joissa kaksi
yhteenliittymää tarjoaa sementti- ja valmisbetonitoimituksia. Sopimuksista ilmoitettiin myös Ruotsin
kilpailuviranomaisille, ja komissio sekä nämä kolme laitosta tekivät yhteistyötä näissä tapauksissa.

Ensimmäinen sopimus tehtiin Aalborg Portland A/S:n ja ruotsalaisen yhtiön, Cementa AB:n, välillä.
Yhtiöt perustivat yhteisyrityksen, Øresundscement I/S:n, toimittamaan harmaata sementtiä Juutinrauman
siltaa varten. Neuvosto pyysi sopimuksesta ilmoittamista, mutta oli sitä mieltä, ettei ollut syytä puuttua
asiaan. Toisaalta Ruotsin kilpailuviranomaiset kielsivät sopimuksen, kun taas komissio antoi
puuttumattomuustodistuksen63.

Toinen sopimus tehtiin kahden tanskalaisen yhtiön (Unicon Beton I/S:n ja 4K-beton A/S:n) sekä
kahden ruotsalaisen yhtiön (Betongindustri AB:n ja AB Sydstenin) välillä. Kaikki yhtiöt ovat
valmisbetonin tuottajia. Sopimuksen mukaan perustettiin yhteisyritys, Øresundsbeton I/S, jotta nämä
neljä yhtiötä voisivat jättää yhteistarjouksia toimituksista Juutinrauman siltaa varten. Kilpailuneuvosto
päätti, että sopimus on lopetettava, koska se koski kaikkia tunnettuja valmisbetonin tuottajia, jotka
voisivat jättää tarjouksia toimituksista Juutinrauman siltaa varten. Kilpailuvalitusten lautakunta kumosi
kilpailuneuvoston päätöksen sopimuksen lopettamisesta, koska sen mielestä oli erittäin epätavallista,
että Juutinrauman sillan kaltaisessa suuressa siltahankkeessa pääurakoitsija järjestää omat
sementtitoimituksensa. Kilpailuvalitusten lautakunta hyväksyi sopimuspuolten perustelun siitä, että oli
erittäin tärkeää saada aikaan kilpailullinen vaihtoehto sille tuotannolle, jonka kolme pääurakoitsijaa

                                                            

62 EYVL N:o L 122, 2.6.1995, s. 37
63 Ks. jäljempänä tuleva tämän kertomuksen kohta [yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen Ruotsissa] 
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haluaisivat ehkä itse perustaa. Kilpailuvalitusten lautakunta totesi myös, että kilpailu jatkui toisaalta
kunkin kolmen pääurakoitsijan välillä ja toisaalta sopimusosapuolten välillä. Tässäkin tapauksessa
komissio antoi puuttumattomuustodistuksen.

Saksa

Käsittelykauden aikana liittotasavallan kartellivirasto sovelsi yhteisön kilpailusääntöjä kolmessa
tapauksessa:

(a) Se kielsi carpartner Autovermietung GmbH:n (cp) yhtiöjärjestyksen sekä cp:n ja 42
moottoriajoneuvojen vastuuvakuutusyhtiön välisten yhteistyösopimusten täytäntöönpanon sillä
perusteella, että nämä loukkasivat GWB:n 1 pykälässä ja EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan
1 kohdassa vahvistettua kilpailunrajoituskieltoa. Cp on yhteisyritys usean saksalaisen
vakuutusyhtiön välillä, joista kaksi on ranskalaisen vakuutusyhtiön omistuksessa. Cp toimii
tapaturmakorvausten alalla hankkien vuokra-autoja, ja se on tehnyt puitesopimukset 42:n
moottoriajoneuvojen vastuuvakuutusyhtiön kanssa "moottoriajoneuvojen korvausvaatimusten
yhteydessä syntyneiden autonvuokrakustannusten maksumenettelystä". Kartelliviraston kannan
mukaan cp:n ovat perustaneet sen omat osakkeenomistajat ja muut moottoriajoneuvojen
vastuuvakuutusyhtiöt voidakseen ostajien välisellä yhteistyösopimuksella alentaa hinnat
tapaturmakorvausten alalla vakuutusyhtiöille sopivalle tasolle. Kyseisten moottoriajoneuvojen
vastuuvakuutusyhtiöiden kokonaismarkkinaosuus on yli 50 prosenttia ja cp:n osakkeenomistajilla
yksin on jo lähes 20 prosentin markkinaosuus. Tästä syystä virasto olettaa, että cp:n järjestelmä
vaikuttaisi todennäköisesti valtioiden väliseen vakuutuspalvelukauppaan. Kaikki cp:n ja
moottoriajoneuvojen vastuuvakuutusyhtiöiden väliset yhteistyösopimukset on jo purettu, ja
käsittely koskee nyt ainoastaan cp:tä ja sen kuutta osakkeenomistajaa. Jälkimmäiset ovat
valittaneet kieltomääräyksestä Berliinin ylempään maaoikeuteen.

(b) Kartellivirasto kielsi 85 artiklan 1 kohdan nojalla markkinoidenjakosopimuksen Ruhrgas AG:n
ja Thyssen GmbH:n välillä. Sopimuksessa rajataan kunkin osapuolen toimitusalue ja määrätään
neljän suuren kunnallisen voimalan (Duisburgin, Düsseldorfin, Kölnin ja Oberhausenin)
yhteistoimituksista. Viraston kannan mukaan tämä sulkee pois kilpailun kahden johtavan
kaupunkikaasuyhtiön välillä. Kilpailunrajoitus vaikuttaa valtioiden väliseen kaasukauppaan
Euroopan yhteisössä, koska kumpikin yhtiö tuo kaasua muista Euroopan maista. Virasto on
aiemmin lykännyt ensimmäistä kieltomääräystä, joka hyväksyttiin vuonna 1994. Lykkäyksen
tarkoituksena oli antaa kaikkien 12 osavaltion (Länder) energiantarkkailijoille, joiden aluetta
markkinoidenjakosopimus koskee, mahdollisuus kommentoida tätä tapausta koskevaa menettelyä
virastolle. Yhtiöt ovat valittaneet uudesta kieltomääräyksestä Berliinin ylempään maaoikeuteen.

(c) Kartellivirasto antoi varoituksen RWE Energie AG:n sekä Saksan ja Alankomaiden rajan lähellä
sijaitsevan Nordhornin kunnan välisestä toimilupasopimuksesta. Viraston kannan mukaan
sopimuksessa Nordhornin kunnalle määrätty velvoite, jonka mukaan se ei saa myöntää millekään
muulle yhtiölle oikeutta käynnistää julkista sähköntoimitusyritystä alueella, loukkaa EY:n
perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohtaa. Toimittajat, jotka tulevat muista EY:n jäsenvaltioista
- erityisesti Alankomaista maan läheisyyden vuoksi - eivät näin ollen voi toimittaa sähköä
mahdollisille Nordhornissa oleville asiakkaille. Osapuolet ilmoittivat tällöin sopimuksesta
Euroopan komissiolle, jotta ne saisivat puuttumattomuustodistuksen tai poikkeusluvan 85 artiklan
3 kohdan nojalla. Komissio on nyttemmin ilmoittanut kartellivirastolle, ettei sillä ole mitään
menettelyn jatkamista vastaan.
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Liittotasavallan kartelliviraston Saksan sulautumisvalvontalain ja EY:n perustamissopimuksen 85
artiklan 1 kohdan nojalla asettama kielto yhteisyrityksen muodostamiselle ATG
Automobiltransportlogistikgesellschaft mgH:n, Menke Holding GmbH & Co. KG:n ja Silcock and
Colling Ltd:n yhteisomistukseen tuli lopullisesti voimaan sen jälkeen, kun yhtiöt vetivät pois
valituksensa.

Berliinin ylempi maaoikeus säilytti kartelliviraston kieltomääräyksen EY:n perustamissopimuksen 85
artiklan 1 kohdan nojalla niiden yksinoikeussopimusten osalta, joita on tehty toisaalta Touristik Union
International GmbH & Co. KG:n ja NUR Touristik GmbH:n sekä toisaalta 15 espanjalaisen
hotellinomistajan välillä. Sopimukset koskivat majoituksen ostoa talvikaudelle 1994 - 1995 ja kaikille
sen jälkeisille kausille. Yhtiöille annettiin lupa valittaa liittovaltion ylempään tuomioistuimeen
oikeuskysymyksessä.

Espanja

TDC (Tribunal de Defensa de la Competencia, kilpailulautakunta) antoi 16 päivänä tammikuuta 1995
päätöslauselman (asiakirja R98/94. Kuljetusyhtiöiden vakuutukset). Päätöslauselma annettiin Consejo
General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativosin (yleinen hallintoneuvosto) SDC:lle
(Servicio de Defensa de la Competencia, kilpailuvirasto) tekemän valituksen perusteella, jonka mukaan
useat vakuutusyhtiöt veloittivat saman vakuutusmaksun.

Tässä päätöslauselmassa TDC tutki vakuutusyhtiöiden markkina-asemaa voidakseen päättää,
koskisivatko vakuutusyhtiöiden väliset sopimukset kilpailulain (LDC; laki N:o 16/1989, annettu 17
päivänä heinäkuuta 1989) 1 artiklan 1 kohtaa vai EY:n perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklaa, ja
voitaisiinko soveltuvin osin myöntää yksittäinen valtuutus tai poikkeuslupa perustamissopimuksen 85
artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Päätöksessään 1 päivänä helmikuuta 1995 (asiakirja 350/94. Puhelimet lentokentillä) kilpailulautakunta
tutki 3C Communications España SA:n tekemää valitusta Telefónica de España SA:sta. Telefónica oli
kieltäytynyt toimittamasta valituksen tekijälle puhelinlinjoja, joita käytetään luotto- tai
automaattikortilla toimivia puhelinpalveluja varten. TDC totesi, että Telefónica oli käyttänyt väärin
määräävää markkina-asemaansa Espanjan televiestintämarkkinoilla yrittäessään rajoittaa pienemmän
kilpailevan yrityksen toimia. Tällainen toiminta loukkaa LDC:n 6 artiklan 2 kohtaa ja EY:n
perustamissopimuksen 86 artiklaa. Päätökseen sisältyi 124 miljoonan pesetan sakko Telefónica de
Españalle.

Ranska

Kilpailuneuvosto vetosi yhteisön oikeuteen sammuttimien kaupan pitämistä koskevassa asiassa.
Ranskan vahinkovakuutusyhtiöiden yhdistys (APSAD), jossa on mukana suurin osa ranskalaisista ja
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä, käsittelee jäsentensä pyynnöstä erityisesti vahinkoja ehkäisevää
toimintaa koskevia ongelmia. Samalla se toimii teollisuusministeriön valtuuttamana elimenä, jossa
tarkastetaan tulipaloilta ja varkauksilta suojaavia standardoimattomia järjestelmiä. Se tarkastaa tuotteet
itse määrittelemiensä laatuvaatimusten ja perusteiden mukaisesti. Se myös laatii sammuttimien
paikalleen asentamista ja huoltoa sekä sammuttimien asentajien pätevyyttä koskevat säännöt. Tässä
yhteydessä se on määritellyt R4-säännöksi kutsutut ohjeet liikuteltavan sammutinkaluston
asentamisesta, ja sääntöä on täydennetty "asetuksella liikuteltavaa sammutuskalustoa asentavan
henkilöstön pätevyydestä".
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Kilpailuneuvosto huomautti, että toimeksiantoa hakeville yrityksille annetun asetuksen mukaan
yrityksen toimipaikan on sijaittava Ranskassa. Neuvosto katsoi, että tämä lauseke oli
perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan vastainen. Se hylkäsi APSADin väitteet, joiden mukaan
tällä ehdolla, jonka nykyisin voimassa olevat asetukset joka tapauksessa mitätöivät, ei ole voinut olla
kilpailun vastaisia vaikutuksia, koska turvallisuusmääräykset ovat jokaisessa jäsenvaltiossa erilaiset ja
koska ei voitu osoittaa, että ulkomaiset yritykset eivät olisi voineet sopeutua Ranskan markkinoiden
vaatimuksiin. 

Irlanti

Vastaten yritys- ja työllisyysministerin kilpailulain 11 jakson mukaiseen pyyntöön kilpailuviranomaiset
ilmoittivat ministerille, että Yhdistyneen kuningaskunnan sanomalehdet eivät syyllistyneet
riistohinnoitteluun myydessään sanomalehtiä Irlannissa. Kilpailuviranomaiset hylkäsivät kansallisen
lain nojalla saamansa puolalaista hiiltä koskevaan yhteisostosopimukseen liittyvän ilmoituksen sillä
perusteella, että komissio oli tehnyt EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan nojalla päätöksen, jolla
yhteisostosopimukseen annetaan lupa.

Alankomaat

Huhtikuussa 1995 talousministeri pyysi Alankomaiden hallituksen puolesta Euroopan komissiota
tutkimaan HMG:n (Holland Media Groupin) perustamista yhteisön sulautumisasetuksen perusteella.
20 päivänä syyskuuta 1995 tekemällään päätöksellä (RTL/Veronica/Endemol, asia N:o IV/MTF/553)
Euroopan komissio ilmoitti, että keskittyminen ei ole yhteismarkkinoiden mukaista, ja vaati, että
asianomaiset osapuolet tekevät seuraavien kolmen kuukauden kuluessa ehdotuksia, joilla keskittymisen
kielteinen vaikutus voidaan poistaa televisiomainonnan ja hollanninkielisen televisio-ohjelmatuotannon
markkinoilta. Tällä pyynnöllään Alankomaat on ensimmäistä kertaa käyttänyt sulautumisasetuksen 22
artiklan 3 kohtaa.

Useita poikkeuslupa-anomuksia hylättiin vuonna 1993 voimaan tulleen laaja-alaiset hintasopimukset
kieltävän päätöksen ja vuonna 1994 voimaan tulleen markkinaosuuksiin liittyviä sääntöjä koskevan
päätöksen perusteella. Kaiken kaikkiaan neljä näistä tapauksista koski sopimuksia, jotka kuuluivat
myös yhteisön kilpailulain piiriin, ja tästä syystä päätökset tehtiin sen jälkeen, kun oli neuvoteltu
Euroopan komission kanssa.

Portugali

Kilpailuneuvosto ei ole soveltanut suoraan EY:n kilpailusääntöjä vuonna 1995. Kahdessa tapauksessa
(Iglo (Impulse-jäätelö) ja Lactogal (maitoalan keskittyminen)) kyseisten toimien laillisuutta kuitenkin
tutkittiin asetuksiin N:o 1983/83 ja 4064/89 sisältyvien asian kannalta merkityksellisten säännösten
perusteella.

Ruotsi

Yksi esimerkki yhteisön kannalta merkityksellisistä tapauksista koskee yhteisyritystä ja toinen
luottokorttisopimusta. Ensimmäisessä tapauksessa Ruotsin ja Tanskan suurimmat sementin tuottajat,
jotka halusivat perustaa yhteisyrityksen sementin toimituksia varten Juutinrauman sillan rakennukseen,
jättivät pyynnön puuttumattomuustodistuksesta sekä kilpailuviranomaisille että komissiolle. Komissio
lähetti vastauskirjeen, jossa todettiin, ettei tarkempaan tutkimukseen ole perusteita toimen vähäisen
jäsenvaltioiden kauppaan liittyvän merkityksen vuoksi. Ruotsin kilpailuviranomaiset totesivat, että
sopimus on Ruotsin kilpailulain vastainen, ja tästä päätöksestä tehtiin valitus Tukholman

KILPAILURAPORTTI 1995



312 Kilpailusääntöjen soveltaminen Euroopan unionissa

piirituomioistuimeen. Tanskan kilpailuviranomaiset, jotka myös tutkivat tapausta, eivät ryhtyneet
lisätoimiin64.

Toinen tapaus koski Ruotsissa ja muualla Euroopassa toimivien pankkien välistä sopimusta Visa-
korttiin liittyvien luottokorttien myöntämisestä. Kilpailuviranomaiset totesivat, että sopimus sisälsi
useita kilpailua rajoittavia tekijöitä, mukaan lukien "kilpailemattomuuslausekkeen", jolla pankit
estäisivät vähittäiskauppiaita vähentämästä maksua kortin käytöstä.

Yhdistynyt kuningaskunta

Vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntö ei salli kansallisten kilpailuviranomaisten soveltaa
85 artiklan 1 kohtaa ja 86 artiklaa, Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailualalla on ollut joitakin
yhteisön etua koskevia tapahtumia. Kilpailunrajoituksia käsittelevä tuomioistuin on tehnyt tänä vuonna
kaksi päätöstä, jotka liittyvät tuomioistuimessa käsitteillä oleviin ja komission 85 artiklan nojalla
samanaikaisesti käsittelemiin asioihin. Lisäksi OFT (Office of Fair Trading) teki kyselyn oluen
hinnoista.

British Sugar

Ensimmäinen päätös koski British Sugarin hakemusta lykätä kilpailunrajoituksia käsittelevän
tuomioistuimen käsittelyä siihen asti, kunnes Euroopan komission samaa asiaa koskeva käsittely on
saatu päätökseen. Tuomioistuin totesi, että Euroopan komission ja Yhdistyneen kuningaskunnan
kilpailunrajoituksia käsittelevän tuomioistuimen tehtävät ovat kaupan kilpailunrajoituslainsäädännön
nojalla hyvin erilaiset. Hakemus hylättiin.

Kirjojen nettohintasopimus

Toinen tapaus koski kirjojen nettohintasopimusta. Tuomioistuimelta oli pyydetty lupaa anoa
uusintakäsittelyä tuomioistuimen vuonna 1962 tehdylle päätökselle, jonka mukaan kirjojen
nettohintasopimus pidetään voimassa, sillä perusteella, että kustannustoiminnassa on tapahtunut
merkittäviä muutoksia vuoden 1962 jälkeen. Kustantamoyhdistys anoi käsittelyn lykkäämistä siihen
asti, kunnes Euroopan komissio tekee päätöksen 85 artiklan 3 kohdan mukaisesta poikkeusluvasta.
Lykkäämisanomus hylättiin. Tuomioistuin totesi, että se, onko asian kannalta merkityksellisissä
olosuhteissa tapahtunut merkittäviä muutoksia, päätetään kansallisen lain eikä Euroopan yhteisön lain
perusteella. Asia koski siis tuomioistuimen vuonna 1962 tekemän päätöksen voimassaolon jatkamista,
ja kansallisen tuomioistuimen olisi itse päätettävä, miten se valvoo omia menettelyjään. Tuomioistuin
myönsi 6 päivänä joulukuuta 1995 luvan anoa uusintakäsittelyä vuoden 1962 päätökselle.

Olut

Vuoden aikana Office of Fair Trading (OFT) teki kyselyn panimojen
tukkukauppahinnoittelupolitiikasta. Kysely tehtiin siksi, että Euroopan komissio oli esittänyt
huolestuneisuutensa hintaeroista sidotussa ja vapaassa kaupassa. Komissio oli huomannut
huolestumisen aihetta käsitellessään 85 artiklan 3 kohdan mukaista poikkeuslupahakemusta. OFT totesi,
että sidotut vuokralaiset saivat yleensä erilaisia etuja, jotka korvasivat korkeammat hinnat, joita he
maksoivat oluestaan, ja että asiaa ei ollut syytä siirtää monopoli- ja sulautumistoimikuntaan.

                                                            

64 Ks. edellä tämän kertomuksen kohta ... [Yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen Tanskassa].
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C - Yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen jäsenvaltioiden
tuomioistuimissa

EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohtaa ja 86 artiklaa on sovellettu edelleenkin
jäsenvaltioiden tavanomaisissa tuomioistuimissa, vaikka useimmat niistä (mukaan lukien uudet
jäsenvaltiot) eivät ole ilmoittaneet tapauksista. Tilanne niissä kuudessa maassa, joissa yhteisön
kilpailusääntöjä on sovellettu, voidaan tiivistää seuraavasti.

Belgia

Vuoden 1995 aikana kilpailuneuvostolle ilmoitettiin useasta tuomiosta, joissa viitattiin EY:n
perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohtaan ja 86 artiklaan. Tuomiot koskivat selektiivistä
jakelukanavaa hajuvesialalla, rinnakkaismyyntiä ja selektiivistä jakelujärjestelmää hajuvesialalla,
määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä kaapelitelevisioalalla, määräävän markkina-aseman
väärinkäyttöä puhelinpalvelualalla ja kartellin muodostamista vakuutusalalla terveydenhuollon
vakuutusten sekä sairaalavakuutusten maksujen ja ehtojen määräämisen yhteydessä.

Saksa

Maaoikeudet (Landgerichte) sovelsivat EY:n kilpailusääntöjä useita kertoja, lähinnä arvioidessaan,
olisiko käytettävä 85 artiklaa vai erityistä ryhmäpoikkeuslupa-asetusta käsitellyissä tapauksissa. Muissa
tapauksissa annettiin seuraavat tuomiot:

Frankfurt am Mainin maaoikeus, tuomio 18 päivänä tammikuuta 1995, viite: 3/8 O 142/91, (P-203/95)
Korvauksia ei voida vaatia yksinoikeussopimuksesta, jossa on EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan
vastainen vientikielto.

Stuttgartin ylempi maaoikeus, tuomio 17 päivänä maaliskuuta 1995, viite: 2 U 130/94, (P-100/95)
Jakelusopimuksen osittainen mitätöinti GWB:n 15 artiklan (hintaerolauseke) ja EY:n
perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan (yksinoikeuslauseke) rikkomisen perusteella.
Stuttgartin ylempi maaoikeus, tuomio 19 päivänä toukokuuta 1995, viite: 2 U (Kart) 28/95, (P-035/95)
Carpartner Autovermietung GmbH ei rikkonut kilpailulakia, erityisesti koska GWB:n 1 pykälässä
edellytettyä kilpailun rajoittamista osakkeenomistajien välillä ei ole näytetty toteen ja koska EY:n
perustamissopimuksen 85 artiklan (ja GWB:n 25 artiklan 2 kohdan ja 26 artiklan 4 kohdan) mukaista
huomattavaa vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ei ole todettu.

Ranska

Korkein oikeus ja muutoksenhakutuomioistuimet ovat tehneet yli 30 päätöstä, joista tärkeimpiä ovat
seuraavat:

1)  Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen 1. osasto, 27/01/95, yhtiö C. M. S. DENTAL sekä yhtiö
BRASSELER GmbH.

Tässä asiassa muutoksenhakutuomioistuin totesi, että "kantajat eivät voi tosiasiallisesti väittää, että
sillä, että ranskalainen yritys sulkee toisen ranskalaisen yhtiön myyntinsä ulkopuolelle, ei olisi
vaikutusta yhteisön sisäiseen kauppaan, koska poissulkeminen koskee suuressa osassa yhteisön aluetta
määräävässä markkina-asemassa olevan BRASSELERin Saksassa valmistamia tuotteita ja kohdistuu
postimyyntiyhtiöihin, joiden osuus timanttiporien markkinoista Ranskassa on 15 prosenttia."
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2) Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen 1. osasto, 03/02/95, yhtiö ASIA MOTOR FRANCE sekä
muita yhtiöitä.

Japanilaisia kulkuneuvoja koskevien tuontikiintiöiden ulkopuolelle jääneet yhtiöt, kuten Asia Motor,
hakevat muutosta kilpailuneuvoston 18 päivänä tammikuuta 1994 tekemään päätökseen sillä
perusteella, ettei päätöksessä tunnusteta maahantuojien välisten sopimusten olemassaoloa. Yhtiöt
huomauttivat etenkin siitä, että neuvosto kieltäytyi asetuksessa N:o 17/62 olevan 9 artiklan 3 kohdan
perusteella tutkimasta tuontikiintiöitä koskevia tietoja ja selvitti vain näyttelyistä poissulkemiseen
liittyviä seikkoja, ja pyysivät päätöksen ylimääräistä lykkäämistä, kunnes asiassa saadaan ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen ja yhteisön tuomioistuimen lopulliset päätökset. Tuomioistuin katsoi
neuvoston päätöksen perustelut riittäviksi ja muistutti, ettei menettelyä ole viety loppuun, koska 18
päivänä toukokuuta 1994 BEUC:n asiassa65 annetun tuomion johdosta komission päätös hylätä valitus
mitätöitiin. Sillä, ettei komissio vielä ole lähettänyt moitetiedonantoa, ei tässä yhteydessä ole
merkitystä.

3) Korkeimman oikeuden kaupallinen osasto, 14/02/95, yhtiö Labinal/Pariisin
muutoksenhakutuomioistuin.

Korkein oikeus päätti tuomiossaan, että "vaikka onkin totta, etteivät tietyn tuotteen myyntiin liittyvät
edut, kylkiäiset tai alennukset välttämättä ole laittomia käytäntöjä, on tilanne kuitenkin toinen silloin,
kun nämä edut, kuten (muutoksenhakutuomioistuimen) tuomio osoittaa, ovat hyvin vaihtelevia ja
huomattavia ja erittäin kapea-alaisia markkinoita hallitsevan yrityksen antamia, jolloin kilpailevilla
yrityksillä ei ole mahdollisuutta vastata näihin käytäntöihin antamalla samanlaisia etuja; näiden
ilmoitusten ja toteamusten perusteella muutoksenhakutuomioistuin, joka oli perustellut tekemänsä
päätöksen, saattoi todeta Labinal-yhtiön käyttäneen väärin johtavaa asemaansa Rooman sopimuksen
86 artiklan tarkoittamalla tavalla."

Irlanti

Tapauksessa O'Neill vastaan maatalousministeriö eläinlääkärin tekemää EY:n perustamissopimuksen
90 artiklan mukaista valitusta maatalousministeriön karjan keinosiemennyspalvelujen
lisensointijärjestelmästä ei hyväksytty. Eläinlääkärin perusteluissa, jotka olivat samanlaiset kuin La
Crespelle ECJ:n asiassa66, esitettiin, että ministeri sai aikaan määräävän markkina-aseman luomalla
maantieteellisiä monopolialueita, joissa vain yksi lisensoitu karjankasvatusyhteisö voi toimia, ja että
yhteisöjen oli mahdoton olla käyttämättä väärin tätä määräävää asemaa. Lisäksi esitettiin, että
lisensoitujen yhteisöjen tarjoamat palvelut olivat riittämättömiä asiakkaiden tarpeisiin. Kantaja on
valittanut tuomiosta.

Italia

Ainoastaan yhdessä tuomiossa, jonka muutoksenhakutuomioistuimen ensimmäinen jaosto teki 28
päivänä heinäkuuta 1995, kansallinen tuomari viittasi yhteisön kilpailusäännöksiin. Kyseinen
tuomioistuin totesi, että komission asetusta (ETY) N:o 123/85, joka koskee EY:n
perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamista tiettyihin moottoriajoneuvojen jakelu- ja
huoltosopimusten luokkiin, sovelletaan ainoastaan toimittajien ja jakelijoiden välisiin sopimuksiin eikä
kahden jakelijan välisiin sopimuksiin.

                                                            

65 Asia T-37/92, Kok. s. II-285
66 Asia C-323/93, Kok. 1994, s. I-5077
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Alankomaat

Hoge Raad kumosi 22 päivänä joulukuuta 1995 antamassaan tuomiossa Den Boschin tuomioistuimen
antaman tuomion ja siirsi jutun Haagin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Den Boschin tuomioistuin oli
katsonut, ettei "kirjakartelli" (boekenkartel) voinut olla "tilapäisesti voimassa" kuten ne asetusta N:o
17 edeltävät sopimukset, joista on asianmukaisesti ilmoitettu. Tuomioistuimen päätökseen oli
vaikuttanut se, että "kirjakartelli" on tällä välin muuttunut huomattavasti. Korkein oikeus ei kiistänyt
tätä näkemystä. Hoge Raad huomautti, että lähtökohta pitää valituksen jälkeen edelleen paikkansa.
Tämän seurauksena Den Boschin tuomioistuimen oli pitänyt selvittää, voidaanko 85 artiklan 1 kohtaa
soveltaa tässä asiassa. Koska tuomioistuimen perusteluista ei ilmene, kuinka se oli päätynyt tekemäänsä
ratkaisuun, Hoge Raad päätteli, ettei Den Bosch ollut täyttänyt perusteluvelvollisuuttaan tai että se oli
tulkinnut lakia virheellisesti. Hoge Raad huomautti, että tällaisessa kansallisen tuomioistuimen
käsiteltäväksi tulevassa asiassa olisi hyödyllistä kääntyä suoraan Euroopan komission puoleen ennen
kuin pyydetään ennakkoratkaisua yhteisön tuomioistuimelta.
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VII - Tilastot

A - 85 ja 86 artikla

1. Toiminta vuonna 1995

1.1. Vuonna 1995 käsittelyyn otetut uudet asiat

Laji lukumäärä %

Ilmoitukset 368 65

Valitukset 145 26

Viran puolesta67 46 8

Yhteensä 559

1.2. Vuonna 1995 loppuun käsitellyt asiat

Virallisella päätöksellä Epävirallisella menettelyllä

Kielto 85 art 1 kohta 5 Myönteinen hallinnollinen kirje 85
art. 1 kohta

82

Kielto 86 art Myönteinen hallinnollinen kirje 85
art. 3 kohta

89

Puuttumattomuustodistus 85 art 1
kohta tai 86 art

1 Valituksen hylkääminen (6
artiklan mukainen kirje tai ennen
6 artiklan voimaantuloa annettu
kirje)68

29

Poikkeus 85 art 3 kohta 3 Käsittelyn lopettaminen
hallinnollisella päätöksellä69

212

Valituksen hylkääminen 5 Kielteinen hallinnollinen kirje 7

Yhteensä70 14 Yhteensä 419

                                                            

67 Asian käsittely viran puolesta tapahtuu komission omasta aloitteesta.
68 Komission asetuksen N:o 99/63 (25.7.1963) 6 artikla.
69 Käsittely lopetettu, koska sopimukset eivät enää olleet voimassa, koska vaikutus oli liian vähäinen aiheuttaakseen

lisätarkastelua, koska valitukset olivat liian kiistanalaisia tai ne oli peruutettu tai koska tutkimuksissa ei ollut ilmennyt
kilpailua estäviä käytäntöjä.

70 Virallisella päätöksellä lopetettujen asioiden määrä ei vastaa komission tekemien virallisten päätösten määrää.
Menettelypäätökset (kuten asetuksen N:o 17 11 ja 14 artiklan mukaiset päätökset) ja väliaikaiset toimenpiteet eivät
sisälly lukuun, koska yhdellä päätöksellä voidaan lopettaa useiden asioiden käsittely.
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2. Katsaus kahdeksaan viime vuoteen

2.1. Käsiteltävien asioiden määrän kehitys

Kalenterivuoden päättyessä keskeneräiset asiat

88 89 90 91 92 93 94 95

Ilmoitukset 2909 2669 2145 1732 1064  754  604 709

Valitukset  357  359  345  328  287  306  332 351

Viran puolesta  185  211  244  227  211  158  116 117

Yhteensä 3451 3239 2734 2287 1562 1218 1052 1178

2.2. Käsittelyyn tulleiden uusien asioiden määrän kehitys

Vuoden kuluessa kirjatut uudet asiat

88 89 90 91 92 93 94 95

Ilmoitukset  376  206  201  282  246  266  236 368

Valitukset   83   93   97   83  110  111  140 145

Viran puolesta   44   67   75   23   43   27   16  46

Yhteensä  503  366  373  388  399  404  392 559

2.3. Loppuun käsiteltyjen asioiden määrän kehitys

Vuoden kuluessa loppuun käsitellyt asiat

88 89 90 91 92 93 94 95

Viralliset
päätökset

  25   11   13   21   34   14   33  14

Epäviralliset
menettelyt

 455  567  864  814 1090  734  525 419

Yhteensä  480  578  877  835 1124  748  558 433
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3. Muita tilastoja

3.1. Menettelypäätökset

Vuonna 1995 tehtiin kymmenessä asiassa tarkastusmääräyspäätös. Tarkastuksia suoritettiin yhteensä
91 kappaletta, joista 87 asetuksen N:o 17 14 artiklan 3 kohdan ja neljä 14 artiklan 2 kohdan
perusteella.

Komissio osoitti 6 päivänä syyskuuta 1995 päätöksellään asetuksen N:o 17/62 11 artiklan mukaisen
virallisen tiedonsaantipyynnön Régié des Voies Aérinnesille; osa pyydetyistä tiedoista oli luonteeltaan
kaupallisia. RVA oli kolmesti kieltäytynyt vastaamasta komission tiedonsaantipyyntöihin, jotka
komissio oli esittänyt saadakseen Belgian Boards of Airlines Representativesin RVA:sta tekemän
valituksen käsittelemiseen tarvittavat tiedot.

3.2. Rakenteelliset yhteistoiminnalliset yhteisyritykset

Komissio ilmoitti vuonna 1992 aikovansa siitä lähtien soveltaa 85 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen
yhteisyrityksiä koskevien asioiden käsittelyssä hallinnollista määräaikaa, mikäli kyseinen toimenpide
johti asianomaisten yritysten rakenteelliseen muutokseen. Komissio totesi pyrkivänsä lähettämään
ilmoituksen tekeville yrityksille, joko myönteisen hallinnollisen kirjeen tai varoituskirjeen kahden
kuukauden kuluessa täydellisen ilmoituksen vastaanottamisesta. Vaikka nämä määräajat eivät
oikeudellisesti sidokaan komissiota, pidettiin tärkeänä, että sen osastot vastaisivat näitä hankkeita
koskeviin huomattaviin investointeihin sitoutuville yrityksille nopeasti, soveltuivatko hankkeet
kilpailusääntöihin.

Ilmoitettujen asioiden määrä 15

Asiat, jotka hoidettiin kahden kuukauden määräajassa lähettämällä hallinnollinen
kirje

 2

Asiat, jotka hoidettiin kahden kuukauden määräajassa lähettämällä varoituskirje  5

Asiat, joihin ei sovellettu kahden kuukauden määräaikaa  871

                                                            

71 Kahden kuukauden määräaikaa ei sovellettu seuraavista syistä: nopeutettu menettely ei sovellettavissa (3); ilmoitus
puutteellinen (2); hallinnollinen viive (2); menettelyn lykkääminen (1).
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3.3. Myönteisellä hallinnollisella kirjeellä päätökseen saatetut asiat

Asian N:o Nimike Lopetus-päivä Julkaisu72 Hallinnolli
sen kirjeen

laji73

35035 HAMECH + CROWN 3.1.1995 -2

35197 FOUR D RUBBER+MEDISPORT
INTERNATIONAL

4.1.1995 -3

34943 FLOGAS 5.1.1995 -3

35190 LOEWE BINATONE 12.1.1995 -3

34440 UPJOHN + SOLVAY + 3 16.1.1995 -1

34954 MONSANTO+KUREHA+SYNEXUS 16.1.1995 -1

35004 TRITECH + 2 16.1.1995 -1

35115 FRANCE FONDANTS+3 16.1.1995 -2

34861 UNITED AIRBAG SYSTEMS + 2 17.1.1995 -1

34855 ETS 19.1.1995 -1

34491 COSTAIN 24.1.1995 -1

33828 HACHETTE+OXFORD UNIVERSITY 24.1.1995 -2

35287 SIDMAR+RHEINMETALL+2 25.1.1995 -1

35038 JETHONE 27.1.1995 -2

34802 CHARNWOOD + PIZZA HUT 1.2.1995 -1

35226 TI + SAMSUNG 1.2.1995 EYVL C 330,
26.11.94

-1

35188 T R E F I L A R B E D
BISSEN+GRIPPLE+FACEY

1.2.1995 -2

35210 N O R T H E R N  E L E C T R I C + N E S T E
PRODUCTION+NORTHGAS+SOV.

7.2.1995 -1

35056 CB+FRANCE TELECOM 9.2.1995 -1

35122 MONSANTO+BAYER 9.2.1995 -1

35154 EUPC 10.2.1995 -1

34170 FRIGA-BOHN+HEATCRAFT 10.2.1995 -2

34630 BWEL + 5 13.2.1995 -2

34974 SYNON 16.2.1995 -2

35244 VERBOND VAN VERZEKERAARS 21.2.1995 -1

34005 BEIERSDORF+HERLITZ 21.2.1995 -2

35074 SVENSKA+MONDI+9 28.2.1995 -2

35303 RENAULT+MATRA 3.3.1995 -1

                                                            

72 Viittaus EYVL:ssä julkaistuun tiedonantoon (Carlsberg-tiedonanto, XXIII kertomus kilpailupolitiikasta, kohta 196 -
ja/tai asetuksen N:o 17/62 19 artiklan 3 kohdan mukainen julkaiseminen)

73 - 1 Puuttumattomuustodistus (85 artiklan 1 kohta tai 86 artikla)
- 2 Poikkeus (artikla 85)
- 3 Ryhmäpoikkeus
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34693 UNIPART + ROVER (EX CI 213) 3.3.1995 -2

35291 SMMT 3.3.1995 -2

34793 ARC 7.3.1995 -1

31412 GARANTIEFONDS-REISGELDEN 9.3.1995 -2

32680 IATA 10.3.1995 -3

33611 NATIONAL RID (SCOTTISH
INTERCONNECTOR)

13.3.1995 -1

35220 COMITAL + SCHUR 13.3.1995 -2

34885 PEEK + COMBITECH 16.3.1995 -3

35157 M A M M O E T
STOOF+ECONOFREIGHT+SARENS+VAN
SEUMEREN

20.3.1995 -1

35228 CARLSBERG + INTERBREW 28.3.1995 -2

35229 TUBORG + INTERBREW 28.3.1995 -2

33024 AIR TRANSPORT ASSOCIATION 29.3.1995 -3

34355 SNAT+SEALINK 30.3.1995 EYVL C 82, 19.3.94 -2

32385 SEALINK + SNCF 30.3.1995 -2

35345 DKV+BUNDESVERBANDE+14 31.3.1995 -1

35310 WARDLE+ ROVER 1.4.1995 -2

34960 MERCURY PERSONAL 4.4.1995 -1

35206 SIEMENS + CASCADE 4.4.1995 -2

35390 FETTINDUSTRIE+VEGETABILE+2 5.4.1995 -1

35343 ROHM+CIBA-GEIGY+1 5.4.1995 -2

35091 BRITISH COAL+SCOTTISH POWER 6.4.1995 EYVL C 223,
11.8.94

-1

35092 BRITISH COAL+SCOTTISH
POWER+SCOTTISH HYDRO

6.4.1995 EYVL C 223,
11.8.94

-1

35138 EXXON+HOECHST 6.4.1995 -1

35166 PHILIPS INT.+BAYERISCHE
RUNDFUNKWERBUNG+2

10.4.1995 -3

33329 CHOSEN HERITAGE+SIMPLICITY
FUNERALS

11.4.1995 -1

33970 KANZAN+4 11.4.1995 -1

35462 ABB+NOKIA+1 (EX EFTA 66) 12.4.1995 -3

34328 AEROSPATIALE + ALENIA 17.4.1995 -2

34329 AEROSPATIALE + ALENIA +2 17.4.1995 -2

34417 SWISSAIR+AUSTRIAN AIRLINES 19.4.1995 -1

35384 THOMAS COOK+RYDER 19.4.1995 -1

35289 LONDON BRICK+BUTTERLEY+2 24.4.1995 -3

34172 BOSCH 25.4.1995 -2

33961 REUTERS+EFFIX 26.4.1995 -1

34614 REUTERS+BIGT+EFFIX 26.4.1995 -2
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35349 DAF+VIALLE 3.5.1995 -2

35430 IBM + HAVANT 10.5.1995 -3

35299 DE SPAARBELEGGER 12.5.1995 -1

35454 CARADON +SCHNEIDER+2 12.5.1995 -2

35411 LOGICA+BIWATER 15.5.1995 -1

35312 HORSERACE+BASS LEISURE+1 17.5.1995 -2

34970 DANAEG 18.5.1995 -1

34416 MACCORMAC+PENATE+1 18.5.1995 -2

35198 C A R L S B E R G + C O N A G R A
EUROPE+DANISH MALTING GROUP

19.5.1995 -1

35292 RABOBANK+ROBECO 22.5.1995 -1

35352 FINANCIAL TIMES+GOLDMAN+3 23.5.1995 -1

35360 BASF GE SCHARZHEIDE 24.5.1995 EYVL C 23, 28.1.95 -2

35205 LUPACK + STORK 29.5.1995 -1

35254 EXALOID - SUD-CHEMIE + 2 29.5.1995 -1

35440 HIMSA+4 30.5.1995 -1

35321 UNION CARBIDE+ATOCHEM+1 30.5.1995 EYVL C 377,
31.12.94

-2

34804 M D FOODS + FDB 31.5.1995 -1

34956 DEGREMONT + RASCHKA 1.6.1995 -2

35373 RAM+ERICSSON 7.6.1995 -2

35469 SYLVANIA+OSRAM 8.6.1995 -2

35030 GPTCSL 12.6.1995 -1

35186 GROLSCH + DBH 13.6.1995 -1

35132 LUNDBECK+PROMONTA+4 13.6.1995 -2

34849 KELSEN + HAVNEMOLLERNE 14.6.1995 -1

35029 SCHADEGARANT + 14 15.6.1995 -2

35414 TELECOM ITALIA+BELL 16.6.1995 -1

33052 DANSKE LANDBRUGS
GROVVARELSESKAB+390 ADHERENTS

20.6.1995 -1

34931 CYANAMID+MACK 20.6.1995 -1

35400 BOCO+ECOLINGE 22.6.1995 -1

35404 GUSMER+EDULAN+3 22.6.1995 -2

35363 INTERCONNECTOR UK+11 23.6.1995 EYVL C 73, 25.3.95 -2

34860 AUTOCARE EUROPE + 4 27.6.1995 EYVL C 130,
12.5.94

-2

34156 MOLNLYCKE + PWA 28.6.1995 -1

35484 TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT+3 28.6.1995 EYVL C 107,
28.4.95

-2

35521 BROWNING + ZEBCO 29.6.1995 -2

35207 SONY (MINIDISCS) 5.7.1995 -2

KILPAILURAPORTTI 1995



Kilpailusääntöjen soveltaminen Euroopan unionissa 323

35421 IBM+PHILIPS SEMICONDUCTORS+1 5.7.1995 EYVL C 117,
12.5.95

-2

35156 CEMBUREAU 6.7.1995 -1

33661 GLAVERBEL+SCHOTT 6.7.1995 -2

35272 ASECA 12.7.1995 -1

33583 FFSA+GAP+APSAD 13.7.1995 -1

34656 EIBA + 71 13.7.1995 -1

34631 SONY EUROPA+10 4.7.1995 EYVL C 321,
27.11.93

-1

35423 ELKJOP NORGE AS/SONY (ESA 0111) 14.7.1995 -1

35369 MODELIA 19.7.1995 -3

35162 SCANIA+GEISSLER+WIEGELE 20.7.1995 -3

35108 CANTAB+BAXTER 24.7.1995 -1

35279 D E L T A
BIOTECHNOLOGY+PHARMACEUTICAL
PROJECTS+5

24.7.1995 -1

35359 SWISHER + IMPERIAL 24.7.1995 -2

35502 OAKLEY EUROPE HEADQUATERS 26.7.1995 -2

35347 AALBORG PORTLAND+CEMENTA 28.7.1995 -1

35537 4K BETON+BETONGINDUSTRI+3 28.7.1995 -1

35412 KODAK+LINOTYPE 31.7.1995 -2

35356 DTZ+CB+29 1.8.1995 -1

35158 RE FRANCE HAAGEN-DAZS 7.8.1995 -1

35497 CHAFFOTEAUX+BAXI 7.8.1995 -2

35638 PFEIFFER+KHD HUMBOLDT 28.8.1995 -1

34932 VAN MELLE + PERFETTI 29.8.1995 -1

34927 NFC + 5 31.8.1995 -2

34945 SRC 31.8.1995 -2

35233 ENS 31.8.1995 -2

35319 BASF+11 1.9.1995 -1

35560 RIVELLA+ECKES GRANINI 4.9.1995 -1

35043 DUFALCO + 5 5.9.1995 -1

34105 VERENIGING VAN
PAPIERGROOTHANDELAREN + 8

6.9.1995 -1

34564 VVE 6.9.1995 -1

35606 TETRA MOU 6.9.1995 -1

35655 ANDRITZ+1 (EX RFTA 0096) 7.9.1995 -1

35682 CAT-LINK SHIPPING + DSB 8.9.1995 -1

35654 HOLMSUND GOLV+3 (EX EFTA 0018) 9.9.1995 -2

35593 SCOTTISH & NEWCASTLE+FOSTER'S+4 11.9.1995 -2

35450 ROSSIGNOL OSTERREICH 12.9.1995 -1

35391 SIEMENS NIXDORF+ESCOM 13.9.1995 -2
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35600 AUSTRIAN COTTONWEAVERS
CARTEL+8 (EX EFTA 0001)

13.9.1995 -2

34334 EUREKO + 5 (EX M.207) 14.9.1995 -2

35425 SURGICAL VISION + SOLID VISION 18.9.1995 -3

35021 JSJ+THORITE 21.9.1995 -3

35178 POLOCO 25.9.1995 -3

35037 LUCAS + ALLIED SIGNAL
AUTOMOTIVE

27.9.1995 -2

35006 ETSI 2.10.1995 EYVL C 76, 28.3.95 -1

35315 WELLCOME+THERAPLIX 2.10.1995 -1

35542 FEV+DSP 2.10.1995 -3

34935 TUBORG+AEGEAN 2.10.1995 -2

35386 TUBORG+CARLSBERG IMPORTERS 2.10.1995 -2

35387 CARLSBERG+CARLSBERG IMPORTERS 2.10.1995 -2

35409 APPLEBEE'S+WESLY+1 4.10.1995 -1

33738 STENA+SEA CONTAINERS+3 13.10.1995 -1

35649 CONFERN MOBELTRANSPORT 23.10.1995 -2

35625 SAAB+BRITISH AEROSPACE 27.10.1995 EYVL C 217,
22.8.95

-1

35496 OPTECH+SAAB 27.10.1995 -2

35723 DRAHTSEILVERBAND+2 27.10.1995 -2

35615 PHI+BRISTOW HELICOPTERS+2 8.11.1995 -1

35318 PPG INDUSTRIES+AKZO COATINGS
INTERNATIONAL

13.11.1995 -1

35817 SRR +2 (CECA NR 1178) 14.11.1995 -1

35818 ODS + 2 (CECA NR 1166 ET EX-M578) 14.11.1995 -1

35478 CENTOCOR+ELI LILLY 14.11.1995 -2

34799 CBA + 3 22.11.1995 EYVL C 211,15.8.95 -1

35344 RECTICEL+TOSCANA GOMMA+1 22.11.1995 EYVL C 23, 28.1.95 -2

35350 RAPALA+SHIMANO+2 22.11.1995 -2

35736 CARLSBERG+SINEBRYCHOFF+3 23.11.1995 -2

35211 BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE
FABRIK+SCHWARZ PHAR

27.11.1995 -1

35554 HARTMANN+GOSSEN 27.11.1995 -2

35677 NOVADIGM + AMDAHL 27.11.1995 -2

35443 NESTLE UK+BLUECREST+3 28.11.1995 -1

181 C.E.M.A.T.E.X. 30.11.1995 -2

35640 CUMMINS+WARTSILA+2 7.12.1995 EYVL C 200, 4.8.95 -2

35515 A.C.NIELSEN+THE NPD GROUP
WORLDWIDE

12.12.1995 -3

35632 NORWEB+TDSI 15.12.1995 -2
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B - Saadut sulautumisasetuksen mukaiset ilmoitukset

1. Komissiolle toimitetut ilmoitukset

91 92 93 94 95

Ilmoitetut asiat 63 60 58 95 110

Peruutetut ilmoitukset 0 3 2 5 4

Asiat, joista annettu lopullinen päätös 60 59 57 88 109

2. 6 artiklan nojalla tehdyt päätökset

91 92 93 94 95

1 kohdan 2 alakohta 5 8% 9 15% 4 7% 5 5% 9 8%

1 kohdan b alakohta 50 82% 47 78% 4
9

85% 80 88% 93 85%

1 kohdan c alakohta 6 10% 4 7% 4 7% 6 7% 7 7%

Yhteensä 61 100
%

60 100
%

5
7

100% 91 100
%

109 100
%

Tapaukset, joissa
sitoumukset
hyväksyttäisiin I
vaiheessa

3 4 0 2 2

3. 8 artiklan nojalla tehdyt päätökset

91 92 93 94 95

8 artiklan 2 kohta,
ehdoin ja velvoittein

3 60% 3 75% 2 67% 2 40% 3 42%

8 artiklan 2 kohta ilman
ehtoja ja velvoitteita

1 20% 1 25% 1 33% 2 40% 2 29%

Kielto 8 artiklan 3
kohdan nojalla

1 20% 1 20% 2 29%

Yhteensä 5 100% 4 100% 3 100% 5 100% 7 100
%

8 artiklan 4 kohta:
yritysten
erottamismääräys

8 artiklan 5 kohta:
aiemmin tehdyn
päätöksen
peruuttaminen
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4. Siirtämispäätökset

91 92 93 94 95

9 artikla (jäsenvaltion päätettäväksi) 1 1 1

22 artiklan 3 kohta (komission
päätettäväksi)

1 1

5. Menettelyä koskevat päätökset

91 92 93 94 95

7 artiklan 2 kohta
Lykkäyksen jatkaminen

4 3 3 12 12

7 artiklan 4 kohta
Lykkäyksen lopettaminen

1 2 3 0 3

4 artiklan 2 kohta
Asetuksen 2367/90 mukainen ilmoitus
julistettu epätäydelliseksi

2 2

C - EHTY-sopimuksen 65 ja 66 artiklat

1. Vuonna 1995 käsittelyyn otetut uudet asiat

Vuonna 1995 käsittelyyn otetut uudet asiat

Ilmoitukset 35

Valitukset 1

Viran puolesta -

Yhteensä 36
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2. Vuoden lopussa keskeneräiset asiat

88 89 90 91 92 93 94 95

Ilmoitukset 12 6 1

Valitukset 6 10 5

Viran puolesta 4 2 1

Yhteensä 14 15 38 47 42 22 18 7

3. Käsittelyyn tulleiden uusien asioiden kehitys

88 89 90 91 92 93 94 95

Ilmoitukset 36 70 93 106 56 40 44 35

Valitukset 1 5 7 7 3 3 12 1

Viran puolesta 1 4 6 7 1 3 7 -

Yhteensä 38 79 106 120 60 46 63 36

4. Loppuun käsiteltyjen asioiden määrän kehitys

88 89 90 91 92 93 94 95

Viralliset päätökset 18 12 33 31 10 6 13 7

Epäviralliset
menettelyt74

19 44 64 94 70 48 46 37

Yhteensä 37 56 97 125 80 54 59 45

                                                            

74 "Epävirallinen" menettely sisältää EHTY:n päätöksen N:o 25-67 mukaiset poikkeusluvat, joiden katsotaan virallisesti
lopettavan ilmoitetun asian käsittelyn ja EHTY-sopimuksen 65 artiklan mukaiset hallinnolliset kirjeet.
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D - EHTY-sopimuksen mukaiset tarkastukset (EHTY-sopimuksen 49 ja 50
artikla)

1991 1992 1993 1994 1995

Tuotannon tarkastukset 110 76 103 71 114

E - Valtion tuki

1. Vuonna 1995 kirjatut uudet asiat

Ilmoitettu tuki N 680 85%

Ilmoittamatta jätetty
tuki

NN 113 14%

Tuen tarkistus E 10 1%

Yhteensä 803 100%

2. Vuoden 1995 lopussa tutkittavina olevat asiat

Ilmoitettu tuki N 219 58%

Ilmoittamatta jätetty
tuki

NN 99 26%

Tuen tarkistus E 18 5%

Aloitetut menettelyt C 39 11%

Yhteensä 375 100%

3. Vuonna 1995 loppuun käsitellyt asiat

Komission päättämät Rekisteristä poistetut

Ilmoitettu tuki N 493 81% Jäsenvaltion
pyynnöstä 48 79%Ilmoittamatta jätetty tuki N

N
58 9%

Tuen tarkistus E 16 3% de minimis asiat 13 21%

Aloitetut menettelyt C 40 7%

Yhteensä75 607 100% Yhteensä 61 100%

                                                            

75 Loppuun käsiteltyjä asioita on vähemmän kuin komission päätöksiä, koska yhdestä asiasta on voitu tehdä useita
päätöksiä.
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4. Komission vuonna 1995 tekemät päätökset76

Ei vastustettu 504 81.8%

Perustamissopimuksen 93 artiklan
2 kohdan tai päätöksen N:o
3855/91/EHTY 6 artiklan 4
kohdan mukainen menettely

Aloittaminen77 57 9%

Päättäminen 22 3.5%

Kielteinen78 9 1.5%

Ehdollinen 5 1%

Muut päätökset79 22 3.5%

Yhteensä 619 100%

5. Tiivistelmä

Komission kehdeksana viime vuotena
tekemät päätökset

88 89 90 91 92 93 94 95

Ei vastustettu 303 259 415 493 473 399 440 504

Perustamissopimuk-
sen 93 artiklan 2
kohdan tai päätöksen
N:o 3855/91/EHTY 6
artiklan 4 kohdan
mukainen menettely

Aloittaminen
80

36 36 34 54 30 32 40 57

Päättäminen 20 21 20 28 25 19 15 22

Kielteinen81 14 16 14 7 8 6 3 9

Ehdollinen 9 0 0 2 7 1 2 5

Muut päätökset82 28 11 9 13 9 10 27 22

Yhteensä 410 343 492 597 552 467 527 619

                                                            

76 Ei sisällä perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan 3 alakohdan eikä EHTY-sopimuksen 95 artiklan mukaisia
neuvoston päätöksiä.

77 Sisältää jo aloitettujen menettelyjen pidennykset.
78 Sisältää osittain kielteiset päätökset.
79 Perustamissopimuksen 93 artiklan 1 kohdan mukaiset asianmukaiset toimenpiteet ja EHTY-sopimksen 95 artiklan

mukaisesti neuvoston suostumuksella tehdyt päätökset.
80 Sisältää jo aloitettujen menettelyjen pidennykset.
81 Sisältää osittain kielteiset päätökset.
82 Perustamissopimuksen 93 artiklan 1 kohdan mukaiset asianmukaiset toimenpiteet ja EHTY-sopimuksen 95 artiklan

mukaisesti neuvoston suostumuksella tehdyt päätökset.
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6. Tiivistelmä: päätökset jäsenvaltioittain

Komission 1995 tekemät
päätökset83

A B D
K

D E
L

E Fi F IR I L N
L

P Sv UK UE

Ei vastustettu 15 13 14 163 5 93 2 41 1 72 1 32 12 6 34 504

Perustamissop
imuksen 93
artiklan 2
kohdan tai
päätöksen N:o
3855/91/EHT
Y 6 artiklan 4
kohdan
mukainen
menettely

Aloittaminen84 3 0 0 27 2 9 0 4 1 11 0 0 0 0 0 57

Päättäminen 0 1 0 8 1 2 0 3 0 7 0 0 0 0 0 22

Kielteinen85 0 1 0 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9

Ehdollinen 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5

Muut päätökset86 4 0 3 7 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 1 22

Yhteensä 22 15 17 209 9 110 2 51 3 93 1 34 12 6 35 619

                                                            

83 Ei sisällä perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan 3 alakohdan eikä EHTY-sopimuksen 95 artiklan mukaisia
neuvoston päätöksiä.

84 Sisältää jo aloitettujen menettelyjen pidennykset.
85 Sisältää osittain kielteiset päätökset.
86 Perustamissopimuksen 93 artiklan 1 kohdan mukaiset asianmukaiset toimenpiteet ja EHTY-sopimuksen 95 artiklan

mukaisesti neuvoston suostumuksella tehdyt päätökset.
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VIII - Tutkimukset

Vuonna 1995 pääosasto IV tilasi 25 tutkimusta. Niistä 18 on saatu päätökseen. Näistä kuusi koski
käsiteltäviä asioita ja niiden on pysyttävä luottamuksellisina. Seuraavat kolme tutkimusta aiotaan
julkaista tai ne on jo julkaistu. 

Televiestintäalan yhteenliittämissopimusten kilpailunäkökohdat

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, mitä eurooppalaisen kilpailuoikeuden säädöksiä voidaan nyt ja
lähitulevaisuudessa soveltaa yhteenliittämissopimuksiin, joita on solmittu televiestinnän operaattorien
ja/tai palvelun tarjoajien välillä. Tarkoitus on laatia tällaista sopimustyyppiä koskeva tiedonanto ja/tai
ryhmäpoikkeusasetus.

Tutkimuksen tärkeimmät johtopäätökset ovat seuraavat:

- On välttämätöntä, että komissio laatii viralliset ohjeet kilpailusääntöjen soveltamisesta
yhteenliittämissopimuksiin. Tämä voisi tapahtua kaksivaiheisesti siten, että komission tiedonanto
julkaistaisiin yhdessä televiestinnän yhteenliittämisestä avoimen verkon tarjoamisen (ONP)
periaatteita soveltaen annetun direktiivin kanssa ja sen jälkeen annettaisiin neuvoston asetus.

- Kilpailusääntöjä voidaan soveltaa yhteenliittämissopimuksiin useimmissa tapauksissa nykyisten
operaattorien määräävä asema huomioon ottaen ja pitkällä aikavälillä sikäli kun uudet
operaattorit saavat merkittävän markkina-aseman. 

- Yhteenliittämissopimusten analysoinnin kannalta oleellisia markkinoita on kaksi: asiakkaille
tarjottavien liittymien markkinat ja asiakkaille tarjottavien palvelujen markkinat. Tämä on
erityisen tärkeää, jotta voidaan selvittää, onko operaattoreilla, joilla ei ole määräävää asemaa
palvelujen markkinoilla, velvollisuus solmia yhteenliittämissopimuksia kilpailijoidensa kanssa,
jotka haluavat saada pääsyn niiden asiakaskuntaan. Nämä markkinat ja vastaavat määräävän
aseman testausmenetelmät ovat suunniteltujen virallisten yleisohjeiden keskeinen osa.

- Pitkällä aikavälillä kilpailtujen markkinoiden syntymisen pitäisi vähentää tarvetta soveltaa
tiukasti kilpailusääntöjä, ja välimiesmenettelyä pitäisi käyttää ennemmin kuin komission tai
muiden kilpailuviranomaisten puuttumista asiaan.

Tämä tutkimus julkaistiin vuonna 1995 ja sen viite on CM-90-95-801-EN-C.

Palvelun tarjoajien pääsyyn televiestinnän verkko-operaattoreiden voimavaroihin liittyvät
kilpailunäkökohdat

Tutkimuksen tavoitteet olivat seuraavat:

- selvittää, mitä eurooppalaisen kilpailuoikeuden säädöksiä voidaan nyt ja lähitulevaisuudessa
soveltaa televiestinnän operaattoreiden ja palvelun tarjoajien välisiin pääsyä koskeviin
sopimuksiin tällaista sopimustyyppiä koskevan tiedonannon ja/tai ryhmäpoikkeusasetuksen
antamiseksi

- selvittää, voidaanko tämän tutkimuksen johtopäätöksiä yleistää koskemaan pääsyä palvelun
tarjoajien voimavaroihin ja erityisesti multimediapalvelujen sisältöä

- tarjota alan yrityksille jonkinlainen varmuus niitä koskevista säädöksistä, jotta markkinat voivat
kehittyä.
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Tutkimus perustuu analyysiin, joka koskee neljää palvelun tarjoajien pääsyä koskevaa skenaariota ja
kuhunkin sovellettavia säädöksiä. 

Tutkimuksen tärkeimmät johtopäätökset ovat seuraavat:

- Komission pitäisi ehdottomasti valmistella viralliset yleisohjeet kilpailusääntöjen soveltamisesta
pääsysopimuksiin. Tämä voitaisiin tehdä kahdessa vaiheessa: julkaisemalla komission ilmoitus
yhdessä yhteenliittämisdirektiivin kanssa ja sen jälkeen antamalla neuvoston asetus. On erityisen
tarpeellista täsmentää entistä tarkemmin, mitä olennaisilla voimavaroilla ja olennaisilla
markkinoilla tarkoitetaan palvelun tarjoajien kannalta.

- Ei voida myöskään sulkea pois mahdollisuutta, että yhteenliittämisdirektiiviä on täydennettävä
direktiivillä, joka asettaa nykyisille operaattoreille tiettyjä velvoitteita, jotka koskevat omia
verkkoja vailla olevia palvelun tarjoajia. Tällaisen direktiivin riittäväksi perustaksi 90 artikla
voisi olla sopiva.

- Kilpailusääntöjä voidaan useimmiten soveltaa yhteenliittämissopimuksiin ja palvelun tarjoajien
pääsyä koskeviin sopimuksiin.

Tehokasta yhteistyötä kansallisten televiestintäviranomaisten kanssa

Tutkimuksen tavoitteet olivat seuraavat:

- Komissio pyrkii edistämään yhteisön kilpailupolitiikan soveltamista kansallisella tasolla. Tämän
suuntaisia yleisiä ehdotuksia on esitetty jonkinasteisen hajautuksen aikaansaamiseksi. Niitä on
syytä tarkastella siitä varmistumiseksi, että taloustoimijoiden ja kuluttajien oikeudet ja tarpeet
on otettu asianmukaisesti huomioon. Koska televiestintäalalla on kansallisia säätelyviranomaisia,
on tarpeen selvittää, kuinka pitkälti nämä voivat olla mukana tässä kilpailusääntöjen
soveltamisen hajautuskehityksessä. Tässä selvityksessä on myös otettava huomioon yhteisön
kilpailusääntöjä täydentävät säännöt (avoimen verkon tarjoamisen periaatteet). 

- Kansallisten viranomaisten toimivallan rajoitukset huomioonottaen on selvitettävä, tarvitaanko
yhteisön tasolla toimivaa säätelyelintä ja miten sen toiminta sovitettaisiin yhteen pääosasto IV:n
toiminnan kanssa.

- On syytä aikaansaada kanta, jota voidaan pitää lähtökohtana vuoden 1996 hallitustenvälistä
konferenssia sekä televiestinnän verkko-operaattorien yhteenliittämiskysymyksiä silmälläpitäen.

Tutkimuksen tärkeimmät johtopäätökset ovat:

- Kansallisten säätely- ja kilpailuviranomaisten kanssa tehtävä tehokas yhteistyö liittyy läheisesti
jatkuvaan tietojenvaihdon mahdollisuuteen. Jälkimmäinen puolestaan riippuu
perustamissopimuksen ja sen joidenkin säädösten muuttamisesta.

- Neljä vaihtoehtoa ovat mahdollisia:
- perustetaan riippumaton Euroopan säätelyviranomainen
- perustetaan instituutti, jonka tehtävä on koordinoida nykyisten viranomaisten toimintaa
- vahvistetaan nykyisiä komiteoita
- perustetaan työryhmä pääosasto IV:ään.
Vaihtoehdot ovat toisiaan täydentäviä ja niiden avulla voidaan lähestyä asteittain tietojenvaihdon
ongelmaa entistä paremman yhteistyön aikaansaamiseksi tarvitsematta muuttaa
perustamissopimusta.
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Yhdeksän seuraavan tutkimuksen julkaiseminen ei tällä hetkellä ole suunnitteilla, koska ne eivät ole
merkityksellisiä komission ulkopuolella.

Synteettikuituteollisuuden tukisäännöstö

Tutkimuksen kaksi tärkeintä tavoitetta olivat seuraavat:
- arvioida tukisäännöstön tehokkuutta (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o C 346, 30.12.1992

laajennettuna - katso C 224, 12.4.1994 ja C 142, 8.6.1995) kilpailupolitiikan välineenä ja sen
laajempia vaikutuksia vuodesta 1977 lähtien

- arvioida,onko säännöstön tällä hetkellä tarkoittaman kuituteollisuuden alan rakenteessa ja
markkinoilla tapahtuneet muutokset huomioon ottaen riittävää syytä jatkaa
synteettikuituteollisuudelle myönnettävän valtion tuen lisävalvontaa missään muodossa.

Johtopäätökset olivat seuraavat:
- tukisäännöstö on ollut aiemmin tehokas keino palauttaa synteettikuitualan jonkintasoinen vakaus

ja estää kilpailun vääristyminen, koska se vähensi tuotantokapasiteetin kasvua ETA-alueella
kriisitilanteessa

- lisävalvontaa pitäisi jatkaa, koska sen lakkauttamispäätös tilanteessa, jossa tehokasta kaikille
teollisuuden aloille yhteistä vaihtoehtoista valvontamenetelmää ei ole otettu käyttöön, nostaisi
todennäköisesti uudelleen esiin ongelmat, jotka johtivat säännöstön käyttöönottoon vuonna 1977.

Synteettikuituteollisuudelle myönnettävän valtion tuen valvonta tulevaisuudessa

Suositukset tulevista toimenpiteistä, joiden avulla komission pitäisi edelleen rajoittaa jäsenvaltioiden
vapautta myöntää valtion tukea tiettyihin polymeereihin perustuvien kuitujen ja lankojen valmistuksen
laajentamiseen: komission pitäisi hyväksyä ainoastaan tuki, joka täyttää tietyt kriteerit (koskien tuen
vaikutusta merkityksellisillä markkinoilla ja mahdollisen tuensaajan laajennuskapasiteetin kannalta,
kyseisen yrityksen kokoa ja sen tuotteiden innovatiivisuutta).

Tutkimus Alankomaiden televisiomarkkinoista

Tutkimus toteutettiin RTL/VERONICA/ENDEMOL asian N:o IV/M553 yhteydessä.

Tutkimuksen tarkoitus oli hankkia komissiolle tietoja Alankomaiden televisiomarkkinoiden (erityisesti
katsoja- ja televisiomainontamarkkinoiden) kehityksestä tulevaisuudessa. Tutkimuksen rakenne oli
seuraava:
- lyhyt katsaus Alankomaiden televisiomarkkinoihin kuuden viime vuoden aikana
- televisiomainonnan markkinaosuuksien tulevaa kehitystä parhaiten selittävien muuttujien

määritteleminen
- tutkimusta varten kehitetyn, mainonnan markkinaosuuksien tulevaa kehitystä ennustavan

ekonometrisen mallin ja ennustamisessa käytettyjen oletusten selvittäminen
- mallin avulla ennustetut HMG:n markkinaosuudet televisiomainonnassa perustuen

katsojamarkkinoita koskeviin eri oletuksiin ja lyhyt tulosten tulkinta; kun perusteena käytetään
pääasiassa realistisimpia HMG:n osuuksia katsojamarkkinoista, yhteisyritys saisi vähintään 60
prosentin markkinaosuuden televisiomainontamarkkinoista.

Tutkimus tekstiili- ja vaatetusteollisuudelle myönnettävästä valtion tuesta
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Tutkimuksen tavoitteet olivat seuraavat:
- arvioida tekstiili- ja vaatetusteollisuuden nykyistä tilannetta ja sen kehittymistä vuodesta 1971

lähtien
- antaa komissiolle mahdollisuudet arvioida, onko tiedonannoissa tarkoitetun tekstiiliteollisuuden

alan rakenteessa ja markkinoilla tapahtuneet muutokset huomioon ottaen riittävää syytä edelleen
rajoittaa jäsenvaltioiden vapautta myöntää tälle alalle valtion tukea jonkin kaikkia teollisuuden
aloja yleisesti koskevan valvonnan lisäksi käytettävän valvontakeinon avulla.

Tämän tutkimuksen tärkeimmät tulokset olivat seuraavat:
- 1970-luvulla alaa vaivanneet rakenneongelmat on pääosin ratkaistu
- alan merkitys koko teollisuuteen nähden väheni kahden viime vuosikymmenen aikana
- kapasiteetin käyttöaste on lähellä tai korkeampi kuin koko teollisuudessa
- alalla toimii pääasiassa pk-yrityksiä
- alalle myönnettävän valtion tuen ohjeiden vaikutusta voidaan tuskin mitata.

Tutkimuksen suositukset ovat seuraavat:
- lakkauttaa ohjeet
- vahvistaa horisontaalisia suuntaviivoja.

Alueellisten investointitukien vaikutus

Tutkimuksessa tutkittiin englannin-, ranskan- ja saksankielistä kirjallisuutta, joka koski teorian
kehitystä ja/tai empiirisiä tuloksia, joista on hyötyä komission kehittäessä aluetukien
arviointimenetelmiä. Tutkimuksessa kuvaillaan ja arvioidaan asian kannalta mielenkiintoisiksi katsottuja
artikkeleita, luetellaan muita artikkeleita ja kootaan yhteen hyödylliset näkökohdat. 

Yrityksen käyttäytyminen ja markkinoiden tasapaino kilpailun kannalta arvioituna 

Tutkimuksessa kuvataan taloustieteelliseltä kannalta kilpailun eri ongelmat. Näkökulma on didaktinen:
jokaisesta tilanteesta on graafinen kuvaus selityksineen. Alkuperäinen tavoite oli tarjota tukimateriaalia
virkamiehille, joita pyydetään selittämään perusteoriaa (tämä kävi säännölliseksi KIE-maiden osalta
ja oli syynä tutkimuksen käynnistämiseen).
 
Kansainvälinen kilpailututkimus (3 vaihetta)

Vaihe 1: Vertaileva tutkimus kahdenvälisistä, luottamuksellisten tietojen vaihtoa koskevista
sopimuksista

Tarkasteltaessa kysymyksiä, jotka nousevat esiin kilpailuviranomaisten välisestä tiedonvaihdosta
OECD:n kokouksen keskustelujen pohjaksi laadittavaan asiakirjaan liittyen, on käynyt ilmi, että
erityyppisten luottamuksellisten tietojen määritelmät ja käyttö yhteisössä ovat varsin epäselvät. Nämä
ovat huomattavan tärkeitä kysymyksiä USA:n kilpailuviranomaisten kanssa mahdollisesti solmittavan
toisen sukupolven sopimuksen kannalta, koska komission on tiedettävä mahdollisen luottamuksellisten
tietojen vaihdon rajat ennen neuvottelujen käynnistämistä. Tutkimuksessa selvitetään tuomioistuimen
oikeuskäytännössä ja PO IV:n aiemmissa vuosikertomuksissa käsiteltyjä sääntöjä.

Vaihe 2: Vertaileva tutkimus jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten rangaistus- ja tutkintavaltuuksista
sekä kansainvälisistä sopimuksista

KILPAILURAPORTTI 1995



Kilpailusääntöjen soveltaminen Euroopan unionissa 335

Tutkimuksen tästä vaiheesta julkaistiin yhteenveto PO IV:n neljännesvuosijulkaisussa (Competition
Policy Newsletter Volume 1, N:o 4, kevät 1995).

Vaihe 3: Euroopan kilpailufoorumin kertomuksen laatiminen

Tutkimuksen tästä vaiheesta julkaistiin yhteenveto PO IV:n neljännesvuosijulkaisussa (Competition
Policy Newsletter Volume 1, N:o 5, kevät 1995).

Itä-Saksan kemianteollisuuden elinkelpoisuus

Tutkimuksen alkuperäinen tarkoitus oli selvittää Itä-Saksan kemianteollisuuden elinkelpoisuutta. Heti
tutkimuksen käynnistämisen jälkeen alan kolme yritystä Buna, SOW ja osa Leunasta (BSL)
yksityistettiin ja myytiin Dow Chemicalille. Bundesanstalt für Vereinigungsbedingte Sonderaufgaben
(BvS) (yksi Treuhandanstaltia (THA) seuraavista yrityksistä) antoi tähän huomattavaa tukea. Näin ollen
ei ollut ainoastaan tarpeellista vaan myös tarkoituksenmukaista selvittää uuden yrityksen BSL:n
elinkelpoisuus.

Kyseisten yritysten historian kuvauksen jälkeen tutkimuksessa arvioitiin Dow'ta sopivuutta
yhteistyökumppaniksi ja erityisesti tarkasteltiin Dow'n investointisuunnitelmia Bunassa, SOW:ssa ja
Leunassa. Kaupallisten ja toiminnallisten näkökohtien, kuten uuden rakennusohjelman optimoinnin
perusteella Dow'n valitsema prosessikonfiguraatio katsottiin optimaaliseksi. BvS:n rahoittamat
kokonaisinvestoinnit ja BvS:n lisäkustannukset ja rahoitustuki suhteutettiin tutkimuksessa arvioituihin
huomattaviin väistämättömiin kustannuksiin, joita BvS:lle aiheutuisi, jos tehdas suljettaisiin kokonaan.
Investointiohjelman katsottiin myös tulevan huomattavasti edullisemmaksi kuin kokonaan uuden
tehtaan rakentaminen.

Hankkeen elinkelpoisuutta selvitettiin ottamalla markkinointinäkökohdat huomioon sekä käyttämällä
taloustieteellisiä arviointiperusteita kuten erilaisia kassavirtalaskelmia sekä kilpailukykyanalyysiä
(kilpailijoihin verrattuna). Vertailevan tutkimuksen tuloksena todettiin, että uudelleen järjestetty
kokonaisuus on kokonsa puolesta kilpailukykyinen ja että kaikki tärkeimmät kustannustekijät ovat
kilpailukykyisiä taaten entistä paremman tuottavuuden, tehokkuuden ja alhaisemmat kiinteät
kustannukset. Tutkimuksen johtopäätöksenä todettiin, että kaikki elinkelpoisuuskokeet ovat positiivisia.

BvS on myöntänyt BSL:n yksityistämiseen ja uudelleenjärjestelyyn huomattavaa tukea. BSL:n laitteista
monet ovat toisistaan riippuvaisia, pääosin vanhentuneita, ympäristön kannalta vaarallisia ja syynä
korkeisiin käyttökustannuksiin. Dow'n liiketoimintasuunnitelma saattaa keskeisten raaka-aineiden
tuotannon ja käytön tasapainoon. Tutkimus vahvisti, että uudelleenjärjestelyn ja Dow'n suunnitelman
toteuttamisen jälkeen BvS:n tuki johtaa entistä parempaan tuottavuuteen, tehokkuuteen ja yleiseen
elinkelpoisuuteen.

Joidenkin aiempien merkittävien valtiontukitapausten perusteella horisontaalisten
ohjeiden luonnoksen jälkikäteen tehty arviointi
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Euroopan yhteisö tutkii jatkuvasti valtiontukijärjestelmiä ja asioita, joita koskevat valtion tukia
koskevia yhteisön alakohtaisia ohjeita, joissa määritellään kullakin alalla sovellettavat säännöt.

Tällä hetkellä komissiossa keskustellaan ehdotuksesta, joka korvaisi nämä alakohtaiset säännöt
horisontaalisella menetelmällä, jolla määritettäisiin samanlaiset arviointiperusteet kaikille 50 miljoonan
ecun ylittäville hankkeille alasta riippumatta. Ennen ehdotuksen käytännön toteutusta nyt
keskusteltavan menetelmän vaikutuksia oli arvioitava tutkimalla rajoitettua määrää vanhoja tapauksia. 

Niinpä tutkimuksessa arvioitiin vaikutusta, joka ehdotettujen sääntöjen soveltamisella olisi ollut
valittujen tyypillisten suurten tapausten tuen hyväksyttäviin määriin. Yhteistyössä komission kanssa
valittiin kahdeksasta jäsenvaltiosta 17 aluetuen saanutta yritystä eri aloilta ja näin sovellettiin
ehdotettuja sääntöjä. Komissio välitti jonkin verran tuki-ilmoitusten kautta saatua tietoa. Konsultti
joutui hankkimaan lisätietoja komission avustuksella jäsenvaltioista, yrityksistä tai muista sen
käytettävissä olleista lähteistä. Arvioinnin kannalta oleelliset tiedot koskevat hankkeen luonnetta,
investoinnin suuruutta, työpaikkojen luomista, hankkeen luomaa arvonlisää, ylikapasiteettia
merkityksellisillä markkinoilla ja saajan mahdollista määräävää asemaa markkinoilla. Erityisesti
jälkimmäiset seikat oli tutkimuksessa arvioitava riippumattomien tietojen ja sopimuspuolen
markkinatuntemuksen perusteella.

Loppuraportti osoittaa, että pääoman ja työvoiman suhdeluku johtaa hyväksyttävän tuen osuuden
merkittävään pienenemiseen ja että ylikapasiteettiosalla kilpailukykytekijässä on myös usein vaikutusta.
Yleensä menetelmän soveltaminen 17 tapaukseen johti hyväksyttävän tuen osuuksiin, jotka olivat
huomattavasti alhaisempia kuin vastaavat aluetuen enimmäismäärät. Raportissa käsitellään myös eri
tekijöiden määrittelytapaa.

Vuoden 1995 aikana saatiin päätökseen myös seitsemän edellisenä vuonna tilattua tutkimusta. Yksi
niistä julkaistiin. Kolme julkaistaan mahdollisesti myöhemmin. Kolme muuta koskevat käsiteltäviä
asioita ja ovat siksi luottamuksellisia.

Verkkoihin pääsyn hinnoittelun kilpailunäkökohdat

Tutkimuksessa kuvataan viimeaikaisia taloustieteen suuntauksia ja erityisesti (televiestintä-, sähkö-
yms) verkkoihin pääsyn hinnoittelujärjestelmän sääntelyä koskevaa teoriaa. Tutkimuksessa otetaan
kilpailuviranomaisen näkökulma. Tarkoitus on selvittää nykyisen talousteorian valossa, mikä on teorian
ja käytännön kannalta tarkoituksenmukaisin tapa arvioida verkko-operaattoreiden perimien hintojen
kilpailua ehkäisevää vaikutusta. 

Siinä otettiin myös huomioon yhteisön oikeuteen liittyvät näkökohdat (mm. 86, 85 ja 90 artiklat), jotta
johtopäätökset eivät olisi ristiriidassa yhteisön oikeuden kanssa siten kuin yhteisöjen tuomioistuin sitä
tulkitsee. Pohjimmiltaan tutkimuksessa käsitellään ns. efficient component pricing - teorian (Baumol-
Willig) ja sen johdannaisten (Laffont-Tirole) etuja ja haittoja.

Lopuksi tutkimuksessa suositetaan menetelmää, joka perustuu ns. average incremental cost --
menetelmällä laskettuun enimmäismäärään, johon on lisätty (esim. 50 tai 100 prosentin) korotus, joka
lasketaan käänteisesti verkko-operaattorin osuudesta lopullisilla markkinoilla).

Tutkimuksessa korostetaan, että kilpailuviranomaisen on tärkeää hyväksyä 86 artiklan soveltamisessa
verkkoihin pääsyn hintaongelmiin riittävä harkinnanvarainen marginaali, jota ilman kilpailun
aikaansaaminen käy mahdottomaksi käytännössä johtuen näyttöön liittyvistä ongelmista ja tietojen
epätasaisuudesta.
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Uusi teollisuustaloustiede ja yhteisön sulautumien valvonnasta saadut kokemukset - uutta
tietoa kollektiivisesta määräävästä asemasta?

Tämä tutkimus on jatkoa varhaisempaan, vuonna 1987 julkaistuun tutkimukseen, jonka otsikkona oli
Kollektive Marktbeherrschung. Das Konzept und seine Anwendbarkeit für die Wettbewerbspolitik.
Tässä varhaisemmassa tutkimuksessa analysoitiin tekijöitä, jotka viittaavat oligopolitistiseen
määräävään asemaan, ja esitettiin sulautumien valvontaa yhteisön tasolla osana kilpailupolitiikkaa.
Jatkotutkimus tarkastelee komission toteuttamaa sulautumien valvontaa oligopolistisen määräävän
aseman osalta. Siinä luodaan myös katsaus uuteen, oligopolisista määräävää asemaa ja erityisesti
peliteoriaa käsittelevään taloustieteelliseen kirjallisuuteen. Tutkimus vahvistaa pääosin aiemman
tutkimuksen johtopäätökset ja komission nykyisen käytännön, mutta siinä esitetään myös, että entistä
enemmän pitäisi painottaa palautumattomuutta aiheuttavien tekijöiden (kustannusrakenteiden
analysoinnissa) ja monille markkinoille ulottuvien kontaktien kaltaisia tekijöitä. Tämän lisäksi pitäisi
ottaa huomioon hintoja koskevat salaiset sopimukset, mutta myös muut vastaavat sopimukset ja
erityisesti markkina-alueita koskevat salaiset sopimukset.

Tutkimus on julkaistu vuonna 1995 ja sen viite on CM-89-95-737-EN-C.

Sulautumien merkitys yhteisön synteettisten mattokuitujen markkinoilla
 
Tutkimuksessa analysoidaan tilastollisesti ja kvalitatiivisesti yhteisön synteettisten, mattoja varten
tarkoitettujen kuitujen markkinoiden kehitystä vuosina 1991-1994. Tavoitteena oli analysoida alan
uudelleenjärjestelyn vaikutuksia mukaan lukien sulautuma-asetuksen mukaiset ilmoitukset alalla
tapahtuneista useista yritysmyynneistä ja yhteisyritysten perustamisesta. Erityisesti voidaan mainita
ICI:n synteettikuitujen valmistustoimintojen myynti Du Pontille.

Tutkimus tarjoaa runsaasti tietoa markkinoiden kehittymisestä määrien ja hintojen osalta, suuntauksesta
kohti vertikaalista yhdentymistä, teknologisesta kehityksestä, tuotantokapasiteetista jne. Tutkimuksen
pääasiallisin johtopäätös on, että huolimatta selvästä tarjonnan keskittymisestä näillä markkinoilla
hinta- ja laatukilpailua on edelleen merkittävästi.

Sulautumien merkitys Ranskan kivennäisvesimarkkinoilla

Tutkimuksessa analysoidaan tilastollisesti ja kvalitatiivisesti Ranskan kivennäisvesimarkkinoiden
kehitystä vuosina 1991-1994 ja erityisesti Perrier'n myyntiä Nestlélle ja BSN:lle seuranneena aikana.
Tarkoituksena oli analysoida tämän yritysoston vaikutuksia komission asiasta tekemän päätöksen
jälkeen.

Tutkimuksessa esitetään yksityiskohtaisia analyysiehdotuksia, jotka koskevat kivennäisvesitoimittajien
strategioita, kysynnän kehittymistä, toimittajien ja suurten valintamyymäläketjujen välisiä suhteita,
valikoiman vaikutuksia näillä markkinoilla, yleisten taloudellisten muutosten vaikutuksia sulautumiin
ja niistä syntyviin markkinarakenteisiin.
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IX - Kannanotot XXIV kertomukseen

A - Euroopan parlamentti

1. Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan komission XXIV
kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta (EYVL N:o C 65, 4.3.1996 s.90)87

Julkaisemme englanninkielisen version, koska suomenkielinen käännös ei ole vielä saatavissa.

A4-0327195

Resolution on the 24th Report of the Commission on competition policy - 1994

The European Parliament,

- having regard to the 24th Report of the Commission on competition policy (COM(95)0142 -
C4-0165/95),

- having regard to the Commission's response to Parliament's resolution of 16 March 1995 on the
23rd report88,

- having regard to the report of the Committee on Economic and Monetary Affairs and Industrial
Policy and the opinions of the Committee on Legal Affairs and Citizens' Rights and the
Committee on External Economic Relations (A4-0327/95),

A. whereas the continuing liberalization of trade in goods and services through the implementation
of the results of the Uruguay Round is giving international firms ever greater scope for their
activities worldwide,

B. whereas the pursuit of free and fair competition by means of a set of rules is one of the
cornerstones of the single market project and indeed of European integration,

C. whereas the aims of competition policy must be to promote the efficiency and competitiveness
of production and distribution, thus contributing to the creation of employment, whilst protecting
the interests of all those involved in the production and distribution processes (owners and
employees, consumers, and the environment),

1. Welcomes this 24th report of the Commission on competition policy and the essentially sound
implementation of the Community's competition rules to which it bears witness, and also the
separate booklet which summarizes the year's decisions and developments in an easily digestible
form;

                                                            

87 Komission vastausta päätöslauselmaan ei ollut vielä saatavana kaikilla EU:n kielillä tämän
julkaisuhetkellä, mutta se julkaistaan myöhemmin virallisessa lehdessä. 

88 OJ C 89, 10.4.1995, p. 146.
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2. Welcomes the significant reduction in the number of Article 85 and 86 cases pending compared
to 1993 as well as the Commission's vigorous action against certain large cartels in key
economic sectors;

3. Notes the growing complexity of the Commission's task given the explosive development in the
number of strategic agreements and the difficulties in weighing up their positive aspects against
the need to preserve free competition;

4. Notes also the considerable increase in the number of notifications of concentrations, including
the increase in the number of cases subject to more in-depth examination;

The competition authority

5. Expresses its concern at the large backlog of unpublished decisions at DGIV, due, apparently,
in part to translation delays; calls for the allocation of greater resources to the DG and for
attention to be given to the improvement of the structure of the organization and to access to
information technologies; praises, however, the speed and efficiency with which particularly the
Merger Task Force hands down its decisions;

6. Strongly regrets the division of competences between the Directorates General of the
Commission which means that certain state aid cases are screened by DG's other than DGIV,
and proposes that all cases of state aid be dealt with by DGIV so that it can truly become the
European Union's competition authority;

Transparency and subsidiarity

7 . Regards openness and transparency as being of vital importance for the public acceptance of
competition policy; welcomes in this connection the Commission's initiative in having the
DirectorateGeneral for Competition publish a regular newsletter about competition files in
progress but invites the Directorate-General for Competition to improve the information further,
in particular about state aid cases;

8. Considers that small and medium-sized enterprises frequently lack information, and have
difficulty obtaining information, about decisions of relevance to them, and proposes a form of
DGIV hotline which SMEs could ring to obtain such relevant information;

9. Endorses the attempts to promote the decentralization of the application of competition rules as
long as the essential balance between subsidiarity and the need for a 'level playing field' is
ensured; warns however strongly against any trend towards renationalization of competition
policy;

10. Calls for a strengthening of the democratic control of competition policy in the European Union,
and for this purpose requests that the Member of the European Commission responsible for
competition come personally to inform Parliament's Committee on Economic and Monetary
Affairs and Industrial Policy of the latest decisions and developments in the sphere of
competition policy; this information should be given on a regular basis and at a rhythm to be
defined in common agreement with the Committee concerned;
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11. Intends to consider the evolution of competition policy once a year, and in particular on the
occasion of the debate on the Annual report on competition policy presented by the Commission,
and to express its political assessment in this respect in the plenary session;

12. Calls on the Commission to produce an Annual Report on Industrial Policy to be viewed in
conjunction with the Annual Reports on Competition Policy and the Single Market;

13. Calls for greater efforts to be made, within the framework of the Annual Report, to assess the
impact of competition policy on other policy areas, in particular social, regional and
environmental policy;

The challenges facing competition policy

14. Considers that Economic and Monetary Union will create a completely new competitive
environment where devaluation will no longer exist as an instrument of economic policy;
requests the Commission to ensure that state aid is not seen as an alternative to devaluation as
a means of favouring chosen industries or sectors and that, on the contrary, budgetary constraints
will be seen to limit Member States' scope to grant state aid;

15. Recalls that the White Paper on Growth, Competitiveness and Employment emphasized the
important role that competition policy has to play for industrial restructuring and urges that
competition cases before the Commission that would have the effect of creating employment be
considered in that light;

16. Believes that the Commission could look more favourably on agreements between undertakings
within markets, such as telecommunications and information technology, which face
liberalisation and globalisation, and on agreements which can substantially improve enterprises'
research and development effort;

17. Calls for a thorough review of Implementing Regulation (EEC) 17/6289 for Articles 85 and 86
and proposes in this connection that the Commission take a more accommodating attitude to
vertical agreements within sectors, which are usually more transparent than horizontal
agreements and are certain to become more common with the completion of the single market;

18. Calls again for progress to be made on reducing the turnover thresholds above which a
concentration operation can be deemed to be of Community dimension, noting that the advanced
state of integration of the single market requires lower thresholds;

19. Welcomes the creation of a specialised cartel unit within DG IV of the Commission whose sole
task will be the detection of cartels and the preparation of decisions leading to their prohibition
and fining;

20. Welcomes the steps already undertaken to introduce competition to sectors which have hitherto
been protected by national governments, calls for this process to be continued, but recalls the
need to have a regulatory framework safeguarding public interests and to observe in the sectors

                                                            

89 OJ 13, 21.2.1962, p. 204.
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of telecommunications and energy the principles of universality, continuity and transparency
which are fundamental to the notion of the public provision of services;

21. Calls on the Commission to develop proposals on the definition and financing of public services
and calls for the inclusion of a definition of public services in the Treaty during the 1996 IGC;

22. Opposes the use of Article 90(3) of the Treaty when the Commission has issued a Directive
without democratic oversight by the European Parliament;

23. Calls for competition policy to make appropriate allowance for the process of structural change
in the public services sector, taking into account the principles which characterize the notion of
public service;

24. Points out that competition policy must go hand in hand with implementation of an effective
policy for financing and precisely defining a universal service in those sectors which provide
certain services for all European citizens, regardless of their place of residence or their social
situation, and calls for the application of Article 90(3) to be suspended in this area;

25. Calls upon the Commission to integrate into the application of competition law other policy
areas, such as the development of the internal market and economic growth, employment, and
the international competitivity of the European Union;

26. Regrets that to date no review of the merger control Regulation has taken place and calls for
such a review to be carried out immediately;

27. Calls upon the Commission to apply rigorously the rules concerning the granting of state aids,
while reconciling their application with the principles of economic and social cohesion and with
the protection of Community interests in its regional policy;

28. Calls on the Commission to open up fully the telecommunications and postal sectors to
competition, while still ensuring that consumers in all parts of the Community continue to enjoy
an efficient service;

29. Recognizes that while the application of competition rules to public services should be under
constant review, the same level of service which the citizens of the Union have the right to
expect must be maintained;

30. Calls on the Commission to cooperate closely with the national authorities of the Member States
and with other bodies such as the US authorities and the World Trade Organization in
developing a worldwide framework for sustainable development and fair competition, while at
the same time fulfilling its obligation to look after the Community's own competition policy
interests at international level;

The Link between Competition Policy, Competitiveness and Employment

31. Notes that, while the Single Market formula - removal of trade barriers between Member States,
combined with a strong competition policy - has brought considerable gains, it has not solved
Europe's underlying problems of lack of competitiveness and structural unemployment;
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32. Calls therefore for a detailed study to be carried out as to the links between competition policy,
competitiveness and employment;

33. Calls on the Commission - using all available Treaty instruments - to put in place an active
industrial policy so as to ensure a balanced mix of policies at EU level;

34. Welcomes the recognition contained in the Annual Report that, with increasing globalisation,
definitions of relevant markets or actual or potential competitors should take account of third
countries;

35. Welcomes too the Commission's favourable attitude to forms of cooperation which strengthen
efficiency and hence the competitiveness of the firms involved;

36. Welcomes attempts to encourage technology transfers by simplifying the legal framework for
patent and know-how licensing agreements;

37. Calls for greater clarification concerning the scope for cooperation between SMEs within the
framework of competition policy;

State aid

38. Is particularly alarmed at the level of aid granted to European airlines and calls for strict
enforcement of the 'one time, last time' principle;

39. Insists however that state aids granted for the conversion of industries hit by structural change
and transitional aids for the workforce affected remain possible;

40. Agrees that state aids should not be granted solely to defend national interests but also to further
Community interests, and believes that the locus for effective intervention has to some extent
shifted to the European level;

41. Considers that firms have a fundamental right to defend themselves against arbitrary incursions
by the state which can void property rights through distortions of competition. The rights of
third parties should be enhanced to create a new culture based on:

- the right to information,

- the right to be heard,

-the right to comment before decisions are taken,

-a right to redress for legal aid;

42. Welcomes the Commission's recognition that aid to research and development and SMEs cannot
be reduced, and calls for clarification concerning aid to employment, particularly given the
active labour market policies advocated by the White Paper on Growth, Competitiveness and
Employment;
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43. Emphasizes that acquisitions and mergers can have serious implications for those working in the
companies concerned, and calls for a reformulation of competition policy to take social factors
into account;

44. Notes that the recently adopted Council Directive 94/45/EC on the establishment of a European
Works Council or a procedure in Community-scale undertakings and Community-scale groups
of undertakings for the purposes of informing and consulting employees90 demonstrates the
Commission's determination to protect the right of workers to independent representation within
EU companies which cross national borders;

45. Calls on the Commission to take all possible steps to ensure that this basic democratic principle
is also respected in cases where mergers or alliances occur between EU companies and
companies outside the EU;

International aspects

46. Welcomes the Commission's efforts to introduce rules for the conduct of competition at
international level, and considers the new cooperation agreement between the European Union
and the United States, as well as the OECD agreement on support for shipyards, to be important
steps in the direction of closer international cooperation;

47. Points out that the continuing liberalization of trade in goods and services will only benefit
society as a whole, and consumers in particular, if at the same time uniform and binding rules
governing business activities are established at international level;

48. Calls, therefore, for the prompt opening of negotiations under the aegis of the World Trade
Organization (WTO) with the aim of incorporating minimum competition and social and
environmental protection standards in the multilateral world trading system;

49. Calls on the Commission to submit to the Council a corresponding draft negotiating mandate;

50. Regards a ban on anti-competition agreements between firms (cartels), controls on transfrontier
mergers and a code of conduct governing state aid as the key components of an international
system of competition rules, with particular regard to the WTO's planned transitional periods
and exemptions for developing countries;

51. Draws attention, in particular, to the importance of the exchange of confidential information
between the competition authorities of the EU and of third countries as a sine qua non for the
effective implementation of competition rules;

52. Acknowledges that the existing bilateral cooperation agreements between the EU and a large
number of third countries in the sphere of competition policy make a valuable contribution to
improving international competition; is convinced, however, that this network of bilateral
agreements is no substitute for multilateral rules on competition;

                                                            

90 OJ L 254, 30.9.1994, p. 64.
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53. Is convinced that a multilateral agreement will help to ensure that less frequent use is made of
safeguards such as anti-dumping measures;

54. Stresses that the moves to liberalize direct international investments make the need for uniform
competition rules all the more urgent and draws attention, in this connection, to the obligation
for the WTO member states to consider incorporating provisions on competition into the
agreement on trade-related investment measures when that agreement is revised;

55. Points out that the loosening of trade relations with the countries of central and eastern Europe
will require the careful coordination of competition rules between the European Union and the
countries concerned in order that enterprises in the European Union are not faced with unfair
competition from businesses in countries with less rigorous competition regimes;

56. Stresses that the completion of the Union's internal market without frontiers has removed
virtually all scope for long transitional periods and derogations to be granted to the countries
of central and eastern Europe to allow their early accession, and insists that these countries must
first comply with all Internal Market legislation, including the rules on competition, to avoid
undermining the Union's own foundations;

57. Agrees that a new set of competition rules is required at international level and that these should
aim at removing private sector obstacles to trade as well as public sector obstacles; stresses that
such international competition rules should be designed to take account of social and
environmental factors;

58. Instructs its President to forward this resolution to the Commission and the Council, the
appropriate authorities in the Member States and the EFTA countries and the governments and
parliaments of the Member States and EFTA countries.

B - Talous- ja sosiaalikomitea

1. Talous- ja sosiaalikomitean lausunto komission XXIV kilpailupolitiikkaa koskevasta
kertomuksesta (KOM(95)142 lopullinen) (EYVL N:o C 39, 12.2.1996, s. 79)

Lausunto aiheesta ”Komission XXIV vuosikertomus kilpailupolitiikasta (1994)”
(96/C 39/14)

Komissio päätti 23. toukokuuta 1995 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 198 artiklan mukaisesti
kuulla talous- ja sosiaalikomiteaa aiheesta ”Komission XXIV vuosikertomus kilpailupolitiikasta
(1994)”.

Teollisuus-, kauppa-, käsiteollisuus- ja palvelujaosto, jonka tehtäväksi asian valmistelu oli annettu,
esitti lausuntonsa 18. lokakuuta 1995 Mario Sepin laatiman raportin pohjalta.

Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi yksimielisesti 330. täysistunnossaan 22. marraskuuta 1995
seuraavan lausunnon.
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1. Johdanto

1.1. Komitea on tyytyväinen siihen, että komission tämänvuotinen kilpailupolitiikkaa koskeva
vuosikertomus on toimituksellisesti aiempaa järjestetympi, joten sen lukeminen ja ymmärtäminen
on nyt helpompaa.

1.2. Komitea on aiemmissa lausunnoissaan useaan otteeseen korostanut vuosikertomuksen paremman
luettavuuden tarvetta. Kyseessä on oleellinen viiteasiakirja arvioitaessa paitsi kilpailupolitiikan
toimintaympäristöä, myös yleisemmin EU:n koko talouspolitiikkaa.

1.3. Avoimuuden kannalta yhtä tärkeä on äskettäin julkaistu yhteenvetoraportti ”Euroopan yhteisön
kilpailupolitiikka”, joka on suunnattu paljon laajemmalle yleisölle kuin viralliset
vuosikertomukset.

1.4. Tästä huolimatta ja ottaen huomioon jo tapahtunut tärkeä edistys komitea joutuu silti toteamaan,
että ko. asiakirjassa on vieläkin joitain raskaita ja toistuvia kohtia. Myös alun yhteenvetoa on
parannettava, jotta EU:n peruslinjausten lukeminen helpottuu.

1.5. Avoimuus on tärkeä tavoite ja sitä on edelleen tavoiteltava esim. jakamalla vuosikertomuksen
nykyinen rakenne aihepiireittäin eri osiin91.

2. Tausta

2.1. Komission XXIV vuosikertomus kilpailupolitiikasta osuu nopeiden muutosten aikaan.

2.2. Erityisesti taloudellinen tilanne on monen vuoden taantuman jälkeen alkanut osoittaa toipumisen
merkkejä.

Tämä avaa tietä uusille ilmiöille, jotka vaativat arviointiperusteita ja pääosasto IV:n erityistä
huomiota.

Kasvun uutta dynamiikkaa on vastattava soveltuva toiminnallinen uudistus, jonka tarkoituksena
on harjoittaa sopivaa valvontaa tässä uudessa vaiheessa.

2.3. Komissio ja EU kokonaisuudessaan ovat sitoutuneet toteuttamaan valkoisen kirjan ”Kasvu,
kilpailukyky, työllisyys” sisältämiä taloudellisia ja sosiaalisia tavoitteita. Komitean mielestä
myös kilpailupolitiikan on suuntauduttava näitä tavoitteita kohti.

2.4. Toimintaympäristö on muuttunut oleellisesti markkinoiden asteittaisen avautumisen vuoksi, joka
huipentui Uruguayn kierroksen päättymiseen ja maailman kauppajärjestön (WTO) perustamiseen.
Tästä aiheutuneita vaikutuksia ilmentävät yhteistoimintasopimukset, Euroopan talousalueen
luominen, uusien jäsenvaltioiden liittyminen EU:hun sekä KIE-maiden92 kanssa tehdyt
assosiointisopimukset.

Tämä muuttaa kilpailua paitsi määrällisesti myös laadullisesti.

                                                            

91 Raportti voitaisiin esim. jakaa neljään osaan: 1. Yhteenveto; 2. Sopimukset ja keskittymät; 3. Valtionavut; 4. Liitteet.
92 KIE – Keski- ja Itä-Euroopan maat.
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3. Komission toimet

3.1. Vuodelle 1994 oli tyypillistä voimakas sääntöjen luominen, mistä ovat osoituksena lukuisat
yleiset asiakirjat sekä hallintotoimien lisääntyminen. Komitea rohkaisee komissiota jatkamaan
tätä toimintaa, jonka avulla sekä institutionaalisista syistä että pääosasto IV:n tapauskohtaisen
hallinnollisen vahvistamisen tehostamiseksi määritetään taloudellisia ja sosiaalisia toimijoita
sitovat menettelysäännöt ja periaatteet.

3.2. Komitea on erityisen tyytyväinen siihen, että komissio tarkastelee kilpailupolitiikkaa EU:n
yleisiin taloudellisiin linjauksiin kuuluvana asiana, kuten TSK suositteli komission XXIII
vuosikertomusta koskevassa lausunnossaan93.

Kuten vuosikertomuksesta useaan otteeseen käy ilmi, komissio on tietoinen siitä, että tämä tuo
mukanaan oleellisia muutoksia komission tehtäviin ja rooliin.

3.3. Komitea uskoo kuitenkin, että kilpailupolitiikan ja EU:n muiden politiikkojen, kuten teollisuus-,
kauppa-, työllisyys-, kilpailu- ja kuluttajansuojapolitiikan sekä sosiaalisen yhtenäisyyden ja
inflaation vastaisen politiikan välille tarvitaan suurempi yhtenäisyys.

3.4. Komitea arvioi, että teollista yhteistyötä koskevissa sopimuksissa määritellyn KIE-maihin
sovellettavan kauppapolitiikan ja niiden kanssa tapahtuvaa yhteistyötä koskevien aloitteiden on
noudatettava tiettyjä sosiaalisia perusnormeja siten, ettei aiheuteta levottomuutta kilpailun alalla
eikä suosita teollisuuden hajasijoittamista, joilla saattaa olla kielteisiä taloudellisia ja sosiaalisia
vaikutuksia EU:n sisällä.

3.5. Kilpailupolitiikassa komission on myös valkoinen kirja huomioon ottaen tulkittava uusi tilanne
oikein ja otettava päätösten taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset paremmin huomioon.

3.6. Komitea on sitä mieltä, että on laadittava erityiset kilpailusäännöt markkinoilla toimiville
osuuskunnille ja yleishyödyllisille yhteisöille, eli sosiaalisen talouden sektorille, joka toimii
kaupallisten yritysten kanssa eri alueilla. Erityisesti syrjäytyneiden hyväksi tehtävät sosiaalista
solidaarisuutta ja vapaaehtoisuutta koskevat aloitteet voivat hyötyä valtionavuista ja erityisistä
lainsäädännöllisistä helpotuksista törmäämättä kieltoihin.

3.7. Komissio on julkaissut tiedonannon EY:n kilpailusääntöjen soveltamisesta rajojen yli
suoritettavissa tilisiirroissa94.

Tiedonannossa määrätään lähestymistavasta, jonka komissio aikoo omaksua arvioidessaan
maksujärjestelmien ja EY:n perustamissopimuksessa mainittujen kilpailusääntöjen
yhteensopivuutta.

Tätä tiedonantoa tulisi tarkastella syvällisesti ja komitean tulisi laatia yksin sitä käsittelevä
lausunto, joka on jatkona lausunnolle, jonka se antoi kansainvälisistä pankkisiirroista
täysistunnossaan 31. toukokuuta ja 1. kesäkuuta 1995.

                                                            

93 EYVL N:o C 397, 31. 12. 1994.
94 EYVL N:o C 251, 27. 9. 1995.
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3.8. Komitea tietää, kuinka vaikeaa on edellyttää jatkuvasti sääntöjen tiukkaa soveltamista ja
samanaikaisesti suosia EU:n rakenteellista ja tuotannollista kasvua. Komitea on kuitenkin sitä
mieltä, että alussa mainittuja perussuuntauksia on noudatettava myös käytännössä.

4. Sopimukset

4.1. Arvioidessaan sopimuksia erityisesti suhteessa valkoiseen kirjaan ”Kasvu, kilpailukyky,
työllisyys” komissio tekee selvän eron ”puolustussopimusten”, joiden tarkoituksena on varjella
markkinoita kilpailun rajoittamisen avulla, ja sellaisten sopimusten välillä, jotka tähtäävät
yritysten kilpailukyvyn lisäämiseen laajemman yhteistyön kautta. ”Puolustussopimukset” ovat
tuomittavia, muut sallittuja.

4.2. Erottelu on teoriassa selvä, mutta sen soveltaminen käytännössä on vaikeampaa. Äskettäin tehty
ehdotus teknologiasiirroista osoitti joitakin kyseenalaisia näkökulmia, kuten TSK:n lausunnosta
kävi ilmi.

4.3. Näiden sääntöjen käytännön sovelluksen suhteen on huomautettava kahdesta asiasta:

a) kartellien rangaistukset on mitoitettava kunkin osapuolen toiminnan eri
tasoon,

b) yritysten yhteenliittymissä on välttämätöntä määritellä selvästi milloin
rangaistuksia sovelletaan yhteenliittymiin, milloin niiden osapuoliin, jotta
vältetään saman osapuolen syyttäminen kahteen otteeseen samasta
toiminnasta.

Hintatietojen vaihdossa on joskus hyvin vaikea arvioida kilpailun rajoittamiseen tähtäävää
toimintaa. Yritysten ja yhteisöjen on joka tapauksessa oltava hyvin tarkkoja määritellessään
välineitään, toimintatapojaan ja tavoitteitaan tämäntapaisessa käytännössä.

4.4. Valkoinen kirja käsittelee laajasti pk-yritysten välisten sopimusten tarvetta, jotta markkinat
muodostuvat dynaamisemmiksi ja kilpailukyky sekä työllisyys kohenevat.

Kilpailupolitiikan tulisi myös auttaa luomaan tällä alueella selkeämmät puitteet tarjoamalla pk-
yrityksille erityishelpotuksia ja toteuttamalla mekanismeja, jotka parantavat niiden välisen
yhteistyön edellytyksiä. Tätä tarkoitusta varten olisi raportissa useaan otteeseen mainitun
koulutuksen ja tutkimuksen alan yhteistyön lisäksi rohkaistava erityisten rahoitusvälineiden sekä
yhteisten kaupallisten ja hankintarakenteiden luomista järkevien markkinaosuuksien puitteissa.

5. Keskittymät

5.1. Komissio oli 1994 erityisen aktiivinen sekä rakenteiden uusimista että markkinoiden
kansainvälistämistä koskevien hankkeiden suhteen.

5.2. Yksittäisiä tapauksia koskevat päätökset on tähdätty mahdollisen määräävän markkina-aseman
ehkäisemiseksi, mutta hyväksymisvaihtoehtoakin on käytetty, mikäli sen on katsottu hyödyttävän
alakohtaisen kilpailukyvyn ja kauppajärjestelmän kasvua sekä markkinoiden avautumista eikä
vahingoittavan kansainvälistä kilpailua (BT/MCI – Olivetti/Digital).
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5.3. On kuitenkin tarpeen nopeasti määritellä uudet perusteet ja ottaa huomioon kilpailukyvyn uusi
ulottuvuus, jossa eurooppalaiselta teollisuudelta vaaditaan yhä korkeampaa kilpailukykyä
markkinoiden laajentuessa tulevaisuudessa maailmanlaajuisiksi.

5.4. Tunnustaen komission erityisryhmän (task force) jo tekemät ponnistukset ja saamat kokemukset
komitea rohkaisee komissiota omaksumaan markkinoiden arvioinnissa yhä laajemman
näkökulman ja valvomaan myös laittomia käytäntöjä, joita kolmansien maiden yritykset ovat
toteuttaneet joillakin strategisilla sektoreilla.

5.5. Komitea on myös huolestunut siitä, että keskittymien arviointi ei ole yhdenmukaista kansallisten
viranomaisten erilaisesta toimivallasta johtuen. Komitea viittaa tässä asiassa äskettäin
hyväksyttyyn lausuntoon95, jossa kehotetaan alentamaan kynnyksiä ja siis laajentamaan
komission elinten toimivaltaa.

6. Valtionavut

6.1. Julkisen avun valvonta on oikean kilpailupolitiikan ja jäsenvaltioiden kansantalouksien
yhtenäisyyden perustava tekijä. Myönnetyille avuille on ollut tunnusomaista sosiaalisten ja
alueellisten perusteiden huomioonotto. Vaikeuksissa olevien yritysten suhteen painopiste on
asetettu ennen kaikkea rakenteiden uudistamissuunnitelmien uskottavuudelle välttäen apua, joka
saattaisi johtaa ylikapasiteetin syntyyn tuotannossa.

6.2. Tästä syntyy selvä ristiriita puhtaan kilpailun ja yksittäisten jäsenvaltioiden poliittisesti ja
sosiaalisesti motivoituneiden taloudellisten tukitoimien, erilaisten taloushallinnon tapojen sekä
yhteisössä esiintyvien erilaisten sosiaalisten ja taloudellisten rakenteiden välillä. On ilmeistä, että
puhdas markkinoiden vapauttamisen politiikka ei ratkaise vakavia sosiaalisen yhtenäisyyden
ongelmia jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden välillä. Myös valkoisen kirjan sisältö huomioon ottaen
on tarpeen syventyä tähän kysymykseen, ja komissio onkin tänä vuonna alkanut pohtia
työllisyyteen sekä tutkimukseen ja kehitykseen suunnattavia apuja.

6.3. Jäsenvaltioiden hallintorakenteet ja rahoitusmekanismit ovat keskenään hyvin erilaisia. Tämän
vuoksi on lisättävä avoimuutta ja luetteloitava kaikki avut ja niiden taloudelliset vaikutukset.

6.4. Komitean hiljattain julkaisemassa neljännessä julkista apua koskevassa kertomuksessa on erittäin
hyödyllisiä analyysejä ja tietoja. Komitea toteaa tyytyväisenä, että julkisen avun vuosittainen
kokonaisosuus on vähentynyt 8,5 prosentilla edelliseen kauteen verrattuna. Kokonaissumma –
93,8 miljardia ecua – on kuitenkin edelleen korkea, varsinkin kun suurin osa teollisuudelle
annettavasta julkisesta avusta (84%) myönnetään EU:n neljässä suurimmassa jäsenmaassa.
Komitean mielestä olisikin toivottavaa, että seuraavan viitekauden aikana kokonaissummaa
onnistuttaisiin vähentämään. Komitea ilmaisee huolensa mahdollisista kilpailun vääristymistä,
jotka aiheutuvat eri jäsenvaltioiden ja niiden alueiden sisällä havaituista eroista julkisen avun
osalta. Komitea pyytää uudelleen komissiota toimimaan sen hyväksi, että julkisen avun
myöntämistä koskevien sääntöjen tiukka soveltaminen taattaisiin.

Komitean mielestä suuntauksena tulee olla suoran ja epäsuoran julkisen avun asteittainen
vähentäminen yksittäisissä valtioissa, jolloin yhteisön alueellisen ja yhteiskunnallisen
epätasapainon poistamiseen suunnattuja voimavaroja voidaan lisätä.

                                                            

95 EYVL N:o C 388, 31. 12. 1994.
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6.5. Erityisesti olisi harkittava epäsuoraa apua koskevia uusia menettelytapoja ja löydettävä
valtionavuille uusia suuntaviivoja yritysten uudelleenorganisoimiseksi tai pelastamiseksi, sillä
on pelättävissä, että apuja voidaan käyttää epäsuorasti kaventamaan oikean kilpailupolitiikan
rajoja.

6.6. EU:n suoraan myöntämän avun määrä on lisääntynyt viime vuosina. Komitean mielestä on
tarpeen, että tällainen apu lisätään uudessa vuosikertomuksessa muiden julkisten apujen rinnalle.

6.7. Muodolliset tiedustelut pitäisi saattaa aikaisessa vaiheessa työmarkkinaosapuolten ja TSK:n
tietoon viemättä niitä kuitenkaan muodolliseen lausuntomenettelyyn.

7. Julkisen sektorin vapauttaminen

7.1. Valkoisessa kirjassa toivotaan, että kaikki sektorit avataan kilpailulle. Tähän vaikuttaa myös
huomio, että julkinen sektori on monissa Euroopan teollisuusmaissa viime vuosikymmeninä vielä
jatkuvasti kasvanut huolimatta joistakin suurta julkisuutta saaneista yksityistämistoimista.
Jäsenvaltioihin juurtuneet säännöt ja määräykset, jotka sallivat monopoliaseman tietyille
perinteisesti julkisen sektorin alaan kuuluville palveluille, vaikeuttavat kilpailulle avaamisen
toteuttamista myös siksi, että näiden sääntöjen takana on erilaisia arvoja, tapoja ja oikeudellisia
ja sosiaalisia käytäntöjä. Julkiset monopolit eivät myöskään ole aina tehokkaita.

7.2. Komitea on tietoinen siitä, että näiden sektoreiden vapauttaminen voi kääntyä kuluttajien eduksi
hintojen alenemisen ja paremman palvelun seurauksena. Tästä ei kuitenkaan pidä tehdä
opinkappaletta. On välttämätöntä määritellä erittäin varovasti ja tapauskohtaisesti, missä ja miten
nämä myönteiset vaikutukset on mahdollista toteuttaa. Näin pyritään välttämään vapauttamisesta
mahdollisesti syntyvät, toivotun vastaiset vaikutukset. Komitea pyytää komissiota tutkimaan,
millaisia vaikutuksia järjestelmän käyttöönotto on aiheuttanut.

7.3. Komitea on myös sitä mieltä, että palvelujen yleisyys, joka tällä hetkellä on taattu siten että
palvelut kuuluvat julkisen sektorin piiriin, on säilytettävä. Vapauttaminen ja kilpailun
aloittaminen ei saa näkyä palvelujen käytön vähenemisenä, jolloin tietyt ryhmät ja
maantieteelliset alueet, jotka mahdollisesti eivät ole taloudellisesti kannattavia, jäävät palvelujen
ulkopuolelle. Julkinen palvelu on tehokkuuteen ja kuluihin liittyvistä haitoistaan huolimatta
kuitenkin vakiinnuttanut tietyn solidaarisuuden eri tilanteiden välillä. Komitean mielestä kaikkien
kansalaisten on päästävä nauttimaan näistä palveluista myös kilpailun aloittamisen jälkeen.

7.4. Jotkut monopoleista luotiin tukemaan investointeja, joiden taloudelliset vaikutukset olivat
ajallisesti kaukaisia, eivätkä tästä syystä kiinnostaneet yksityisyrityksiä. Vapauttamista
aloitettaessa myös tämä tarve on otettava huomioon.

7.5. Vaikka vapauttaminen ei välttämättä aiheuta työvoiman rakenteellista vähenemistä, se voi
kuitenkin aiheuttaa lyhyellä aikavälillä sosiaalisia ongelmia, jotka on otettava huomioon, kun
käytetään kaikkia mahdollisia yhteisön välineitä.

8. Läheisyysperiaate

8.1. Komitea korostaa komission halua luovuttaa kilpailuoikeuden soveltaminen osittain
jäsenvaltioiden viranomaisille. Komitea nosti jo XXIII vuosikertomusta koskevassa
lausunnossaan esiin ongelman ”jäsenvaltioiden toiminnan tehokkuudesta”. Komissio näyttää
aikovan ehdottaa täsmällistä jakoa, joka ei kuitenkaan poista ”erilaisen soveltamisen” ongelmaa
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– mikäli säilytetään vain yksi toiminnan taso – eikä kansallisten viranomaisten etukonfliktin
ongelmaa. Komitea on esittänyt mielipiteensä tästä asiasta XXIII vuosikertomusta koskevassa
lausunnossaan.

8.2. Tämä vaatii yhteisön elimiltä, erikoisesti komissiolta, lisääntyvää sääntöjen luomista tiiviissä
yhteistyössä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa, missä tällaisia on.

8.3. Komitea käsittelee asiaa tarkemmin, kun komissio on julkaissut asiaa koskevan tiedonannon.

9. Kansainvälistyminen ja kilpailupolitiikka

9.1. Kohdassa 2.4 lueteltu tapahtumasarja tulee seuraavina vuosina nopeuttamaan markkinoiden
avautumista eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla. Komission XXIV vuosikertomuksessa
on korostettu tästä syystä ”todellisten kilpailusääntöjen” tarvetta kansainvälisellä tasolla. Tähän
on löydettävä tehokkaita sovellutuksen välineitä.

9.2. Komitea rohkaisee komissiota jatkamaan tähän tapaan. Se on kuitenkin sitä mieltä, että
täsmällisten sääntöjen määrittelyä odoteltaessa – mihin varmasti kuluu paljon aikaa – on tarpeen
päästä yhteisymmärrykseen joistakin kilpailuperiaatteista.

9.3. Näihin sääntöihin tulee erityisesti maailman kauppajärjestön WTO:n piirissä kuulua
vähimmäismäärä työntekijöiden ja ammattiliittojen oikeuksia koskevia sääntöjä ILO:n sopimusten
määräysten mukaisesti. Tällä ei tähdätä protektionismiin vaan yhteiskunnalliseen edistykseen
kansainvälisellä tasolla, kuten YK:n Kööpenhaminassa pidetyn konferenssin päätösasiakirjassa
mainitaan, sekä EU:ssa vallitsevan sosiaalisen järjestelmän turvaamiseen. Näistä kansainvälisistä
asiakirjoista käykin esille, että työntekijöiden vähimmäisoikeuksien rikkominen vääristää
yritysten välisiä kilpailusääntöjä.

9.4. Tässä yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota EU:n ja KIE-maiden välisiin
assosiointisopimuksiin ja kauppapolitiikkaan sellaisten häiriöiden välttämiseksi, jotka aiheutuvat
näiden maiden institutionaalisesta rakenteesta, teollisuuspolitiikan välineistä ja työn tarjonnan
säännöistä, jotka ovat oikean kilpailupolitiikan kanssa ristiriidassa.

9.5. Tällä välin on edelleen ponnisteltava kahdenvälisten sopimusten luomiseksi niiden maiden
kartelleja estävien viranomaisten kanssa, joihin EU:lla on tärkeimmän kauppasuhteet. Komitea
rohkaisee jatkamaan erityisesti Yhdysvaltain, Kanadan ja Australian ko. viranomaisten kanssa
tehtävää yhteistyötä. Komitean mielestä Japanin hallitusta, jonka kanssa vuoropuhelu näyttää
tällä hetkellä olevan vaikeaa, on edelleen painostettava voimakkaasti.

9.6. Joka tapauksessa on jatkettava EU:n tärkeimpien kauppakumppaneiden tiivistä valvontaa
vakiinnuttaen kahdenvälisiin sopimuksiin menettelytapojen valvontamahdollisuus.

10. Neuvottelumenettelyt

10.1. Komitea arvostaa komission halua saattaa päätöksentekoprosessinsa
avoimemmaksi ja tiedottavammaksi. Lukuisat TSK:n lausunnot ovat
selvästi vaikuttaneet näihin prosesseihin.

10.2. On kuitenkin kiinnitettävä huomiota kahteen seikkaan: ensinnäkin
komission olisi kilpailupolitiikkaa koskevissa neuvotteluissa hakeuduttava
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Euroopan kuluttajajärjestöjen toimiston (EBCU) ja UNICEn lisäksi
vuoropuheluun myös eurooppalaisten asianosaisten ammattiyhdistysten
sekä muiden EU:n talous- ja yhteiskuntaelämää edustavien järjestöjen
kanssa.

10.3. Toiseksi komission ja TSK:n vuoropuhelua voitaisiin parantaa erityisesti
käyttämällä useammin mahdollisuutta tiedottaa jo ennen päätöksiä ja
niiden julkaisua TSK:lle niistä linjauksista, joita pääosasto IV aikoo
noudattaa.

10.4. Yritysten uudelleenjärjestelyihin annettavien avustusten yhteydessä olisi
hyödyllistä järjestelmällisesti hankkia lausunto työntekijäjärjestöiltä sekä
alihankkijayrityksiltä, joita ei tule pitää vain ”kolmantena osapuolena”.
Komissio voisi siis uudelleenjärjestelyhankkeista päättävän osapuolen
lausunnon lisäksi hankkia myös tarpeellista tietoa omaa arviointiaan
varten.

10.5. Komitea on pahoillaan, ettei TSK:a ja työmarkkina-osapuolia kuultu
äskettäin tapahtuneen komission ja USA:n kartelleja vastaan toimivien
viranomaisten välisen sopimuksen solmimisen yhteydessä.

11. Toiminnan tehokkuus

11.1. Komission toiminta on usein osoittautunut liian hitaaksi suhteessa
asianomaisten taloudellisten ja sosiaalisten toimijoiden tarpeisiin.
Komitea rohkaisee komissiota edistämään toimintansa avoimuutta ja
ripeyttä. Komissio pyytää tätä varten suurempia varoja nopeuttaakseen
ja laajentaakseen toimintaansa.

11.2. Komitean on todettava, että komission toiminta tällä alueella on
määrällisesti ja laadullisesti kohonnut. Uusien jäsenvaltioiden
mukaantulo, uudet säännöt ja markkinoiden kansainvälistyminen ovat
aiheuttaneet toiminnan lisääntymistä.

Komitea on kuitenkin sitä mieltä, että sääntöjen yksinkertaistaminen ja läheisyysperiaatteen
soveltaminen sopivien kynnysratkaisujen kautta voivat ainakin jossain määrin tuoda asiaan
lisäparannusta.

11.3. Tämä vaatii, että kaikissa jäsenvaltioissa on tehokkaasti toimivat
kilpailuviranomaiset, joiden tehtävänä on pääosasto IV:n ohjeiden
täytäntöönpano.

12. Kilpailuoikeuden soveltamisen itsenäisyys

12.1. Pääosasto IV:lla ei ole ainoastaan tutkiva vaan myös päättävä, joskin
hallintotason rooli. Joissain Euroopan maissa kartelleja estävät
viranomaiset ovat puolestaan itsenäisiä suhteessa toimeenpanovaltaa
käyttäviin elimiin.
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12.2. Komitea on tietoinen EU:n elimissä käytävästä keskustelusta ja erään
jäsenvaltion esittämistä ehdotuksista muuttaa tässä mielessä yhteisön
institutionaalista järjestelmää.

12.3. Komitea on kuitenkin sitä mieltä, sen linjan pohjalta, jota vuosi toisensa
jälkeen on noudatettu vuosikertomusta koskevissa lausunnoissa, ja
erityisen voimakkaasti nyt käsillä olevassa lausunnossa, on
kilpailupolitiikan oltava yhtenäinen EU:n muiden toimintalinjojen ja
uusien strategisten tavoitteiden kanssa.

Komitea vastustaa tästä syystä ehdotuksia muuttaa hallinnollinen päätöksenteko itsenäiseksi.

13. Muita kilpailua häiritseviä tekijöitä

13.1. Kilpailun tehokkuutta uhkaavat nykyään uudet häiriöilmiöt. Komitea
kehottaa komissiota pohtimaan niitä, jotta voidaan määritellä tarpeelliset
välineet niiden vaikutusten hillitsemiseksi ja poistamiseksi.

13.2. Komitean mielestä komission tulisi erityisesti kiinnittää huomiota
vähintään kahteen näistä ilmiöistä:

a) keinottelusta rahamarkkinoilla johtuva korkotason ja valuuttakurssien epävakaus,
b) kilpailupolitiikka ei voi sulkea toiminta¯alaltaan heikkojen ja vahvojen alueiden välistä

mahdollista sosiaalista polkumyyntiä työntekijöitä koskevan vähimmäislainsäädännön puuttuessa,
erityisesti EU:n edelleen laajetessa. Tämän vuoksi on välttämätöntä soveltaa kaikissa
jäsenvaltioissa perustamissopimuksen sosiaalipolitiikkaa käsitteleviä kohtia yhdenmukaisesti,
kuten komitea on Maastrichtin sopimuksen jälkeistä sosiaalipolitiikkaa koskevissa lausunnoissaan
esittänyt.

Bryssel, 22. marraskuuta 1995.
Talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Carlos FERRER

2. K. Van Miertin vastaus XXIV kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta annettuun
lausuntoon - KOM(95)142 lopullinen

Talous-    ja    sosiaalikomitean    lausunnon
keskeiset  kohdat

1. Johdanto

1.1. - 1.5. Komitea on tyytyväinen siitä, että
tämänvuotinen kertomus on paljon helpommin
luettava ja ymmärrettävä. Se pitää "Euroopan
yhteisön kilpailupolitiikka" -nimisen

Komission  kanta

Komissio myöntää, että sen kilpailupolitiikkaa
koskevasta vuosikertomuksesta on tullut liian
paksu. Kertomuksen kirjamuodossa julkaistun
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yhteenvedon julkaisemista kertomuksesta
tärkeänä askeleena kohti suurempaa
avoimuutta.

Komitea toteaa, että kertomuksessa on
kuitenkin yhä joitakin raskaita kohtia ja se
e h d o t t a a k e r t o m u k s e n j a k a m i s t a
aihepiirteittäin eri osiin.

version koko on melkein kaksinkertaistunut
vuosien 1989 ja 1993 välillä.

Tällainen tekstimäärä synnyttää luonnollisesti
kaikenlaisia vaikeuksia, kuten työtaakka
pääosasto IV:lle, julkaisemisen viemä aika,
erityisesti käännöstyön osalta, asiakirja ei ole
helposti luettava ja on olemassa vaara, että
viesti ei välity selvästi.

Suurelle yleisölle suunnatun vuosi-
kertomuksen yhteydessä julkaistun "Euroopan
yhteisön kilpailupolitiikka" -kirjasen
menestys ja useiden kansallisten
kilpailuviranomaisten laatimat alle satasivuiset
kertomukset osoittavat, että on mahdollista
päästä avoimuuteen samalla kun kokoa
pienennetään. Samanaikaisesti on tärkeää
tarkastella vuosikertomuksen rakennetta ja
jäsentelyä. Komission vuosikertomuksen on
oltava ennen kaikkea politiikkaa käsittelevä
asiakirja, joka kuvaamalla tärkeimmän
lainsäädännöllisen, hallinnollisen ja
oikeudellisen kehityksen kattaa EU:n - ja
erityisesti komission - harjoittaman kilpailu-
politiikan laajat linjat muiden Euroopan
unionin perustavoitteiden yhteydessä.Tämä ei
tarkoita sitä, että se ei soveltuisi täydellisten
ja järjestelmällisten tietojen antamiseen
kilpailuoikeuden täytäntöönpanijoille ja
asiantuntijoille komission kilpailusääntöjen
soveltamiseen liittyvistä toimista vuoden
aikana.

Sen vuoksi komissio päätti laatia vuonna
1995 alle satasivuisen vuosikertomuksen, joka
sisältäisi tiivistelmän kehityksestä
kilpailupolitiikan eri aloilla (85/86 artikla,
90/37 artikla, sulautumat, valtion tuki ja
kansainvälinen toiminta), ja jossa painotetaan
politiikan vaihtoehtoja ja sitä yhteyttä, johon
kilpailupolitiikka sijoittuu Euroopan unionin
tasolla.

Toiseksi pääosasto IV vastaa yksin
täydellisemmän ja teknisemmän kertomuksen
laatimisesta. Tämä asiakirja sisältää
yhteenvedot komission käsittelemistä
tärkeimmistä yksittäisistä asioista, luettelon
viittauksista komission päätöksiin, uusiin
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lainsäädännöllisiin välineisiin, yhteisöjen
t u o m i o i s t u i m e n t u o m i o i h i n ,
lehdistötiedotteisiin ja yksityiskohtaisia
tilastoja.

2. Tausta

2.1. ja 2.2. Komission XXIV vuosikertomus
osuu taloudellisen muutokseen aikaan. 

Monen vuoden taantuman jälkeen talous on
alkanut osoittaa toipumisen merkkejä.
Seurauksena oleva uusi dynamismi vaatii
asianmukaista toiminnallista uudistusta ja
pääosasto IV:n erityistä huomiota.

Komissio suhtautuu erityisen tarkkaavaisesti
jäsenvaltioiden sosiaalis-taloudellisen tilanteen
muutoksiin ja ajoittaisiin vaikeuksiin. Vaikka
talouden elpyminen onkin alkanut, Euroopan
valtiot joutuvat silti kamppailemaan
epävarmoissa sosiaalis-taloudellisissa
tilanteissa, jotka vaativat erityishuomiota ja
saadaan hallintaan ainoastaan keskipitkällä tai
pitkällä aikavälillä. XXIV kilpailupolitiikkaa
koskevassa kertomuksessa omistetaan useita
sivuja kilpailupolitiikalle ja talouden
elpymiselle yhdessä tämän vaatiman
teollisuuden rakenneuudistuksen kanssa.

Näin komissio saa paljon tietoja osapuolten
tehokkuutta ja siten kilpailuasemaa
parantavista yhteistyömuodoista, joihin se
suhtautuu myönteisesti. Se on myös tietoinen
tarpeesta parantaa teknologian levittämistä
tietotaito- ja patenttilisenssisopimuksilla.

Komissio seuraa kuitenkin erittäin valppaasti
yhteistyömuotoja, jotka voivat olla salattuja
kartelleja tai voivat johtaa ulkoisen kilpailun
jyrkkään vähenemiseen tai jopa sen
estämiseen.

Komissio suhtautuu myös myönteisesti
t a v a l l i s i i n p k - y r i t y s t e n v ä l i s i i n
yhteistyömuotoihin.

Tuen osalta komissio on antanut vaikeuksissa
olevien yritysten pelastamiseen ja
rakennemuutoksiin myönnettävää tukea
koskevat suuntaviivat.

2.3. Komitea katsoo, että kilpailupolitiikan
on suuntauduttava enemmän kohti niitä
tavoitteita, jotka asetettiin valkoisessa
kirjassa kasvusta, kilpailukyvystä ja
työllisyydestä. 

Komissio käsitteli valkoisen kirjan ja
kilpailupolitiikan välistä suhdetta laajasti
XXIII kilpailukertomuksessaan. Soveltaessaan
yhteisön kilpailusääntöjä yksityisiin ja
julkisiin toimintoihin komissio on ottanut
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huomioon rakenneuudistuksen tarpeen
yhteisön teollisuudessa sen kilpailukyvyn
lisäämiseksi. Euroopan unionin toiminta
keskittyi vuonna 1994 valkoisen kirjan
täytäntöönpanoon. Valkoisessa kirjassa
korostetaan valtion tukien valvonnan
merkitystä yritysten kilpailukykyä edistävän
ympäristön luomisessa ja julkistalouden
alijäämän vähentämisen tarvetta. Niinpä siinä
kannatetaan valtion tukien vähentämistä, jotka
ovat vaikuttaneet näihin alijäämiin ja
hidastaneet Euroopan teollisuuden
kilpailukyvyn kannalta tarpeellista
rakenteellista sopeutusta.

Tämän vuoksi komissio on antanut
vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen
ja rakennemuutoksiin myönnettävää tukea
koskevat suuntaviivat. Niiden tarkoituksena
on rajata tuki vain välttämättömään määrään
ja sallia tuki ainoastaan, jos siihen liittyy
yrityksen pitkäaikaisen kannattavuuden
takaava rakenneuudistussuunnitelma ja jos se
t a r v i t t a e s s a a u t t a a v ä h e n t ä m ä ä n
y l i k a p a s i t e e t t i a  merk i t ykse l l i s i l l ä
markkinoilla. Kuten komission tiedonannossa
Euroopan unionin kilpailukykyä koskevasta
teollisuuspolitiikasta ilmoitettiin, komissio on
jatkanut pyrkimyksiään vähentää tuen
kokonaismäärää ja tarkastella uudelleen tuen
hyväksymisperusteita. Se aikoo lisätä edelleen
valtion tuen valvonnan tiukkuutta,
tehokkuut ta j a puoluee t tomuut ta .
Samanaikaisesti komission tavoitteena on
helpottaa ja keventää menettelyjä vähemmän
tärkeiden asioiden osalta. Mitä tulee
valkoisessa kirjassa puollettujen aineettomien
investointien edistämiseen, komissio on
toimittanut jäsenvaltioille luonnoksen
työllisyyden tukemiseen myönnettävää tukea
koskevista suuntaviivoista ja tutkimus- ja
kehitystyöhön myönnettävää tukea koskevien
suuntaviivojen tarkistuksen.

2.4. Maailman kauppajärjestön (WTO)
perustaminen, jonka vaikutusta tehostavat
assosiointisopimukset ja Euroopan
talousalueen luominen, on muuttanut
merkittävästi maailmanlaajuista tilannetta ja

Komissio on komitean kanssa samaa mieltä
siitä, että maailmanlaajuinen tilanne on
muuttunut. Tämä tuo mukanaan joidenkin
m a r k k i n o i d e n m u u t t u m i s e n
maailmanlaajuisiksi ja tarpeen tehdä
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kilpailun roolia sekä määrällisesti että
laadullisesti.

y h t e i s t y ö t ä k o l m a n s i e n m a i d e n
kilpailuviranomaisten kanssa.

3. Komission toimet

3.1. Vuodelle 1994 oli tyypillistä voimakas
sääntöjen luominen. Komitea rohkaisee
komissiota jatkamaan tätä toimintaa, jonka
avulla sekä institutionaalisista syistä että
pääosasto IV:n tapauskohtaisen hallinnollisen
vahvistamisen tehostamiseksi määritellään
menettelysäännöt ja periaatteet.

Komissio on tyytyväinen siitä, että sen
ponnisteluja luoda luotettavat oikeudelliset
puitteet talouselämän ja työmarkkinoiden
toimijoille, erityisesti ryhmäpoikkeusasetusten
ja tulkintaa tai suuntaviivoja koskevien
tiedonantojen muodossa, pidetään myönteisinä
tekijöinä yhteisön kilpailupolitiikan
kokonaiskuvassa. Komissio jatkaa
ponnistelujaan mahdollisimman suuren
avoimuuden ja joustavuuden varmistamiseksi
toimissaan.

3.2. ja 3.3. Komitea ottaa myönteisesti
vastaan komission ehdotuksen liittää
kilpailupolitiikka EU:n yleisiin taloudellisiin
linjauksiin. Se uskoo kuitenkin, että tarvitaan
suurempi yhtenäisyys kilpailupolitiikan ja
EU:n muiden politiikkojen välille, erityisesti
teollisuuden ja kilpailukyvyn, kaupan,
työllisyyden, sosiaalisen yhtenäisyyden,
inflaation vastustamisen ja kuluttajansuojan
alalla.

Yhdessä yhteismarkkinoiden perustamisen
kanssa kilpailupolitiikka on toinen Rooman
sopimuksen antamista kahdesta tärkeimmästä
välineestä yhteisön perustavoitteiden
saavuttamiseksi, jotka ovat taloudellisen
toiminnan sopusointuisen ja tasapainoisen
kehityksen edistäminen koko yhteisössä,
parempi elintaso ja läheisemmät suhteet
jäsenvaltioiden välillä. Kilpailupolitiikkaa ei
siten voida panna täytäntöön viittaamatta sen
oikeudelliseen, taloudelliseen, poliittiseen ja
yhteiskunnalliseen yhteyteen.

Käytännössä kilpailupolitiikka edistää
sellaisen alueen luomista, jolla aidosti ei ole
sisäisiä rajoja, sekä taloudellista ja sosiaalista
yhteenkuuluvuutta avaamalla yksinoikeuksien
suojaamat markkinat, poistamalla kartellit ja
määräävän markkina-aseman väärinkäytön tai
valvomalla valtion tukea. Siten se parantaa
Euroopan taloutta, mikä saa aikaan kasvua ja
lisää kuluttajien tyytyväisyyttä.

Korfun Eurooppa-neuvostolle laaditussa
k e r t o m u k s e s s a E u r o o p a s t a j a
maailmanlaajuisesta tietoyhteiskunnasta ja
komission tiedonannossa teollisuuden
kilpailukykypolitiikasta, jotka ovat

KILPAILURAPORTTI 1995



358 Kilpailusääntöjen soveltaminen Euroopan unionissa

yhdenmukaisia joulukuussa 1993 julkaistun
valkoisen kirjan kanssa, korostetaan
kilpailupolitiikan olennaista roolia ottaen
erityisesti huomioon teollisuuspolitiikan ja
k i lpa i lupol i t i ikan vä l inen yhteys .
Teollisuuspolitiikasta ei saa tulla Euroopan
unionin interventiopolitiikkaa. Siinä aloite on
jätettävä yrityksille. Julkisten viranomaisten
rooli on rajoitettu dynaamisen, teolliselle
kehitykselle suotuisan ympäristön luomiseen.
Näin määritelty teollisuuspolitiikka ei ole
ristiriidassa kilpailupolitiikan kanssa.
Päinvastoin kilpailupolitiikka on erittäin
tärkeä väline teollisuuspolitiikassa, koska
teollisuuden vastuuta on korostettu.

Kilpailupolitiikan ja yhteisön muiden alojen
politiikan välisiä yhteyksiä käsitellään myös
useissa muissa tämän lausunnon kohdissa.
Lopuksi komissio haluaa painottaa, että se
kiinnittää aina erityistä huomiota
kilpailupolitiikan ja muilla sosiaalis-
taloudellisilla aloilla tapahtuvan kehityksen
välisiin yhteyksiin. Esimerkiksi XXV
vuosikertomus sisältää selvityksen
k i l p a i l u p o l i t i i k a n j a
ympäristönsuojelupolitiikan välisistä
yhteyksistä.

3.4. Komitea uskoo, että KIE-maihin
sovellettavan kauppapolitiikan ja niiden
kanssa tapahtuvaa yhteistyötä koskevien
aloitteiden on noudatettava tiettyjä sosiaalisia
perusnormeja siten, ettei vääristetä kilpailua
eikä suosita teollisuuden hajasijoittamista.

Komissio on komitean kanssa samaa mieltä ja
toteaa, että kilpailupolitiikan osalta
hajasijoittamisen ongelma voidaan ratkaista
ainoastaan analysoimalla valtion tukia.
E u r o o p p a - s o p i m u k s e t j a
täytäntöönpanosäännöt edellyttävät laajaa
analyysia tuen vaikutuksista (92 artiklaan
perustuen).

3.5. Valkoinen kirja huomioon ottaen
komission on tulkittava kilpailusääntöjä siten,
että otetaan paremmin huomioon päätösten
taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset.

Katso vastaukset kohtiin 2.1 ja 2.2, 2.3, 6.1 ja
6.5.

3.6. Komitea on sitä mieltä, että on
laadittava erityiset kilpailusäännöt
osuuskunnille ja yleishyödylliselle sektorille.

Erityisesti sosiaalista solidaarisuutta
koskevat aloitteet voivat hyötyä valtion tuesta

Komissio ymmärtää komitean huolen, mutta
huomauttaa, että usein 85 artikla ei edes
koske tällaista toimintaa sen luonteen vuoksi.
Jos tällainen toiminta on todella rajoittanut
kilpailua, 85 artiklan 3 kohdan nojalla on
mahdollista tarkastella tällaisia sopimuksia
riittävän joustavasti. Tuen osalta komissio
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ja erityisistä lainsäädännöll is is tä
helpotuksista törmäämättä kieltoihin.

korosti työllisyystukia koskevissa vuoden
1995 suuntaviivoissaan, että tukisäännöt eivät
koske monia sosiaalisia toimenpiteitä,
erityisesti niitä toimenpiteitä, joihin ei liity
jäsenvaltioiden välistä kauppaa (esimerkiksi
läh ipa lve lu t j a t i e ty t pa ika l l i se t
työllisyysaloitteet). Komissio suhtautuu
yleisesti myönteisesti 92 artiklan 1 kohdan
soveltamisalaan kuuluviin sosiaalisiin
toimenpiteisiin.

3.8 Komitea tietää, kuinka vaikeaa on
edellyttää jatkuvasti sääntöjen tiukkaa
soveltamista ja samanaikaisesti suosia EU:n
rakenteellista ja tuotannollista kasvua.
Komitea on kuitenkin sitä mieltä, että alussa
mainittuja perussuuntauksia on noudatettava
myös käytännössä.

Komissio yhtyy komitean näkökantaan. Itse
asiassa komission toiminta noudattaa jo
toivetta tarkastella tiettyjä tapauksia
komission politiikan perusperiaatteiden
perusteella.

4. Sopimukset

4.1 ja 4.2 Komitea katsoo, että
puolustussopimusten ja kilpailukyvyn
lisäämiseen tähtäävien sopimusten erottelu on
teoriassa selvä, mutta sen soveltaminen
käytännössä on vaikeampaa.

Huonojen sopimusten, joita ei sen vuoksi
voida hyväksyä, ja talouden kannalta
hyödyllisten sopimusten, joiden kohdalla
voidaan tehdä poikkeus, välillä on
rajatapauksissa aina vaikea tehdä ero. 85
artiklan 3 kohdassa sallitaan poikkeuksen
myöntäminen sopimuksille, jotka osaltaan
tehostavat tuotantoa tai tuotteiden jakelua
taikka edistävät teknistä tai taloudellista
kehitystä, ja komissiolla on jonkin verran
harkintavaltaa tässä asiassa. Se ei kuitenkaan
saa sallia rajoituksia, joiden määrääminen
osapuolille ei ole välttämätöntä, ja sen on
kieltäydyttävä antamasta hyväksyntäänsä
suurten yritysten väliselle yhteistyölle, joka
vaarantaisi tehokkaan kilpailun kehittymisen
merkityksellisillä markkinoilla.

4.3 Komitea katsoo, että kartellien
rangaistukset on mitoitettava kunkin
osapuolen toiminnan eri tasoon.

Yritysten yhteenliittymien osalta on
vä l t t ämä tön tä m äär i t e l l ä se lväs t i
sovelletaanko rangaistuksia yhteenliittymiin
vai niiden osapuoliin.

Komission rangaistuspolitiikka vastaa jo
täysin komitean määrittelemiä perusteita.
Kilpailusääntöjen soveltaminen tietojen
vaihtoa koskeviin sopimuksiin on yleensä
vaikeaa. Tätä korostetaan myös tuoreessa
komissiolle tehdyssä tutkimuksessa (Yritysten
välinen tietojen vaihto ja sen vaikutus
kilpailuun (Information Exchanges Among
Firms and their Impact on Competition),
Euroopan komissio, kesäkuu 1994, tarkistettu
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Hintatietojen vaihdossa on joskus hyvin
vaikeaa arvioida onko aikomuksena todella
ra jo i t t aa k i lpa i lua . Yr i t y s t en j a
yhteenliittymien on kaikissa tapauksissa
anne t tava e r i t t ä in ta rka t t i edo t
toimintatavoistaan ja tavoitteistaan
tämäntapaisessa käytännössä. 

helmikuussa 1995). Komissio esitti kuitenkin
joitakin periaatteita jo seitsemännessä
kilpailukertomuksessaan. Tilastollisten tai
koottujen tietojen vaihtaminen ei tavallisesti
vääristä kilpailua. Jos tietojen perusteella
voidaan päätellä yksityisten yritysten
toimintatapa tai asema, ja erityisesti kun näin
tapahtuu oligopolistisilla markkinoilla,
tällainen tietojen vaihtaminen voi lisätä
vilpillistä toimintaa. Komission käytäntö ja
yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot ovat
seuranneet näitä linjoja ja tehneet selväksi,
että analyysi voi perustua joko osapuolten
aikomuksiin rajoittaa kilpailua tai kilpailua
vääristäviin vaikutuksiin.

4.4. Komitea on sitä mieltä, että pk-yritysten
olisi saatava hyötyä erityisistä poikkeuksista
ja järjestelmistä, jotka rohkaisevat niitä
yhteistyöhön. Erityisten rahoitusvälineiden ja
yhteisten myynti- ja hankintarakenteiden
luomista olisi rohkaistava kohtuullisten
markkinaosuuksien puitteissa.

Komissio on aina pyrkinyt rohkaisemaan pk-
yritysten välistä yhteistyötä. Voi olla tarpeen
vahvistaa tätä politiikkaa, jotta voidaan
hyötyä vielä enemmän pk-yritysten
työpaikkojen luomis-mahdollisuuksista ja
kyvystä sopeutua nopeasti uuteen ja
innovatiiviseen teknologiaan. On totta, että
tämä tavoite on tullut tärkeämmäksi
valkoisessa kirjassa puolletun politiikan
täytäntöönpanossa. Selvempien oikeudellisten
puitteiden luomiseksi pk-yrityksiä varten
komissio aikoo tarkistaa tiedonantonsa
vähämerkityksisistä sopimuksista ja laajentaa
ryhmäpoikkeusasetustensa soveltamisalaa.
Tällä tavoin se aikoo vapauttaa kaiken aidosti
kilpailua edistävän pk-yritysten välisen
yhteistyön rajoittavien sopimusten kiellosta.

5. Yrityskeskittymät

5.1. - 5.5. Yrityskeskittymien valvonnan
analyysissään talous- ja sosiaalikomitea
esittää, että on jotain epäselvyyttä neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 4064/89 soveltamisalaan
kuuluvien yrityskeskittymien ja muiden
perustamissopimuksen 85 artiklan
soveltamisalaan kuuluvien yritysten
yhteenliittymämuotojen välillä.

Siten 5.2. kohdassa viitataan kahteen asiaan,
joita ei tarkasteltu yrityskeskittymien
valvonnasta annetun asetuksen perusteella.

Arvioidessaan maantieteellisiä markkinoita
komission on noudatettava tiukkoja
analyysiperusteita ja turvauduttava
asiatietoihin.

V a i k k a k e h i t y s k u l k e e k i n
maailmanlaajuistumista kohti, ei tätä kehitystä
voida yleistää ja käyttää markkinoiden
määritelmänä yksittäisten asioiden
arvioinnissa. Asian kannalta merkityksellisten
markkinoiden määrittelyn avulla voidaan
arvioida asianomaisten yritysten kohtaamat
todelliset kilpailun esteet. Tietojen hankinta
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Komitea myös rohkaisee komissiota
"omaksumaan markkinoiden arvioinnissa yhä
laajemman näkökulman ja valvomaan myös
laittomia käytäntöjä, joita kolmansien maiden
yritykset ovat toteuttaneet joillakin
strategisilla sektoreilla".

voi yksittäisissä asioissa osoittaa tiettyjen
t u o t t e i d e n  markk ino iden o l e v a n
maailmanlaajuiset, kuten komitean
mainitsemissa asioissa (BT/MCI ja
Digital/Olivetti, jotka itse asiassa arvioitiin
perustamissopimuksen 85 artiklan perusteella
niiden yhteistyöluonteen vuoksi eikä
sulautuma-asetuksen perusteella). Monien
muiden tuotemarkkinoiden kohdalla hankitut
tiedot eivät kuitenkaan viittaa siihen, että
markkinat olisivat maailmanlaajuiset, vaan
Euroopan laajuiset, kansalliset tai jopa
paikalliset.

Kynnysten alentamisen osalta komissio on
komitean kanssa samaa mieltä siitä, että
sulautuma-asetuksen laajempi soveltamisala
lisäisi yhdenmukaisuutta sulautuma-asetuksen
soveltamisessa Euroopan unionissa.
Vihreässä kirjassa sulautuma-asetuksen
tarkistamisesta käsitellään useita tähän
liittyviä vaihtoehtoja.

6. Valtion tuki

6.1. Komitea toteaa, että sosiaalisia ja
alueellisia perusteita on käytetty päätettäessä
tuen hyväksymisestä ja että painopiste on
ollut tarpeessa välttää tukea, joka johtaisi
tuotannon ylikapasiteettiin.

Komissio voi hyväksyä tuen muiden
seikkojen kuin yksinomaan "sosiaalisten ja
alueellisten perusteiden" perusteella. Itse
asiassa EY:n perustamissopimuksen 2
artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna
sopimuksella Euroopan unionista,
määritellään taloudellinen ja sosiaalinen
yhteenkuuluvuus yhdeksi yhteisön tavoitteista.
Myös monet muut seikat voidaan ottaa
huomioon (tutkimus- ja kehitystyö,
ympäristönsuojelu, pk-yritysten edistäminen,
kulttuurin ja kansallisen perinnön
suojelemisen edistäminen, tuki tietyille aloille
jne.).

6.2. Komitea katsoo, että tukipolitiikan
takana olevat näkökohdat korostavat selvää
ristiriitaa "puhtaan kilpailun" ja valtion
taloudellisen tuen välillä. Sen mielestä
markkinoiden vapauttamispolitiikka ei
selvästikään ratkaise itsestään vakavia
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ongelmia.
Ongelma vaatii sen mielestä tarkempaa

Vaikka "puhtaan" kilpailun ja tilanteen, jossa
jäsenvaltiot puuttuvat asiaan, välillä voidaan
sanoa olevan "selvä ristiriita", on tätä
lausuntoa kuitenkin tarkasteltava oikeassa
yhteydessä ottaen huomioon, että EY:n
perustamissopimuksessa luodaan kohtuullinen
uusliberalistinen järjestelmä, jossa jäsenvaltiot
voivat säilyttää perinteisen roolinsa
(sekatalous), jos yhteismarkkinoiden
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tutkimusta ottaen erityisesti huomioon
valkoisen kirjan sisältö.

moitteettomaan toimintaan ei vaikuteta (ks.
erityisesti 222 artikla). Komissio ottaa
huomioon valkoisen kirjan suositukset
tarkistaessaan nykyisiä suuntaviivoja
(tutkimus- ja kehitystyö sekä pk-yritykset) ja
valmistellessaan uusia tekstejä.

6.3. Jäsenvaltioiden hallintorakenteet ja
rahoitusmekanismit ovat keskenään hyvin
erilaisia. Tämän vuoksi on lisättävä
avoimuutta ja luetteloitava kaikki tuet ja
niiden taloudelliset vaikutukset.

Viime vuosina komissio on jatkanut
ponnistelujaan parantaakseen tuen avoimuutta.
Näihin ponnisteluihin sisältyvät aihetta
käsittelevien julkaisujen lisääntyminen
EYVL:ssä, kilpailua koskevia tärkeimpiä
muutoksia käsittelevän ilmaiseksi jaettavan
neljännesvuosijulkaisun ("Competition Policy
Newsletter") julkaiseminen, yhdenmukaisten
ilmoitusten ja kertomusten välityksellä
tapahtuvan tiedonvälityksen tuomat paremmat
mahdollisuudet tuen taloudellisten vaikutusten
v a l v o m i s e k s i , v u o s i t t a i s t e n
kilpailukertomusten yhteydessä toteutettavat
tiedotuskampanjat, valtion tukea käsittelevien
kertomusten jatkaminen ja jatkuva
parantaminen, EU:n tiedotteessa julkaistut
säännölliset yhteenvedot ja niin edelleen.
Neljäs valtion tukea Euroopan unionissa
käsittelevä kertomus julkaistiin heinäkuussa
1995.

Komissio pahoittelee sitä, että Euroopan
parlamentin budjettivaliokunnan päätös
muuttaa kokonaan budjettikohdan B3-306
määritelmä vuodelle 1996 voisi tarkoittaa sitä,
että pääosasto IV ei enää pysty jakelemaan
EY:n kilpailupolitiikkaa käsittelevää lehteä
kuten tällä hetkellä. Se voisi myös johtaa
kilpailupolitiikkaa koskevan tiedotuksen ja
t i e d o n v ä l i t y k s e n v o i m a k k a a s e e n
vähenemiseen.

Komissio pyrkii kuitenkin löytämään
budjettiratkaisun, jonka avulla se pystyy
jatkamaan kilpailupolitiikan julkisen
hyväksynnän kannalta tärkeää tiedotusta.

6.4. Komitea toteaa tyytyväisenä, että
valtion tuen kokonaismäärä vuodessa väheni
8,5 prosentilla vuonna 1994, mutta
huomauttaa, että 93,8 miljardia ecua on silti
erittäin korkea summa, varsinkin kun suurin
osa teollisuudelle annettavasta valtion tuesta

Komissio jatkaa pyrkimyksiään valtion tukien
vähentämistavoitteen saavuttamiseksi. Tämä
on tullut ilmi erityisesti unionin
a l u e t u k i k a r t t o j e n v i i m e a i k a i s e s s a
tarkistamisessa, joka johti aluetukeen
oikeutetun kokonaisväestön pienenemiseen ja
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(84 prosenttia) myönnetään EU:n neljässä
suurimmassa jäsenvaltiossa. Komitea ilmaisee
huo lensa  mahdol l i s i s ta k i l pa i lun
vääristymistä, jotka aiheutuvat eri
jäsenvaltioiden välisistä eroista. 

Komitean mielestä suuntauksen tulee olla
suoran ja epäsuoran valtion tuen asteittainen
vähentäminen yksittäisissä jäsenvaltioissa,
jolloin alueellisen ja yhteiskunnallisen
epätasapainon poistamiseen suunnattuja
yhteisön voimavaroja voidaan lisätä.

enimmäistukimäärien alenemiseen tukeen
oikeutetuilla alueilla, sekä tarkempien
arviointiperusteiden käyttöönottamisessa
tutkimus- ja kehitystyössä, työllisyystuessa,
p e r u s t a m i s s o p i m u k s e n v a s t a i s e s t i
myönnettyjen tukien takaisinmaksua
koskevissa tarkoissa tiedotuksissa ja niin
edelleen. Suuntaviivojen laatiminen yhä
useammilta aloilta on osoitus komission
halusta tehdä valtion tukeen sovellettavat
säännöt systemaattisiksi niiden valvomiseksi
tehokkaammin sekä jäsenvaltioiden ja
a l u e i d e n t a s a v e r t a i s e n k o h t e l u n
varmistamiseksi. Köyhimpien alueiden
kehittämiselle varatut yhteisön varat ovat
myös lisääntyneet merkittävästi (rakenne- ja
koheesiorahastot).

6.5. On harkittava epäsuoraa tukea
koskevia uusia menettelytapoja ja löydettävä
u u s i a s u u n t a v i i v o j a y r i t y s t e n
rakennemuutoksiin tai pelastamiseen
myönnetylle valtion tuelle sen soveltamisalan
rajoittamiseksi.

Tämä on erityisen herkkä ala, jota komissio
valvoo tiiviisti. Vuonna 1994 komissio antoi
uudet suuntaviivat yritysten pelastamiseen ja
rakennemuutoksiin myönnetylle tuelle (EYVL
N:o C 368, 23.12.1994, s. 12). Näiden uusien
suuntaviivojen vaikutuksia seurataan tiiviisti,
jotta voidaan päättää, onko tarpeellista
ehdottaa lisämuutoksia.

6.6. EU:n suoraan myöntämän tuen määrä
on lisääntynyt viime vuosina. Komitean
mielestä on tarpeen lisätä tällainen tuki
uuteen vuosikertomukseen muiden julkisten
tukien rinnalle.

Komissio haluaa huomauttaa, että
rakennerahastoista myönnettyä tukea ei
käsitellä kilpailukertomuksessa, vaan
neljännessä valtion tukea koskevassa
kertomuksessa (pääosasto IV julkaisee nämä
kertomukset joka toinen vuosi).

6.7. Muodolliset tiedustelut pitäisi saattaa
varhaisessa vaiheessa työmarkkinaosapuolten
ja talous- ja sosiaalikomitean tietoon
aloittamatta kuitenkaan muodollista
kuulemismenettelyä.

Jos komitea tarkoittaa "muodollisilla
tiedusteluilla" 93 artiklan 2 kohdan mukaisia
menettelyjä ja pyytää, että sille ilmoitetaan
niistä, on huomautettava, että menettelyt
(aloittaminen, lopettaminen) julkaistaan
EYVL:ssä kaikille asianomaisille osapuolille
tiedoksi ja näillä mahdollisesti olevien
huomautusten saamiseksi.

7. Julkisen sektorin vapauttaminen

7.2.  Komitean mielestä vapauttamisen
tarpeesta on päätettävä tapauskohtaisesti eikä
siitä pidä tehdä opinkappaletta. On tehtävä

Komissio on samaa mieltä komitean kanssa.
Sen mielestä vapauttamisen aloittamistavassa,
soveltamisalassa ja nopeudessa on otettava
huomioon kunkin alan erityistilanne. Tämä
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tutkimus kilpailun vaikutuksista kyseisillä
aloilla. 

selittää posti- ja televiestintäaloilla omaksutut
erilaiset lähestymistavat. Komissio katsoo,
että alakohtainen lähestymistapa, jota se on
aina käyttänyt, on säilytettävä.

Komissio on samaa mieltä myös siitä, että on
välttämätöntä oppia jo toteutetusta
vapauttamisesta saaduista kokemuksista sekä
yhteisön sisä- että ulkopuolella.

7.3. Komitean mielestä palvelujen yleisyys,
joka on tällä hetkellä taattu julkisella
omistuksella, on säilytettävä.

Korkeatasoisen yleispalvelun takaaminen on
k e s k e i s e l l ä s i j a l l a k o m i s s i o n
vapauttamispolitiikassa. Valtion monopoleja
sisältävä järjestely ei aina ole ainoa tai paras
keino korkeatasoisten julkisten palvelujen
varmistamiseksi, johon julkiset tai yksityiset
t o i m i j a t v o i v a t p ä ä s t ä m y ö s
kilpailuympäristössä. On korostettava sitä,
että yleensä vapauttaminen, johon liittyy
asianmukaisia varmistustoimenpiteitä, ei
vaaranna yleispalveluita vaan lisäksi myös
parantaa huomattavasti palveluita muuttamalla
laadun ja hinnan välistä suhdetta kuluttajan
eduksi. Tämän osoittavat selvästi nykyiset
yhteisön vapauttamisaloitteet (televiestintä ja
lentokuljetus).

7.4. Vapauttamista aloittaessa on otettava
huomioon tarve pitää yllä sellaisia
investointeja, joilla on mahdollisuuksia
taloudelliseen tuottoon pitkällä aikavälillä.

Komissio yhtyy tähän näkökantaan, mutta
huomauttaa, että monopoli ei ole ainoa keino,
jolla valtio voi nykyisin rohkaista pitkän
aikavälin investointeja. Uudet taloudelliset ja
tekniset tosiasiat on otettava huomioon. 

7.5. Vapauttaminen voi aiheuttaa lyhyellä
aikavälillä sosiaalisia ongelmia, joita on
tarkasteltava huolellisesti käyttäen kaikkia
mahdollisia yhteisön välineitä.

Komissio katsoo, että vapauttamisen suotuisat
vaikutukset talouteen yleisesti johtavat
työllisyyden kasvuun, erityisesti luomalla
uudenlaista toimintaa ja työpaikkoja; ks.
kilpailukykyä käsittelevän neuvo-antavan
ryhmän kertomus (Ciampi-kertomus), joka
valmistui joulukuussa 1995. Työpaikkoja
voidaan menettää tietyissä monopoleissa, jos
ne on organisoitu kilpailualalla toimivia
yrityksiä huonommin. Tietoisena näistä
mahdollisista kielteisistä lyhyen aikavälin
vaikutuksista komissio on aina pyrkinyt
asteittaiseen vapauttamiseen.

8. Läheisyysperiaate
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8.1. - 8.3. Komitean mielestä komissio
näyttää suuntautuvan vastuun täsmälliseen
jakoon kilpailun alalla, joka ei kuitenkaan
poista "erilaisen soveltamisen" ongelmaa,
mikäli säilytetään ainoastaan yksi toiminnan
taso, eikä kansallisten viranomaisten
etukonfliktin ongelmaa. Tämä vaatii
komissiolta lisääntyvää sääntöjen luomista.

Komitean mainitsemien vaarojen torjumiseksi
kaikkein tärkeintä on menetelmä, jolla
tapaukset jaetaan komission ja kansallisten
viranomaisten välillä. Jos jäsenvaltiot
käsittelevät pelkästään kansallisen
lainsäädännön rikkomistapauksia, jotka
vaikuttavat ainoastaan yksillä kansallisilla
markkinoilla (alustavan luonnoksemme
mukaisesti), "erilaisen soveltamisen" vaarat
sekä yhteisön ja jäsenvaltioiden väliset
ristiriidat hallitaan. 

9. Kansainvälistyminen ja kilpailupolitiikka

9.1. - 9.3. Komitea rohkaisee komissiota
jatkamaan "todellisten kilpailusääntöjen"
kehittämistä kansainvälisellä tasolla. Se on
sitä mieltä, että täsmällisten sääntöjen
laatimista odoteltaessa on tarpeen päästä
y h t e i s y m m ä r r y k s e e n j o i s t a k i n
kilpailuperiaatteista. Näihin sääntöihin on
erityisesti maailman kauppajärjestön WTO:n
piirissä kuuluttava vähimmäismäärä
työntekijöiden ja ammattiliittojen oikeuksia
koskevia sääntöjä. Käytännöt, jotka rikkovat
työnteki jöiden vähimmäisoikeuksia,
vääristävät yritysten välistä kilpailua. 

Komissio on tyytyväinen siitä, että komitea
kannattaa XXIV kertomuksessa otettua linjaa
todellisten kilpailusääntöjen luomisessa
k a n s a i n v ä l i s e l l ä t a s o l l a .
Perustamissopimuksen kilpailusäännöissä ei
kuitenkaan anneta tarkkoja sosiaalisia
parametrejä. Näin olisi todennäköisesti myös
kaikkien muiden kansainvälisellä tasolla
kehitettyjen kilpailusääntöjen kohdalla. Tämä
ei kuitenkaan estä sosiaalipolitiikkaa
koskevien sääntöjen kehittämistä ja
soveltamista samanaikaisesti. Tähän liittyen
komitean huomio kiinnitetään Marrakeshin
julistukseen huhtikuulta 1994, joka aloitti
WTO:n ja jossa lueteltiin useita kauppaan
liittyviä aloja, jotka voisivat sisältyä järjestön
työohjelmaan. Näihin kuuluvat sekä työehdot
että kilpailupolitiikka.

9.4. Erityistä huomiota on kiinnitettävä EU:n
assosiontisopimuksiin ja kauppapolitiikkaan
KIE-maiden kanssa sellaisten häiriöiden
välttämiseksi, jotka aiheutuvat siitä, että
näillä mailla on vielä sääntöjä, jotka eivät
sovellu oikeaan kilpailupolitiikkaan.

KIE-maiden kanssa tehtyjen Eurooppa-
sopimusten sisältämien kilpailusäännösten
tarkoituksena on estää se, että yksityisten
osapuolten väliset sopimukset, määräävän
markkina-aseman väärinkäyttö tai tuen
myöntäminen haittaavat kilpailua. KIE-maat
soveltavat tässä suhteessa samoja sääntöjä
kuin jäsenvaltiot. 

9.5. ja 9.6. Komitea rohkaisee komissiota
jatkamaan ponnisteluja kahdenvälisten
sopimusten tekemiseksi niiden maiden
kilpailuviranomaisten kanssa, joihin EU:lla
on läheisimmät kauppasuhteet, jatkamaan
yhteistyötä Yhdysvaltain, Kanadan ja
Australian kilpailuviranomaisten kanssa ja

Komissio on tyytyväinen siitä, että komitea
kannattaa tiiviimmän yhteistyön kehittämistä
tärkeimpien talouselämän osapuolten kanssa
ja takaa, että näitä ponnisteluja jatketaan.

Komissio panee merkille komitean
suosituksen pysyä valppaana joidenkin
kumppaneidemme toiminnan suhteen.
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painostamaan voimakkaasti Japanin
hallitusta.

Joka tapauksessa kahdenkeskisissä
sopimuksissa on määrättävä mahdollisuudesta
valvoa EU-kumppaneiden toimintaa.

10. Kuulemismenettelyt

10.1 - 10.3 Komitea arvostaa komission
halua saattaa päätöksentekoprosessinsa
avoimemmaksi ja tiedottavammaksi.

Sen mielestä komission olisi hakeuduttava
Euroopan kuluttajajärjestöjen toimiston
( B E U C ) j a t e o l l i s u u d e n j a
työnantajajärjestöjen liiton UNICEn lisäksi
vuoropuheluun myös eurooppalaisten
ammattiyhdistysten ja muiden asianomaisten
EU:n järjestöjen kanssa.

Komission tavoitteena on tehdä omat
päätöksentekoprosessinsa mahdollisimman
avoimiksi ja saattaa kaikki asianomaiset
osapuolet osallisiksi prosessiin sopivissa
vaiheissa. Tästä on todistuksena se, että
komissio käyttää enemmän vihreitä kirjoja.
Itse asiassa komissio aloittaa vuoropuhelun
yleisistä politiikan kysymyksistä kaikkien sitä
pyytävien työmarkkinaosapuolten kanssa
v a r o j e n s a r a j o i s s a . L i s ä k s i
työmarkkinaosapuolia rohkaistaan vastaamaan
ilmoitus- ja säännösluonnoksiin, joita
komissio julkaisee osana kuulemismenettelyä.

Komitea pyytää myös, että sille tiedotetaan
useammin jo ennen päätöksiä ja niiden
julkaisua siitä linjasta, jota pääosasto IV
aikoo noudattaa.

Mitä tulee vuoropuheluun komitean kanssa,
komissio on halukas vastaamaan useammin
tällaista vuoropuhelua koskeviin pyyntöihin.
Ei kuitenkaan ole mahdollista asettaa
komiteaa etusijalle verrattuna muihin yhteisön
toimielimiin. Komission käytäntönä on jo
lähettää jäljennökset kaikista ilmoitus- ja
säännösluonnoksista komitealle, kun komissio
on hyväksynyt ne kuulemista varten. Nämä
ilmoitus- ja säännösluonnokset ovat sopiva
tilaisuus kuulla osapuolia ja käydä
vuoropuhelua, koska ne edeltävät komission
lopulta mahdollisesti tekemää lopullista
päätöstä. Samoin vihreiden kirjojen
julkaisemisella pyydetään keskustelemaan
politiikasta, kun lopullisia päätöksiä ei ole
vielä tehty. Ei pidä unohtaa sitäkään, että
kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus,
komitean lausunto ja komission vastaus siihen
ovat ihanteellinen tilaisuus aloittaa keskustelu
yleisistä politiikan suuntaviivoista.

10.4. Komitea on sitä mieltä, että
komission on kuultava valtion tuista
t y ö n t e k i j ö i t ä j a a l i h a n k k i j o i t a
järjestelmällisesti eikä pelkästään

Asianomaisten yritysten, niiden työntekijöiden
ja kyseisen alueen tai maan talouden etujen
vuoks i komiss ion on to imi t tava
rakennemuutostukien kohdalla erittäin
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"asianomaisten kolmansien osapuolten"
ominaisuudessa saadakseen hyödyllisiä tietoja
omaa arviointiaan varten.

nopeasti. Kriisitilanteessa (puhumattakaan
pelastustukitapauksista, jotka ovat vieläkin
hankalampia) on vaikea a lo i t taa
lisäkuulemismenettelyjä, jotka voisivat lisätä
arvostelua yhteisön toimielinten hitaasta
toiminnasta. Joka tapauksessa kaikkia
asianomaisia kolmansia osapuolia pyydetään
osallistumaan menettelyyn sen aloittamisen
yhteydessä ja tämän jälkeen tietoja annetaan
eri asiakirjoissa (julkaiseminen EYVL:ssä,
EU:n tiedotteessa, pääosasto IV:n News-
julkaisussa jne.)

10.5.  Komitea on pahoillaan siitä, että
t a l o u s - j a s o s i a a l i k o m i t e a a j a
työmarkkinaosapuolia ei kuultu ennen
äskettäin tapahtuneen komission ja
Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten välisen
sopimuksen tekoa.

Komissio panee merkille komitean
tyytymättömyyden puutteelliseen kuulemiseen
äskettäin tapahtuneen Yhdysvaltojen kanssa
tehdyn yhteistyösopimuksen hyväksynnän
yhteydessä. Komissio muistuttaa kuitenkin
siitä, että tämä sopimus tehtiin Euroopan
yhteisön oikeuden mukaisen puutteellisen
sopimuksen korjaamiseksi 7 päivänä elokuuta
1994 tehdyn Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimen tuomion seurauksena.
Sopimus allekirjoitettiin ja se tuli voimaan
itse asiassa 23 päivänä syyskuuta 1991.
Lisäksi sopimuksessa ei anneta komissiolle
uusia valtuuksia, vaan se sisältää pelkästään
rakenteen, jonka avulla EU:n ja
Yhdysvaltojen kilpailuviranomaiset voivat
tehdä yhteistyötä nykyisillä säännöillä.

11. Toiminnan tehokkuus

11.1. - 1.1.3 Komitea rohkaisee komissiota
edistämään toimintansa avoimuutta ja
ripeyttä ja toteaa, että komission toiminta
kilpailun alalla on määrällisesti ja
laadullisesti noussut.

Komissio yhtyy komitean kantaan sillä
edellytyksellä, että se tulkitaan kannatukseksi
lisäresurssien pyytämiselle ja sääntöjen
yksinkertaistamista sekä 85 ja 86 artiklan
hajautettua soveltamista koskevalle
politiikalle.

12. Kilpailuoikeuden soveltamisen
itsenäisyys

12.1. - 12.3. Komitea on sitä mieltä, että
erillisen kilpailuviraston perustaminen olisi
vastoin sen aikaisemmissa lausunnoissaan
ottamaa kantaa, eli kilpailupolitiikan on

Komissio on täysin samaa mieltä komitean
kanssa. Nykyisen toimielinjärjestelmän
vahvuus on siinä, että kilpailupolitiikkaa ei
sovelleta ja kehitetä eristyksissä, vaan yhtenä
välineenä muiden joukossa, mikä edistää
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oltava yhteydessä muihin yhteisön
politiikkoihin ja unionin uusiin tavoitteisiin.

yhteisön tavoitteiden saavuttamista. Yhtä
lailla nykyisessä järjestelmässä sallitaan se,
että yhden toimielimen välityksellä
sovelletaan suurta määrää oikeudellisia
välineitä laajasti ja yhdenmukaisesti kilpailun
rajoittamisesta ja julkisista yrityksistä valtion
tukien valvontaan.

Ehdotettu kilpailuvirasto katkaisisi nämä
yhteydet ja jakaisi vastuut tavalla, jota ei
toivota.

13. Muita kilpailua häiritseviä tekijöitä

13.1. ja 13.2. Komitea katsoo, että
korkotason ja valuuttakurssien epävakaus
yhdessä sosiaalisen polkumyynnin kanssa voi
olla uhka tehokkaalle kilpailulle ja vaatii sen
vuoksi komissiota olemaan erityisen
tarkkaavainen näiden tekijöiden suhteen.

 
K o m i s s i o t u t k i ä s k e t t ä i n
valuut takurss imuutos ten va ikutus ta
sisämarkkinoihin (KOM(95)503). Se päätteli
muun muassa, että tehdasteollisuudessa
rakenteelliset tekijät olivat paljon tärkeämpiä
kuin valuuttakurssivaikutukset vuosina 1987-
1994 ja että EU:n sisäisessä kaupassa
tuotantohintojen vaikutus viennin määrään oli
suhteellisen pieni.

Valuuttakurssimuutosten äkkinäisyys ja
laajuus syyskuusta 1992 alkaen ovat
kuitenkin aiheuttaneet sopeutumisvaikeuksia.

Yrityksiä voi houkuttaa kaupparajoitusten
käyttöönottaminen katteidensa suojelemiseksi,
kun taas eniten kärsineet alat tai alueet voivat
painostaa julkisia viranomaisia maissa, joiden
valuutta on vahvistunut.

On ryhdyttävä toimiin sellaisten
kilpailunvastaisten menettelyiden estämiseksi,
jotka voisivat johtaa sisämarkkinoiden
hajaantumiseen, yhteisön sisäisen kaupan
supistumiseen ja kasvun hidastumiseen
Euroopassa.

Yhteisöllä ja jäsenvaltioilla on jo hallussaan
sopeuttamisjärjestelmiä (mm. rakennerahastot,
aloiteohjelmat, tuki pelastamiseen ja
rakennemuutoksiin, tuki erityisiin alueellisiin
ongelmiin).

Sosiaalisen polkumyynnin ongelman osalta
katso vastaukset 9.1-9.4 kohtaan.
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